
 

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

 
 

Številka: 032-12/  

Datum: 25. 1. 2022 

SKRAJŠAN ZAPIS 

9. redne seje Vaškega odbora (VO) Sv. Duh na Ostrem vrhu, ki je bila v torek, 25. 1. 2022, 

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 prisotni štirje člani 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.   Načrt dela za leto 2022 

5.   Razno 

 Člani VO so soglasno potrdili dnevni red. 

 

 

 

 



3. točka 

 

Pregled realizacije sklepov prejšnje seje 

 

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 

 

Načrt dela za leto 2022 

 

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

urediti ter realizirati.  

Prosim, če se g. Možič Boris poveže z g. Korenom in g. Vališerjem in na terenu 

preverijo zadeve in pregledajo način izvedbe potrebnih nalog. 

• Državna cesta proti Duhu – pospešiti aktivnosti za ureditev državne ceste na Sv. 

Duh na Ostrem vrhu. Kontaktirati POP TV in morda narediti prispevek na terenu. 

• Cesta k šoli – nujno jo urediti in asfaltirati. 

• Cesta nad Krelom – nujno urediti del te ceste, ki je poškodovana (proti Vurmatu). 

• Cesta Jarčeva ravna – nujno jo urediti. 

• Cesta Dajčman-Toplak – urediti začetek ceste (pri Dajčmanu – odcep glavne ceste). 

• Cesta pri Vališerju – popraviti luknje na cesti pri mejnem prehodu. 

• Sanacija razpok na cestah – nujno je potrebno zalivati razpoke (kot dela Občina 

Podvelka). 

• Odvezani psi – javiti inšpektorjem in policiji, kako urediti skrb za pse. Veliko psov je 

nezakonito odvezanih in ogrožajo domačine in mimoidoče. Zadnje občinsko opozorilo 

pred inšpekcijskim dopisom za Borovnikove na Duhu in »starega Bukovca« - novi 

lastnik iz Avstrije. 

• Info table – dopolniti QR kode z več vsebinami. 

• Table domačij – obnoviti table z imeni domačij. 

• Razgledna tabla pri cerkvi – odstraniti in jo znova urediti – Urejanje z go. Strahijo 

• Kesoni za smeti – zamenjati zlomljen keson za sveče. 

• Stopnice k cerkvi – popraviti jih. VO kontaktira g. župnika in se dogovorijo, režijski 

obrat pomaga pri izvedbi. 

• Javna razsvetljava – Urediti javno razsvetljavo od mejnega prehoda do cerkve. 

Poskusno postaviti eno solarno luč nekje med mejnim prehodom in centrom. 

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

• Čiščenje snega – sneg do šole in pri pokopališču čisti g. Bukovec. Preveriti, ali lahko 

čisti tudi stopnice do obzidja cerkve, kar bi bilo potrebno. 

• Poslovilna vežica – Urediti redno čiščenje poslovilne vežice.  

– Izvesti ogled poslovilne vežice in pridobiti ponudbo nekoga, ki bi uredil notranjost – 

izolacija (stirodur  - proti talni vlagi), odstranitev obitkov in nato beljenje. Popraviti tudi 

žleb. 

• Pokopališče – Pred pokopališčem ob poti izvesti ograjo iz obstoječih železnih palic 

in dodati leseno zgornje držalo, da se bodo lahko ljudje ob hoji držali. 



• Karavla – počistiti odpad pred karavlo. 

– Pričeti s postopki rušitve karavle. Poiskati arhitekta in pridobiti ponudbo za izris 

idejne zasnove ureditve novega objekta na mestu karavle. 

• Polnilnica za električne avtomobile in kolesa – pridobiti ponudbo za postavitev 

počasne polnilnice za avtomobile in kolesa pri mejnem prehodu. 

 

 

5. točka 

 

Razno 

 

Pod točko razno ni bilo dodatnih vprašanj, ker smo o vsem razpravljali že v prejšnji točki.  

 

 

 

 

Seja je bila zaključena ob 19.30 uri. 

 

 

PREDSEDNIK VAŠKEGA ODBORA 

                                                                                             SV. DUH NA OSTREM VRHU 

                                                                           Matej KOREN 

 


