ŽUPANOVE INFORMACIJE
OBČINSKA UPRAVA
Najpomembnejša stvar je saniranje financ, kjer občina redno odplačuje kredite, na tekočem je
tudi plačevanje obveznosti, pomembno je tudi, da se plačuje druga faza gradnje gasilskega
doma v Mezgovcih brez dodatnega najetja kredita.
DVOREC DORNAVA
Na osnovi sestanka z dne 24.9.2019 skupaj z Zavodom za spomeniško varstvo in kulturno
dediščino Maribor, pričakujemo delovni obisk ministrstva za kulturo. Pomembno je, da se
vključimo v finančno perspektivo 2020 – 2026.
ŠOLA POLENŠAK
Po nekaj razgovorih in ogledih prostorov so iz Vzgojno varstvenega centra Hrastovec v
mesecu juniju sporočili, da odstopajo od namere najema prostorov šole. Dne 27.5.2019 so se
pričeli razgovori z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti o
možnostih najema prostorov podružnične osnovne šole na Polenšaku. Zainteresirani so za
brezplačni najem za določene programe. Programi bi potekali v sklopu Doma upokojencev
Ptuj. Dne 6.9.2019 je potekal sestanek z VO Polenšak, kjer jim je bila predstavljena ponudba
za oživitev šole in po podrobni predstavitvi stroškov obnove, so se strinjali, da pristopimo k
nadaljnjim pogovorom z ustreznim ministrstvom. Predračun za sanacijo po ceni 53.000 EUR
je 1.060.000, 00 EUR.
GASILSKI DOM MEZGOVCI
Kar se tiče izgradnje gasilskega doma v Mezgovcih, se je v mesecu juniju pričela II. faza
izgradnje. Delo je poteklo po terminskem planu, ki je bil dogovorjen z izvajalcem. Dodatno so
bili narejeni ometi zaradi plavajoče estriha, ki je bil predviden za III. fazo izgradnje. Dela so se
zaključila konec septembra 2019. Celotna investicija II. faze znaša 207.971, 00 EUR.
MRLIŠKA VEŽICA DORNAVA
S strani gradbenega inšpektorja smo bili v mesecu maju obveščeni, da moramo porušiti mrliško
vežico na pokopališču v Dornavi. Na ustrezno ministrstvo smo poslali pritožbo. Občina je
pristopila k rešitvi, pripravila se je ustrezna dokumentacija. Plačan je bil prispevek za
degradacijo in uzurpacijo, v višini 1.936,36 EUR. Za objekt smo že prejeli gradbeno in uporabo
dovoljenje, ne le za vežico temveč tudi za parkirna mesta.
SANACIJA KURILNICE OŠ DORNAVA
Za sanacijo kurilnice v šoli je bila z izbranim izvajalcem podpisana pogodba. Izvajalec bi z deli
pričel ob koncu šolskega leta in z deli končal do septembra.

