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Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi 

 

 
Številka: 
Datum: 17. 5. 2022 
 
 

SKRAJŠAN ZAPIS 
 
 

8. redne seje Vaškega odbora Sp. Slemen in Zg. Slemen-del, ki je potekala v prostorih 
Vaškega doma Slemen v torek, 17. maja 2021, ob 18. uri 

 
Prisotni člani VO: 
Janez Urbas - predsednik 
Boris Senekovič - podpredsednik 
Franc Tajke  
Franc Krampl 
 
Ostali prisotni: 
Dr, Vlasta Krmelj - županja 
Milan Fras - podžupan 
Boštjan Hlade- zainteresiran krajan 
 
Odsotni: 
Ivan Robič - član VO 
Slavko Škvorc - predlagatelj točke 7 
 
 
Ad 1  Otvoritev in ugotovitev sklepčnosti 
Predsednik VO Janez Urbas po pozdravnem nagovoru, ugotovi sklepčnost. Soglasno je 
bil sprejet naslednji sklep: 
 
1. SKLEP 
Na seji so prisotni 4 člani VO, 1 odsoten član. VO je sklepčen. 
 
2. SKLEP 
VO za zapisnikarja izvoli Janeza Urbasa. 
 
Ad 2  Obravnava in sprejem dnevnega reda 
Predlagan dnevni red: 
 
1. Otvoritev in ugotovitev sklepčnosti 
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda 
3. Aktualne informacije (županja, OU, člani VO) 
4. Zimska služba in cestna problematika 
5. Telekomunikacija in CATV na območju VO 
6. Oskrba s pitno vodo 
7. Obravnava predloga o prepovedi nabiranja kostanjev in drugih gozdnih sadežev na 
območju VO 
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8. Razno  
 
3. SKLEP 
VO sprejme soglasno predlagan dnevni red. 
 
Ad 3  Aktualne informacije (županja, OU, člani VO) 
 
Dr. Vlasta Krmelj - županja: 
- v tem obdobju se pripravljajo dokumentacije za različne razpise (šport, turizem, 

kmetijstvo in drugi), 
- potrjen zaključni račun Občine Selnica ob Dravi, 
- rebalans proračuna, 
- potekajo priprave za izgradnjo vrtca, kjer lahko pride do težav zaradi vedno večjega 

višanja cen, 
- postali smo čebelam prijazna občina zato bo tudi košnja trave po njenem cvetenju, 
- težave z oskrbo pitne vode na Sv, Duhu, 
- proti Fali se bo naredil obcestni pas za pešce, enak kot je od Tuša do križišča za 

Ruše, 
- naslednje leto se pripravlja vse za izvedbo krožišča za Ruše, 
- montaža sončnih elektrarn na gasilski dom in Hram kulture, 
- prevozi z vozilom Kobanc, 
- odmerjanje cest. 
 
Janez Urbas: 
- predstavil je potek obnove stare šole oz. Vaškega doma, 
- čistilna akcija 26. marca ni zadovoljila glede odziva krajanov in se je izkazalo, da se 

določeni izogibajo takšnim akcijam. Kljub temu je bil Habidov jarek in del Slemena 
očiščen. Svetla stran je, da je bilo smeti za 50% manj kot prejšnja leta, 

- obisk prireditev je s strani krajanov zelo slab, kljub temu, da nenehno tarnajo, da se 
nič ne dogaja, 

- namestili smo AED in izpeljali tečaj uporabe AED. 
 
S tem je bila razprava zaključena. 
 
Ad 4  Zimska služba in cestna problematika 
 
Janez Urbas je predstavil osnovno problematiko zimske službe: 
- posipavanje, 
- poraba posipnega materiala, 
- prekomerno posipavanje, 
- kdaj posipavat, 
- izdelava boksov za posipni material, 
- predlog 1 boks posip za makadam, 1 boks za asfalt. 
 
Potekala je razprava o podani predstavitvi. 
 
Dr. Vlasta Krmelj: 
Problem posipanja in enormna poraba posipnega materiala velja za celo občino. Z novo 
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zimsko sezono bomo imeli koordinatorja, ki bo odločal, kdaj pričeti s pluženjem in 
posipavanjem. K izvedbi boksov za posipni materijal je potrebno pristopit čim prej. 
 
Boštjan Hlade: 
Po izkušnjah se za enkraten posip Habidovega jarka porabi cca 1,5 kubične metra posipa 
 
Franc Krampl: 
Seznani z isto problematiko na Velikem Boču, kjer pa je potrebno še popravit cca 20 m 
asfaltne ceste v smeri MOM in del makadamske v smeri Avstrije. 
 
Franc Tajke: 
Ljudi motijo neverjetno visoke položnice za gozdne ceste. Gozdne ceste pa so slabo 
vzdrževane ali bolje rečeno je njihovo vzdrževanje prepuščeno posameznikom, ki že tako 
plačujejo položnice. 
 
Boris Senekovič 
Pohvalil odlično izvedbo zadnjega asfaltiranja v Habidovem jarku. Opozoril pa na slabo 
stran tega, hitrost vozil se je enormno povečala. Vedno več je tudi kolesarjev, ki se 
spuščajo z vratolomno hitrostjo s Slemena in samo vprašanje časa je kdaj bo prišlo do 
tragedije. Predlaga ležeče policaje ali table z omejitvijo hitrosti. 
 
4. SKLEP 
VO Slemen predlaga, da se pristopi k pridobitvi zemljišča za postavitev dveh 
boksov. Za posipni material 
 
5. SKLEP 
VO Slemen predlaga, da se nabavi ves potreben material za gradnjo boksov in se 
takoj po pridobitvi zemljišča pristopi gradnji, ki mora biti zaključena pred novo 
zimsko sezono. 
 
 
Ad 5  Telekomunikacija in CATV na območju VO 
 
Janez Urbas je predstavil vse v zvezi z problematiko na področju VO: 
- slab signal oz. na določenih delih ga sploh ni, 
- odnos operaterjev do uporabnikov je na nizkem nivoju, 
- dobro bi bilo vedeti, kako daleč so rešitve za pokritje belih lis, 
- v jeseni smo si ogledali točke na območju VO Slemen, ki imajo med seboj vidno polje in 
bi s pomočjo anten zajeli večidel Sp. Slemena in Velikega Boča, 
- možnost CATV v spodnjem delu Habidovega jarka. 
 
Dr. Vlasta Krmelj: 
- zavedamo se problematike in skušamo čim prej najti rešitev, 
- zaradi manjšega števila uporabnikov in razpršenosti s strani operaterjev ni posebnega 
interesa, 
- s CATV bomo navezali stik in se pozanimali glede Habidovega jarka 
 
Boris Senekovič: 
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Ne samo, da ni signala, tudi telefona in interneta po kablu (na drogovih) Pošta ne 
vzdržuje, na popravilo kljub večkratnim intervencijam čakajo tudi do 10 dni. 
 
6. SKLEP 
 
VO poziva k čimprejšnji rešitvi težav. Išče se naj ustreznega operaterja, ki je 
pripravljen izvesti prepotrebno telekomunikacijo na območju celotne občine. 
 
Ad 6  Oskrba s pitno vodo 
 
Janez Urbas: 
Problematiko oskrbe s pitno vodo smo obravnavali že na šestih sejah in še vedno nismo 
prišli do ustrezne rešitve. Predlog z povezavo na obstoječi vodovod v lasti MOM in v 
upravljanju mariborskega vodovoda je padel v vodo. Obstaja še opcija z obnovo in 
razširitvijo obstoječega vodovodnega sistema zgrajenega 1953 leta za potrebe osnovne 
šole Slemen. 
 
Dr. Vlasta Krmelj: 
- težave so s priključitvijo na vodovodno omrežje MOM. Poleg tega je vse povezano z 
enormnimi stroški, 
- obstaja opcija črpanja vode iz doline, 
- lahko gremo v iskanje novih vodnih virov (veliki stroški), 
- vprašljiva je tudi ustreznost vode za uporabo, 
- trenutno je najboljša rešitev šolski vodovod (šola Slemen), 
- kmetija Hlade Boštjana se naj priklopi na ta vodovod. Vodo pa strikno uporablja za 
osebno rabo. Za živali se voda še naprej dovaža z drugih virov. 
 
Boštjan Hlade: 
Vodo bi striktno uporabljal samo za gospodinjstvo. V primeru manjka vode zaradi suše je 
ne bi uporabljal, da ne bi bili ostali prikrajšani oz. ostali brez vode. 
 
7. SKLEP 
Hlade Boštjan se lahko priključi na obstoječe vodovodno omrežje pri stari šoli za 
potrebe gospodinjstva. Vodo iz omrežja ne sme uporabljat za živino. 
 
8. SKLEP 
Uporabnikom se zaradi lažjega nadzora in plačevanja porabljene vode namestijo 
na njihove stroške ure za merjenje porabe. 
 
9. SKLEP 
Na območju "Škofove puše" (lastnik zemljišča Hlade Boštjan) se uredi 
akumulacijsko zajetje vode in se ustrezno opremi. Voda se uporablja za potrebe 
napajanja živine in kot protipožarna voda. 
 
 
Ad 7. Obravnava predloga o prepovedi nabiranja kostanjev in drugih gozdnih 
sadežev na območju VO 
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Točka dnevnega reda je bila na dnevnem redu na pobudo g. Slavka Škvorc. Žal se seje ni 
udeležil (brez opravičila) in s tem smatramo, da tema ni več aktualna. VO se je kljub temu 
seznanil z vsemi dejstvi. Tako s podatki Občine Rače - Fram, kot Inšpektorata za 
gozdove. 
 
10. SKLEP 
VO se je seznanil s problematiko in nadaljnji postopek se vodi po zakonskih 
določilih in ob morebitni izdaji odločbe se seznani VO. 
 
Ad. 8 Razno  
 
Franc Krampl: 
- pri tabli za omejitev hitrosti na cesti Veliki Boč - MOM se naj namesti dodatna tabla, ki bo 
pojasnjevala, da je tukaj omejitev hitrosti, 
- na odseku v smeri doma Škorpijon se naj namestijo ležeči policaji. Zaradi velike hitrosti 
vozil je že prišlo do nesreče. 
- očistit je potrebno jašek od Lipuša do Rauha, 
- table domačij na križišču za Veliki Boč. 
 
Boris Senekovič: 
- potok v Habidovem jarku je poln lesa in vejevja, potrebno ga bi bilo očistit, ker bo pri 
prvem neurju prišlo do katastrofe (lastniki gozdov, ki spravljajo les) 
- velike hitrosti kolesarjev po Habidovem jarku. 
 
Franc Tajke: 
- visoke položnice za vzdrževanje gozdnih cest, kam gre denar? 
- AED za Zg: Slemen (ob cesti na Sv. Duh) 
 
Janez Urbas: 
- nabava treh zastav za Vaški dom (slovenska, EU in občinska) 
- projektor za potrebe predavanj in sej v Vaškem domu 
- dodatne table za AED (Slemen in Veliki Boč) 
 
Seja se je zaključila ob 19.30 uri. 
 
 
Zapisal: Janez URBAS, predsednik VO Slemen 


