JAVNA RAZSVETLJAVA
V mesecu marcu smo v Dornavi in delu Mezgovc (smer Hrga) zamenjali 120 luči javne
razsvetljave.
VAŠKO KULTURNA DVORANA DORNAVA
V mesecu marcu smo se dogovorili s Cestnim podjetjem Ptuj, ki je bil izvajalec
novogradnje, za popravilo reklamiranih del, ki so se pojavila v obdobju šestih let po
izgradnji (razne razpoke, vlaga). Popravilo je izvedlo podjetje Tolič d.o.o. v mesecu
aprilu.
LEKARNA DORNAVA
V prostorih lekarne se pripravljajo prostori za lekarniško dejavnost (zamenjava
notranjih vhodnih in popravilo zunanjih vrat zaradi ureditve dostopa za invalide,
prestavitev vodovoda in odtokov,… ) Želim in upam, da bomo prostore svečano odprli
konec junija ali pa v začetku meseca julija.
DELO OBČINSKE UPRAVE
V času od 1. 4. do 12. 4. 2021 je bilo delo občinske uprave okrnjeno, saj sta lahko bila
na delu le 2 uslužbenca oz. 20% zaposlenih na dan. Ostali zaposleni so koristili stari
oz. novi letni dopust, sicer pa delo v občinski upravi poteka normalno.
ČISTILNA AKCIJA
Po posameznih VO smo 24. 4. 2021 izvedli čistilno akcijo v naši občini v skladu z
upoštevanjem navodil NIJZ.
Vsem udeležencem se v imenu občine in svojem imenu zahvaljujem. Zbrali smo 520
kg smeti in v akciji je sodelovalo 177 občanov.
Želim in upam, da se v prihodnjem letu udeležijo čistilne akcije še tista društva, ki letos
niso sodelovala.
RAZŠIRITEV CESTE KAPELA – PRVENCI – cesta JP576371
Dne 5. 5. 2021 smo podpisali pogodbo s Cestnim podjetjem Ptuj za razširitev ceste
JP576371 Kapela od železniške proge v Mezgovcih do Prvenc v dolžini 635 m in širini
1 m. Ocenjena vrednost podpisane pogodbe znaša skupaj z nadzorom cca 60.000,00
EUR. Dela so se že pričela in morajo biti končana v 60 dneh.
PREPLASTITEV CESTE JP576741
Pripravljeno imamo pogodbo za podpis z izvajalcem za preplastitev ceste JP576741
Pisanec – Savci v dolžini 644 m. Stroški del bodo znašali cca 87.000,00 EUR. Trenutno
se rešujejo lastništva na parcelah, za katera upam, da jih čimprej rešimo in začnemo
z deli.
REKONSTRUKCIJA MOSTU V LASIGOVCIH
V prejšnjem tednu smo prejeli potrebno dokumentacijo (PZI) za rekonstrukcijo dela
ceste in mostu v Lasigovcih na LC076031. Ocena celotne investicije je cca 100.000,00
EUR. Pripravljamo potrebno dokumentacijo za zbiranje ponudb za izvajalca.

VAŠKO GASILSKI DOM MEZGOVCI
Na UE Ptuj je bila dana vloga za pridobitev uporabnega dovoljenja za Vaško gasilski
dom v Mezgovcih. Uporabnega dovoljenja še nismo prejeli.
ENERGETSKA SANACIJA ŠOLE DORNAVA
V mesecu maju se je opravil ogled prostorov OŠ s člani Občinskega sveta. Potrebno
se bo odločiti o energetski sanaciji, saj je ta nujno potrebna.

OLIMPIJSKA BAKLA
Kot ste seznanjeni, potuje od 3. maja dalje po Sloveniji Olimpijska bakla. Olimpijski
ogenj bo obiskal vseh 212 slovenskih občin.
Našo občino bo obiskal 21. junija ob 16.30 uri.
V naslednjih dneh bomo organizirali sestanek z društvi in javnimi zavodi, s katerimi se
bomo pogovorili o samem dogodku in sodelujočih ter nosilcih olimpijske plamenice v
naši občini.
OBČINSKI PRAZNIK
Ker je še vedno razglašena epidemija COVID-19, ne bomo organizirali praznovanja
občinskega praznika. Izpeljali bomo slavnostno sejo občinskega sveta, ki bo 14. junija
2021 ob 18.00 uri v dvorani kulturnega centra ob upoštevanju priporočil in navodil NIJZ.

