Zapisnik 2. seje vaškega odbora (VO) 2019-2022
za naselja Globoko ob Dravinji, Modraže in Novake
(Občina Poljčane)
DNE: sreda, 23. 10. 2019
URA: 20:00
KRAJ: Kulturni dom Studenice
PRISOTNI: predsednik Boštjan Jug, namestnik Boris Vidnar, Jožica Podjavoršek, Janko Bohak.
Dnevni red
1. Pozdrav in sklepčnost.
2. Razdelitev finančnih sredstev.
3. Razno.
K1
Pozdrav predsednika in ugotovitev sklepčnosti.
K2
Za leto 2019 so za posamezen VO iz strani Občine Poljčane dodeljena finančna sredstva v višini 1.500 €
(gre za proračunska sredstva, namenjena delovanju vaških odborov. Sredstva so namenjena za manjša
popravila v sklopu rednih vzdrževalnih del (mulde, bankine, sanacija posedkov in mrežastih razpok,
drugo,…).
SKLEP
Prisotni se odločimo za razdelitev sorazmernih deležev po 500 € za Globoko ob Dravinji, Modraže in
Novake, skupaj v zgoraj omenjeni dodeljeni višini 1.500 €.
Globoko ob Dravinji-na občinski cesti Globoko ob Dravinji-Štatenberg, odcep k družini Jankota Bohak, je
zlomljen kanal, se poseda, ob zadnjem nalivu je voda ogrožala dvorišče spodnje družine Žnidar. S tem
denarjem se uredi začasna ureditev prepusta. Ker pa bo potrebna tudi dolgoročna rešitev, predlagamo,
da si naj težavo pride ogledati tudi pristojni predstavnik Občine Poljčane.
Modraže-finančna sredstva se porabijo za čiščenje potoka, kjer je potrebno. Prav tako, pa je iz strani g.
Franca Roršek bil podan predlog na VO, da bi se pri njih, odcep iz ceste, začasno uredila škarpa (kamen ali

beton) v dolžini 2-3 m za preprečevanje usipanja in drsenja zemlje v potok, kjer že ob majhnem

nalivu voda v potoku, ki priteče iz zgornjega dela vasi, vedno znova odnese del zemlje. Ob
zadnjem čiščenju potoka so bili izpodkopani kamniti deli, ki so brežino držali.

Novake- denar se nameni za čiščenje oz. odvodnjavanje jarka, potoka, ki poteka navzdol proti
spodnjemu delu Novak smer Slomšek-Vidnar-Kidrič. Predstavlja težavo sploh ob večjih nalivih
zaradi velike količine vode, ki se razlije na vse strani. Ob nalivu nedolgo nazaj, je bila ogrožena
tudi stavba gospe Polanec.
K3
Na območju našega VO trenutno poteka gradnja odprtega širokopasovnega omrežja. Med
prebivalci in izvajalci teh del do zdaj ni bilo zaznanih težav. Opravljena so zemeljska dela na
območju Globokega ob Dravinji, trenutno potekajo dela v Modražah.
Sestanek končan 21:00.
Zapisala:
Jožica Podjavoršek

Predsednik:
Boštjan Jug

