
 

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

 
Številka: 032-12/2019- 

Datum: 24. 8. 2021 

SKRAJŠAN ZAPIS 

8. redne seje Vaškega odbora (VO) Sv. Duh na Ostrem vrhu, ki je bila v torek, 24. 8. 2021, ob 18. 

uri na Izletniški kmetiji Vališer pri Sv. Duhu na Ostrem vrhu. 

Prisotni člani VO:  

Matej KOREN – predsednik 

Janez VALIŠER – podpredsednik 

Viktorija PUPAHER - članica 

Eva DAJČMAN JAUŠOVEC – članica 

 

Ostali prisotni:  

dr. Vlasta KRMELJ – županja,  

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. 

Na seji so bili je prisotni štirje člani VO Sv. Duh na Ostrem vrhu. VO je sklepčen in  lahko v 

okviru svojih pristojnosti veljavno sklepa.  

 

1. 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.    Tekoče zadeve. 

5.     Razno 

 

 Člani VO so soglasno potrdili dnevni red. 

 

3. točka 

 

V okviru pregleda realizacije sklepov prejšnje seje je bilo ugotovljeno, da so se nekateri sklepi 

izvedli, nekateri deloma in nekateri še ne. Delno in nerealizirane naloge so bile obravnavane 

v naslednji točki.   

 

 

4. Točka 



 

Pod točko štiri so bile  obravnavane naslednje  zadeve, ki so  bile izpostavljene in jih je potrebno 

urediti ter realizirati: 

 

• Odstraniti in znova urediti razgledno tablo pri cerkvi. 

• Dogovoriti datum za občni zbor, kjer se predstavi opravljeno delo, načrti za prihodnje 

leto in osnutek strategije. 

• Pospešiti aktivnosti za ureditev državne ceste na Sv. Duh na Ostrem vrhu 

- PRIORITETA! (postaviti novinarsko vprašanje, nato TV prispevek) 

• Javiti inšpektorjem in policiji, kako urediti skrb za pse – veliko psov je odvezanih in 

ogrožajo domačine in mimoidoče (poklicati iz občine Borovnikove na Duhu in lastnike 

psov pri elektrarni Fala). 

• Pokositi ob cesti do šole in urediti cestišče, čim prej asfaltirati. 

• Porezati veje in urediti cestišče pri Grizoldu (Puhu). 

• Nujno urediti del ceste nad Krelom (proti Vurmatu). 

• Urediti propust pri pokopališču. 

• Snaga ne odvaža redno smeti – papir, embalaža – morda dodati še en keson za 

smeti. 

• Nujno urediti cesto Jarčeva ravna. 

• Urediti začetek ceste proti Toplaku (pri Dajčmanu – odcep glavne ceste). 

• Popraviti luknje na cesti pri mejnem prehodu (pri Vališerju). 

• Nujno je potrebno zalivati razpoke (kot dela Občina Podvelka). 

• Dopolniti QR kode z več vsebinami. 

• Obnoviti table z imeni domačij. 

• Preveriti lastništvo stopnic in zemljišča ob obzidju pri cerkvi. 

• Nabaviti žoge in koš za shranjevanje žog ter vrvi za privez mrež na golih – dogovoriti 

z go. Pupaher. 

• Urediti javno razsvetljavo od mejnega prehoda do cerkve. 

• Obzidje se ruši, kamni padajo na dvorišče šole – nujno urediti. 

• Popraviti stopnišče do cerkve.   

• Urediti z najemnikom in omogočiti, da se v Domu Lackovega odreda najmanj enkrat 

tedensko izvaja druženje občanov, kot na primer ročna dela, mirna telovadba, joga, 

družabne igre, …. Te postavke obvezno vključiti v pogodbo o najemu prostora 

• Problematika karavle je vedno bolj potrebna natančne obravnave, saj je stavba vsak 

mesec v slabšem stanju. Potrebno je pripraviti nabor različnih idej, kako jo urediti. O 

ideja povprašati tudi krajane.  

 

 

Seja je bila zaključena ob 20.30 uri. 

PREDSEDNIK VAŠKEGA ODBORA 

                                                                                             SV. DUH NA OSTREM VRHU 

                                                                           Matej KOREN 


