OBČINA SELNICA OB DRAVI
Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi

Številka: 032-12/2019
Datum: 17. 2. 2020

SKRAJŠAN ZAPIS
4. redne seje Vaškega odbora (VO) Sv. Duh na Ostrem vrhu, ki je bila v sredo, 5. 2. 2020, ob 18.
uri na Izletniški kmetiji Vališer pri Sv. Duhu na Ostrem vrhu.
Prisotni člani VO:
Matej KOREN – predsednik
Janez VALIŠER – podpredsednik
Cveto TAJKE – član
Viktorija PUPAHER - članica
Opravičeno odsotni:
Eva DAJČMAN JAUŠOVEC – članica
Ostali prisotni:
dr. Vlasta KRMELJ – županja,
Karl LAMPREHT – občinska uprava
Slobodan TATALOVIČ – predsednik Pohodniško-olepševalnega društva Duhovski gamsi

1. točka
Otvoritev seje in pregled prisotnosti
Sejo je pričel in jo v nadaljevanju vodil predsednik VO Matej KOREN (v nadaljevanju:
predsednik), ki je pozdravil vse prisotne in ugotovil sklepčnost.
1. SKLEP: Na seji so prisotni štirje od pet članov VO Sv. Duh na Ostrem vrhu. VO je
sklepčen in lahko v okviru svojih pristojnosti veljavno sklepa.
2. točka
Obravnava in sprejem dnevnega reda
Predsednik VO je prebral naslednji dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti.
Obravnava in sprejem dnevnega reda.
Pregled realizacije sklepov prejšnje seje.
Informacije županje (proračun 2020).
Vprašanja in pobude članov.
Razno.

2. SKLEP: Člani VO so soglasno potrdili dnevni red.
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3. točka
Pregled realizacije sklepov prejšnje seje
Županja je povzela realizacijo posameznih sklepov:
- Državna cesta proti Duhu – pri projektantu se bo ponovno preverilo kako daleč je
projekt. Na direkciji so zamaknili načrtovani čas sanacije, zaradi domnevnih
neurejenih lastništev. Občina bo šla s posameznimi lastniki v pogovore, saj bi se tako
lahko lažje uredila problematika z lastniki. Člani so povedali, da dvomijo v razloge
direkcije, saj so v preteklosti določene dokumente v zvezi z obnovo ceste že
podpisali.
- Cesta k šoli je predvidena v dveh fazah. V letošnjem letu se bo pristopilo k fazi 1, to
je strmi del od glavne ceste do župnišča. Pri fazi 2 je potrebno urediti še lastništvo
zemljišč.
- Mejni prehod – v letošnjem proračunu so predvidena sredstva za redna vzdrževalna
dela.
S strani članov VO se je dodalo, da je potrebno nujno urediti cesto od šole k Pisniku, ker je
zaradi prevoza vode z gasilskimi avtomobili zelo uničena.
V načrte občine bi se moralo dodati tudi asfaltiranje 2. dela ceste k šoli, da bi imeli v prihodnje
urejeno celotno cesto do šole.
Prav tako je bilo postavljeno vprašanje o dodatni zaposlitvi v režijski obrat, saj se na cestni
infrastrukturi vidi veliko pomanjkanje pri vzdrževanju.
Županja je povedala, da zaposlitev preko javnih del ne bo. Predvidena je dodatna zaposlitev, ki
pa zadeve v celoti ne bo rešila.
Člani VO so predlagali, da bi občina sklenila pogodbo z g. Bukovcem in ga zaposlila za 4 ure. On
je pripravljen opravljati lažja vzdrževanja cest (čiščenje muld, jaškov, kanalet na območju Sv.
Duha in Gradišča).
Županja je odgovorila, da se bo zadeva preverila na kakšen način bi lahko to uredili.
Postavljeno je bilo tudi vprašanje kako je z domom Lackovega odreda, ali ga ljudje lahko
uporabljajo? Županja je odgovorila, da je to občinska stavba in da se seveda lahko uporablja za
različne pridreditve, aktivnosti itd.
-

-

Cesta Jarčeva ravna – cestni odsek se bo uredil letos v sklopu ureditve ceste k šoli.
Cesta Mejni prehod–Sv. Duh – Odsek se bo pri rebalansu vključil v NRP skupaj z 2.
fazo ceste k podružnični šoli.
Cesta Dajčman–Toplak (lastništvo je urejeno; cesto bo vzdrževala občina).
Sanacija razpok na cestah – zadeva je v reševanju.
Prepust pri parkirišču nad karavlo in lastništvo za parkirišče. Za parkirišče je potrebno
urediti lastništvo, glede prepusta pa preveriti njegovo mesto in služnost zaradi izpusta
meteornih voda iz prepusta na zasebno zemljišče.
Odprt WC v karavli v času pogreba – potrebno je rešiti problematiko glede ključev in
urediti, očistiti notranjost karavle, dostop do WC-ja.
Zbor občanov – ta bi bil proti koncu leta, ko bo nastal nek koncept o ureditvi in razvoju
naselja. Hkrati pa bodo do takrat urejeni tudi določeni projekti.
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-

Grob partizanov – zadeva se ureja skupaj z zvezo borcev.
Ogledi cest – izvajajo se dva krat letno.
Projekt GOŠO – občina je prejela naslove, ki so vključeni v projekt. Preverilo se bo
kateri objekti so vse vključeni.
Deponirana mesta za pesek pri izvajanju zimske službe – pri g. Rauhu se preveri
izdelava takšnega objekta.

4. točka
Informacije županje
Županja je podala naslednje informacije:
- V proračunu za leto 2020 so za območje VO Sv. Duh namenjena naslednja sredstva:
o info tabla pri cerkvi s sliko razgleda in označitvijo hribov in gora,
o cesta k šoli in cestni odsek »Jarčeva ravna«,
o stopnišče pri vežici na pokopališču,
o talne obloge za šolo,
o izgradnja MKČN za šolo in župnišče,
o ograditev vodnega zajetja z regulacijo potoka,
o mejni prehod osnovna vzdrževalna dela,
o Wifi4EU.
-

Problematika karavle – člani VO so podali pobudo, da bi se le ta porušila, zaradi
slabega stanja in ker je bila grajena za specifične namene. Uredila bi se lahko
nadomestna gradnja manjše lesene »gorske« hiše, ki paše v okolje in bi bila prostor za
dejavnosti, ki bi bile pomembne za vaščane. Zadeva se bo preverila na MO.

5. točka
Vprašanja in pobude članov
Podane so bile pobude:
- Spomenik - ureditev, odstranitev dotrajanega stojala za rože in korit;
- Otroci podružnične šole so imeli nalogo, da razmislijo kaj bi v kraju spremenili oz. naredili.
Največ želja so izrazili za ureditev stopnic proti šoli, pitnik ob igrišču in umiritev
prometa skozi naselje.

6.

točka
Razno

Ni bilo razprave.
Seja je bila zaključena ob 19.30 uri.
Zapisal:
Karl LAMPREHT
PREDSEDNIK VAŠKEGA ODBORA
SV. DUH NA OSTREM VRHU
Matej KOREN
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