
POBUDE IN VPRAŠANJA NA 17. REDNI SEJI  

OBČINSKEGA SVETA OBČINE SELNICA OB DRAVI 

Selnica ob Dravi, 17.3. 2021 
 
Odgovori na pobude in vprašanja, ki niso bili podani na 17. redni seji OS.  
 

1. Janko LISJAK 
 
POBUDA: 
Janko Lisjak je opozoril, da je zapuščena čistilna naprava postala zbirališče mladih. Predlaga, 
da se jo odstrani, da ne bi bilo nevarno.  
 
ODGOVOR: 
Občinska uprava že pripravlja dokumentacijo za ureditev zapuščene čistilne naprave.   
 
 
 
                  

2. Matej KOREN 
 
VPRAŠANJE: 
Matej Koren je povedal, da se na Sv. Duhu na Ostrem vrhu nahaja cel kup gradbenih 
odpadkov in je vprašal, če je občina že sprejela kakšne ukrepe v zvezi s tem? 
 
ODGOVOR: 
Občinska uprava je preverila pri pristojni inšpekciji in dobila odgovor, da je bila izdana 
odločba za odstranitev odpadkov.  
 

3. Bernarda MANDRES  
 
POBUDA: 
Bernarda Mandres je predlagala, da bi v sklopu izgradnje vodovodnega omrežja v k. 
o. Janževa gora zajelo tudi družino ge. Antonije Lešnik. Imenovana je namreč prosila, 
da bi se tudi do njihove stanovanjske hiše vzpostavilo vodovodno omrežje, ki je osnova 
za normalno in kvalitetno življenje. 
 
ODGOVOR: 
Občina Selnica ob Dravi je v letu 2020 pristopila k urejanju vodovodnega sistema na 
območju Janževe gore. Pridobili smo projekte, izvedba pa bo potekala fazno, v več 
letih. Najprej bo urejen vodovodni sistem na območju obstoječega vodohrama, nato 
bomo povezali še gospodinjstva na višje ležečih delih.  
Pri pripravi projektov smo dokumentacijo pripravili tako, da bodo za višje ležeča 
gospodinjstva že v prvi fazi pripravljeni odcepi, ki bodo omogočali kasnejše 
povezovanje do vodovoda 
 

4. Janko LISJAK 
 

POBUDA: 
Janko Lisjak je povedal, da bi bilo potrebno oblikovati komisijo, ki bi podala mnenje o 
tem, katera cesta je prioritetno za ureditev, kot posvetovalno telo. 
 
ODGOVOR:  
Občinska uprava se strinja s pobudo in prosi za predloge članov komisije.  
 
 
 



5. Igor ŠTRUC 
 
POBUDA: 
Igor Štruc je predlagal, da bi občina napravila spisek zemljišč, ki so v lasti Sklada 
kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije in bi se lahko oddala v najem. 
 
ODGOVOR: 
Občinska uprava je preverila na Skladu kmetijskih zemljišč….. 
 

6. Sonja ČREŠNIK 
 

POBUDA: 
Sonja Črešnik je povedala, da je na nekaterih predelih Jabolčna pot zelo uničena in 
skoraj neprehodna in bi bilo potrebno razmišljati o asfaltni prevleki. 
 
ODGOVOR:  
Občinska uprava se strinja, da bi bilo potrebno izvesti asfaltno prevleko, vendar je 
glede na finančno stanje potrebno najprej urediti ceste, ki vodijo do hiš.  

     

 


