ŽUPANOVE INFORMACIJE
DVOREC DORNAVA
13.05.2019 smo poslali dopis na Ministrstvo za kulturo, ministru, s katerim ga vabimo na
delovni obisk dvorca Dornava, da bi mu predstavili našo videnje glede oživitve dvorca Dornava
in razmišljanja ministra o nadaljnjih potezah ministrstva. Prav tako je na Ptuju 03.06.2019
posvet na temo problematika obnove gradov na slovenskem, katerega se bomo udeležili.
ŠOLA POLENŠAK
Nadaljujemo razgovore, ki smo jih začeli v mesecu marcu. Ponovni ogled šole bo prihodnji
teden.
GASILSKI DOM MEZGOVCI
Začenjamo z II. Fazo izgradnje, zbiramo ponudbe in izvajalca.
MRLIŠKA VEŽICA DORNAVA
Dobili smo odločbo gradbenega inšpektorja, da moramo porušiti mrliško vežico v Dornavi v
roku 180 dni. Na ustrezno ministrstvo smo že poslali pritožbo. Pristopili smo že k rešitvi,
projektant že pripravlja projekt, občinska uprava pa vso potrebno dokumentacijo.
OPTIKA POLENŠAK
23.04.2019 smo opravili sestanek z predstavniki iz bivšega Teleinga v zvezi s polaganjem
optičnega kabla v ostalih krajih naše občine, kjer še ni položen. V juliju 2019 bodo pričeli z
polaganjem optičnega kabla v krajih Strejaci, Žamenci, Brezovci, Slomi, Lasigovci, Polenšak,
Polenci. V letu 2020 pa se bodo dela nadaljevala v krajih Polenšak, Bratislavci, Prerad. Za
obstoječe naročnike bo priklop brezplačen.
SANACIJA KURILNICE OŠ DORNAVA
Sanacija kurilnice se začne takoj ko se zaključi šolsko leto, mora pa biti končana do septembra
letos.
SANACIJA PLAZU NA POLENŠAKU
Država je pričela z sanacijo plazu na Polenšaku ob glavni cesti Polenšak – Savci. Za sanacijo
ceste na zgornjem hribu kjer plazi, je potrebna dodatna študija, kot je bila pripravljena prvotna
študija, saj voda, ki priteče vse od šole si utira drugo pot ob večjih nalivih.
AVTOBUSNE POSTAJE
Zbiramo ponudbe in dodatne informacije za postavitev novih avtobusnih postaj na dve
lokacijah. Odjemno mesto stane približno 2.500,00 EUR, s tem da mora občina pridobiti
služnost. Odjemno mesto se postavi tam kjer bi bil priklop. Izkop in zakop je naš strošek.
Preveriti moramo samo še lokacije, kje je Občina Dornava lastnik. Letos bomo postavili dve
avtobusni postaji.

