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

Številka: 032-12/2019
Datum: 5. 6. 2020
SKRAJŠAN ZAPIS

5. redne seje Vaškega odbora (VO) Sv. Duh na Ostrem vrhu, ki je bila v četrtek, 4. 6. 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
Eva DAJČMAN JAUŠOVEC – članica
Ostali prisotni:
dr. Vlasta KRMELJ – županja,
Suzana PRAJNC – občinska uprava
Slobodan TATALOVIČ – predsednik Pohodniško-olepševalnega društva Duhovski gamsi
Pred začetkom seje smo imeli terenski ogled izvedenih del in nalog, ki jih je potrebno še opraviti:
Cesta k šoli
Odlagališče gradbenih odpadkov
Stopnice pri mrliški vežici
Karavla
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 je prisotnih 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. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti.
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda.
3. Pregled realizacije sklepov prejšnje seje.
4. Informacije županje (proračun 2020).
5. Vprašanja in pobude članov.
6. Razno.
2. SKLEP: Člani VO so soglasno potrdili dnevni red.
3. točka
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Pregled realizacije sklepov prejšnje seje
Županja je povzela realizacijo posameznih sklepov:
- Državna cesta proti Duhu – na pristojnem ministrstvu poteka revizija projekta.

-

-

Občina Selnica ob Dravi je dobila seznam lastnikov od katerih je potrebno
pridobiti zemljišča za ureditev ceste. Dogovorili smo se, da počakamo na
zaključek revizije projekta in nato pričnemo s postopkom pridobivanja zemljišč.
Županja pošlje izris in izpis parcel predsedniku VO.
Cesta k šoli – prvi del ceste je asfaltiran. Po ureditvi male čistilne naprave bo
asfaltirano še dvorišče pred šolo. Druga faza projekta je v Načrtu razvojnih
projektov za 202.
Mejni prehod – v letošnjem proračunu so predvidena sredstva za redna
vzdrževalna dela. Izvedba popravila strehe – material je na objektu, potrebno
je najti izvajalca.

Vzdrževanje pokopališča in zelenic je s 1. 6. 2020 prevzel Bogdan Knaus iz Režijskega obrata.
Dva delovna dneva v tednu bo skrbel za redno košnjo in manjša vzdrževalna dela. Večja dela, ki
so potrebna na cestah, bo opravljala celotna ekipa kot doslej.
Dom Lackovega odreda: lastništvo Občine Selnica ob Dravi. Prva pogodba o poslovnem
najemu je bila sklenjena leta 1999 z Nado in Marjanom Heric. Naslednja pogodba, ki ni več
veljavna, je bila prav tako sklenjena z Nado in Marjanom Heric v letu 2006. Trenutno je veljavna
pogodba z Damijanom Hericem oziroma z Gostinstvom, trgovino in storitvami Damijan Heric s.p.
z dne 21. 2. 2012. Pogodba je sklenjena za obdobje 30 let. K pogodbi so dodani trije aneksi: št. 1
z dne 3. 12. 2014 o plačilu najemnine v primeru, da najemnik ne opravi investicijskih vzdrževanj,
št. 2 z dne 11. 6. 2018 o podnajemu poslovnega prostora družbi Žuk d.o.o. Občina bo pristopila k
reševanju zadeve z g. Hericem.
-

-

-

Cesta Jarčeva ravna – v letošnjem letu bo odstranjen asfalt ter utrditev ceste z
gramozom. V prihodnjem letu se bo predvidoma uredil asfalt. Občinska uprava ovrednoti
investicijo.
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. Potrebna je ureditev ceste, ker je v zelo
slabem stanju.
Sanacija razpok na cestah – potrebna je sanacija od spomenika do Heričevega križa in
Vurmat. Občina Podvelka je na svojih cesta vse razpoke sanirala.
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 – urediti dostop do WC-ja – g. Heric, očistiti
notranjost karavle. Potrebna je menjava luči pred WC.
Zbor občanov – ob koncu leta, ko bo nastal nek koncept o ureditvi in razvoju naselja.
Grob partizanov – potrebna je obnova spomenika, ker je v slabem stanju – naloga
občine.
Ogledi cest – izvajajo se dva krat letno.

Projekt GOŠO – na projektu v vmesnem obdobju ni bilo nobenih sprememb.
Deponirana mesta za pesek – bo izvedeno za novo zimsko sezono.
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4. točka
Informacije županje
V nadaljevanju je županja podala informacije o nalogah, ki se izvajajo v občini. Na področju
VO Sv. Duh na Ostrem vrhu so v letu 2020 previdene naslednje naloge:
o info tabla pri cerkvi s sliko razgleda in označitvijo hribov in gora – predviden
je ogled s strani izvajalca,
o cesta k šoli - (prva faza) je asfaltirana,
o stopnišče pri vežici na pokopališču - urejeno,
o talne obloge za šolo – še ni realizirano,
o izgradnja MKČN za šolo in župnišče –prijava na razpis LAS Drava,
o ograditev vodnega zajetja z regulacijo potoka – prijava na razpis LAS Drava,
o mejni prehod osnovna vzdrževalna dela – še ni realizirano,
o Wifi4EU – v izvajanju.
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 - Naloga še ni
realizirana.
5. točka
Vprašanja in pobude članov
Podane so bile pobude:
- Spomenik – preveriti ponudbe za nova korita in nabava rož za zasaditev;
- Pitnik ob igrišču v letu 2021
- Kam bo odtekala voda iz male čistilne naprave.
- Urejanje pitne vode – na oddaljenih delih občine se bo zagotavljala pitna voda iz lastnih
virov, občina bo sofinancirala ustrezno ureditev vira.
- Županja se pogovori z g. Grizoldom zaradi ureditve vode in cest v okolici njegovih
zemljišč.
- Telovadba za občanke in občane je trenutno v podružnični šoli, ker je v Dvorani
Lackovega odreda ni možno izvajati. Predstavniki občine se pogovorijo z g. Hericem, da
se zagotovi potreben prostor.
- Elektro Maribor je na razpisu Evropske investicijske banke prejel posojilo v višini 31 mio
EUR za večjo zanesljivost omrežja distribucije električne energije. Občinska uprava
preveri, ali je kaj sredstev namenjenih tudi za občino Selnica ob Dravi – že v izvajanju.
- Ureditev nadstreška pri Mejnem prehodu.
- Ob mejnem prehodu bi bilo potrebno breze – preveriti lastništvo zemljišča.
-

6.

točka
Razno

Ni bilo razprave.
Seja je bila zaključena ob 20.30 uri.
Zapisala: Suzana PRAJNC
PREDSEDNIK VAŠKEGA ODBORA
SV. DUH NA OSTREM VRHU

Matej KOREN
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