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2. REDNA SEJA OS - VPRAŠANJA IN ODGOVORI 
 
 

1. Mitja MULEC 
a) Zakaj se ne naredi več oz. kje zadeve stojijo glede izgradnje nove večnamenske 

dvorane? 

Odgovor: IZ ENE OD PREJŠNJIH SEJ: Izgradnja večnamenske dvorane pomeni 
precejšen zalogaj za občinski proračun, sploh v času ko tovrstni projekti niso 
več prioriteta sofinanciranja  iz skladov EU v obdobju 2014-2020, ki je 
prednostno namenjeno vlaganju v raziskave, razvoj in inovacije, infrastrukturo 
za doseganje okoljske učinkovitosti, trajnostni rabi energije, trajnostni 
mobilnosti ter učinkovitemu upravljanju z viri. V letu 2008 je bila izdelana 
investicijska dokumentacija na podlagi projekta za pridobitev gradbenega 
dovoljenja, ki ga je izdelalo podjetje A.B. Invest d.o.o.. Ocenjena investicijska 
vrednost je bila 5.360.465,67 EUR po tekočih cenah. V proračunu za leto 2014 
so planirana sredstva za revizijo obstoječega projekta, zagotovitev sredstev za 
izgradnjo pa je kompleksnejša in odvisna od strategije prihodnjega razvoja 
občine Duplek.  
Odgovor pripravila: Natalija Jakopec in Jasmina Purič. 

b) Ali ste seznanjeni s pešpotjo, ki je za škarpo v Dupleškem vrhu – plazi ? Tam bi 
naj otroci hodili v šolo in je kar nevarno.  
 

Odgovor: Seznanjeni smo s potekom vzdrževalne poti ob kamniti zložbi v 
Dupleškem vrhu, katera se poseda. Potrebno bo ugotoviti vzrok in sanirati 
nastalo stanje. Na šolski poti, ki poteka od Splavarske kapele proti Žitečkemu 
potoku bo potrebno trajno sanirati nastali posed. 

           Odgovor zapisal:Stanko Grajfoner 
 

2. Tadeja KOPUN ŠKOFIČ 
 
a) Občane zanima, kdaj bodo dobili ležeče policaje in manjkajočo razsvetljavo na 

cesti proti Joham – od režijskega obrata proti Joham?  
 

Odgovor: V povezavi z delom vprašanja, ki se nanaša na bodočo prometno 
tehnično ureditev oziroma izvedbo ukrepov umirjanja prometa, na dveh odsekih 
(v območju strnjenega dela stanovanjskih hiš: od Dvorjane 90 - Dvorjane 93 in 
od Dvorjane 96 do Dvorjane 114, vse v območju občinske lokalne ceste št. LC 
081121 SP. DUPLEK - JOHE - DVORJANE), vam podajamo naslednji odgovor; 
Za izvedbo ustreznih ukrepov umirjanja prometa je bila izdelana potrebna 
študija oziroma elaborat, na osnovi katere je bil opredeljen način umirjanja 
prometa kot tudi finančni okvir za izvedbo predvidenih ukrepov. Na tej podlagi 
je občinski urad v mesecu decembru 2014 izdal odločbo za postavitev ustrezne 
prometne signalizacije in opreme (vertikale prometne signalizacije kot tudi 
horizontalnih talnih označb in postavitev cestnih grbin na dveh predvidenih 
odsekih ceste skozi Johe). Zaradi prihajajoče zime se je fizična izvedba 
postavitve prometne signalizacije in opreme, prestavila v spomladanske 
mesece leta 2015, oziroma na čas, ko bodo za samo izvedbo v proračunu 
občine Duplek zagotovljena tudi potrebna finančna sredstva (cca. 5.100 EUR). 
Odgovor zapisal: Marjan Topič 
 
 
 
 



 
 

3. Boris PAJNKIHAR 
a) Zakaj je na spletni strani občine pri sestavi občinskega sveta navedenih samo 15 

svetnikov, če jih je bilo regularno izvoljenih 16? 
 
Odgovor: Znano je, da je svetniški mandat svetnika Stanka Grajfonerja le 
začasen, saj se v roku meseca dni po potrditvi mandata ni odločil za prenehanje 
delovnega razmerja v občinski upravi, kar bo imelo za posledico prenehanje 
mandata zaradi nezdružljivosti  funkcije svetnika z delom v občinski upravi. 
Posledično bo torej šestnajsti svetnik nekdo drug in ne imenovani. Ker je 
namen objave dati informacijo o popolni in trajni (seveda v okviru tega 
mandata) sestavi občinskega sveta (poročilo o izvolitvi je namreč že bilo 
objavljeno), smo v tem trenutku objavili le 15 svetniških imen, šestnajstega, 
nadomestnega, pa bomo, ko bo potrjen njegov mandat. Nismo želeli javnosti 
begati z informacijo, ki bi bila zgolj začasna.  
Odgovor zapisala: Dušanka Novak 

 
b) Katera dela in naloge opravlja Stanko Grajfoner upoštevaje dejstvo, da ni več v 

istih prostorih kot pred volitvami ter glede na dejstvo, da mu je bil odvzet službeni 
telefon ter omejena uporaba službenega vozila? 
 

Odgovor: Stanko Grajfoner opravlja dela in naloge vodje režijskega obrata s 
poudarkom na vodenju potrebnih evidenc.  
Odgovor zapisala: Natalija Jakopec  

 
c) Zanima me sistematizacije delovnih mest hišnika-vzdrževalca v osnovi šoli 

Korena in Duplek ter v vseh enotah vrtcev. Prav tako me zanima kdo zaseda 
posamezna sistematizirana delovna mesta in za kolik % delovnega časa? 
 

Odgovor:  V sistemizaciji delovnih mest za predšolsko vzgojo v Osnovni šoli 
Duplek je bilo v šolskem letu 2013/2014 sistemizirano delovno mesto hišnika v 
obsegu 0,813 delovnega mesta. V sistemizaciji delovnih mest za predšolsko 
vzgojo v Osnovni šoli Korena  je bilo v šolskem letu 2013/2014 sistemizirano 
delovno mesto hišnika v obsegu 0,400 delovnega mesta. Delovno mesto zajema 
dela, potrebna v vseh enotah vrtca, za šolo je delovno mesto sistemizirano v 
sistemizaciji in v deležu, ki ga potrdi Ministrstvo za šolstvo in šport. V obeh 
šolah se delež ministrstva in delež občine dopolnjujeta za polno delovno mesto 
hišnika, ki ga v Osnovni šoli Duplek zaseda Kancler Igor, v osnovni šoli Korena 
pa Zajc Peter.  
Odgovor zapisala: Milena Ropoša 
 
d) Kdo je vzdrževalec v kulturnem domu (dvorani) v Koreni? Je to g. Zajc ali g. 

Nipič? 
 

Odgovor: Za vzdrževanje vseh kulturnih domov skrbi režijski obrat. Občasno, 
skladno s potrebami, g. Konrad Satler izvaja nadzor nad dvorano in predajo 
ključev uporabnikom dvorane v Koreni.  
Odgovor zapisala: Natalija Jakopec 
 

 
 
 



4. Janko HAUPTMAN 
a) Pobuda: Če je le mogoče, se naj odgovarja na vprašanja na sami seji. Še iz 

prejšnjega mandata nekaj pobud ni bilo realiziranih, ne slišanih. 
b) Zanimajo ga kompletni stroški obratovanja drsališča v lanskem letu in predvideni 

za letos, ker se postavka kar povečuje.  
 
Odgovor: V proračunu za leto 2013 je bilo na postavki 1603031 Montažno 
drsališče planiranih 20.000,00 EUR, v proračunu za leto 2014 prav tako 
20.000,00 EUR in rebalansom proračuna za leto 2014 povečano na 25.000,00 
EUR.  
S podjetjem Velemi d.o.o., Rijeka je bila sklenjena pogodba za najem 
montažnega drsališča za obdobje od 1.12.2013 do 31.1.2014 v višini 
19.500,00 EUR brez DDV. Obdobje najema je bilo z aneksom podaljšano 
(brez dodatnih stroškov najema) do 2.3.2014, tako da je drsališče obratovalo 
tudi v času zimskih počitnic. Skladno s pogodbenimi določili se je najem 
obračunal in plačal najemodajalcu v dveh obrokih po 9.750,00 EUR in sicer 
prvi obrok do 31.12. 2013 in drugi do 31.1.2014. Tako je v letu 2013 bil 
poravnan račun podjetju Velemi d.o.o. v višini 9.687,72 EUR (to je 9.750,00 
EUR zmanjšano za 62,28 EUR zaradi predčasnega plačila). Skladno z 
določili Zakona o davku na dodano vrednost je bil obračunan in plačan DDV 
v višini 2.131,29 EUR. V letu 2014 je bil poravnan drugi obrok v višini 
9.750,00 EUR ter obračunan in plačan DDV v višini 2.145,00 EUR. Prav tako 
so bili za sezono 2013/2014 elektro distribucijskim podjetjem plačani stroški 
elektrike za mesec december, januar in februar v skupni višini 4.323,49 EUR. 
Skupni stroški najema in obratovanja drsališča v sezoni 2013/2014 od 
1.12.2014 do 2.3.2014 so tako znašali 28.037,50 EUR. 
Za zimsko sezono 2014/2015 je bila sklenjena pogodba o najemu 
montažnega drsališča s podjetjem Arctic d.o.o. Rijeka za obdobje od 
1.12.2014 do 28.2.2015 v višini 19.900,00 EUR brez DDV. V letu  2014 je 
plačan prvi obrok iz pogodbe v višini 10.044,00 EUR (to je 10.400,00 EUR 
zmanjšano za odbitek predčasnega plačila) in davek na dodano vrednost. 
Razlika do pogodbene vrednosti bo plačana v letu 2015, prav tako bodo v 
letu 2015 poravnani stroški materiala za izvedbo začasnega elektro 
priključka s povečano odjemo močjo za potrebe priklopa agregata, stroški 
agregata in stroški porabljene električne energije. Načrtovana sredstva, v 
proračunu za leto 2015, na postavki 1603031 Montažno drsališče v višini 
30.400,00 EUR zajemajo predhodno navedene stroške in ocenjeno vrednost 
prvega obroka najema opreme drsališča za sezono 2015/2016. Načrtovana 
sredstva v 2015 so nekoliko višja v primerjavi s preteklim letom, ker bomo v 
okviru te postavke evidentirali tudi stroške porabljene električne energije v 
obdobju delovanja drsališča; le-te smo v preteklem letu tudi za obdobje 
delovanja drsališča evidentirali med ostalimi.  
Odgovor zapisala: Natalija Jakopec  
 

5. Franjo KOSI 
a) Pobuda: Na Marprom se naj naslovi pobuda, da zamenjajo dotrajana vozila – 

avtobuse, na relaciji proti Dupleku, saj so ta, ki so v uporabi dotrajana, brez 
ustreznega gretja, s slabimi zavornimi in krmilnimi sistemi, olje teče in nam 
onesnažuje asfalt na postajališču. Tudi naši občani si zaslužijo varen in udoben 
prevoz. 

b) Zakaj se ne naredi kos pločnika med avtobusnim postajališčem v Zg. Dupleku in 
mostom?  
 
Odgovor: delno je odgovor podal župan že na sami seji. 



Odgovor: Predmetno pobudo za izgradnjo manjkajočega dela pločnika in 
posledično potrebno prestavitev dela javne razsvetljave ob državni 
regionalni cesti R3-710/1292, z navezavo na most čez Dravo v Zg. Dupleku, 
je obravnaval odbor za komunalo že v predhodnem mandatu ter jo uvrstil v 
eno od izvedbenih prioritet, v odvisnosti od razpoložljivih finančnih 
sredstev v letu 2014. Na osnovi tega je občinski urad občine v letu 2014 
naročil pri pooblaščeni organizaciji izdelavo projektne dokumentacije za 
izvedbo in pristopil k pridobivanju in potrjevanju elaborata za izvedbo, 
katerega mora za vse posege v varovalni pas državnih cest, predhodno 
potrdili strokovna služba upravljavca ceste (DRSC). Na osnovi potrjenega in 
usklajenega elaborata je podjetje Lineal d.o.o. pričelo konec leta 2014 
pripravljati izvedbeno projektno dokumentacijo, katera bo predana 
naročniku predvidoma v mesecu januarju 2015. Sama izvedba projekta pa je 
odvisna od zagotovitve potrebnih finančnih sredstev v proračunu občine 
Duplek, v naslednjem, oziroma naslednjih letih. 
Odgovor zapisal: Marjan Topič 
  

c) Pri Lovrenčiču v Zg. Dupleku (graba) je v zelo slabem stanju del poti od mostu do 
njegove hiše. Kaj se tam predvideva in kako bomo to rešili ? 
 
Odgovor:Javna pot štev.JP 581390 (Lovrenčič-Kolmanič) je res v slabem 
stanju. Nastalo stanje je posledica drsenja in nariva zemljine,katera je 
poškodovala omenjeno cestišče. Ko bodo dopuščale vremenske razmere,bo 
potrebno opraviti nujna sanacijska dela.  
Odgovor zapisal:Stanko Grajfoner 
 

6. David KUMER 
a) Pobuda: Da se pred pričetkom izvajanja zimske službe preveri ustreznost 

posipnega materiala in določijo strateške prioritete pluženja.  
 

7. Violeta VOGRINEC 
a) Kako je s protiprašno ureditvijo ceste na Vurberku, odcep Vurberk pod goricami - 

Sakelšek in seveda tudi postavitvijo javne razsvetljave? 
 
Odgovor je delno podal župan že na sami seji. 
Odgovor: Protiprašno ureditev občinske javne poti št. JP 583560 Vurberk 
(Pod goricami - Sakelšek) v dolžini 166 m, je evidentiral kot eno od 
izvedbenih prioritet, seveda v odvisnosti od razpoložljivih finančnih 
sredstev, že v prejšnjem mandatu odbor za komunalo. Ker je bilo v 
preteklosti vedno več potreb kot pa realno na razpolago finančnih sredstev, 
predmetna pobuda še ni bila realizirana. Za realizacijo bi bilo potrebno 
najprej naročiti in nato pripraviti ustrezno projektno dokumentacijo, ter 
seveda v proračunu občine zagotoviti potrebna finančna sredstva za 
izvedbo. Kot je župan odgovoril že na sami seji, ostaja asfaltiranje omenjene 
ceste še vedno ena od prioritet tudi v tem mandatu, tako je predvidena 
izvedla takoj, ko bodo naročeni in pripravljeni projekti ter seveda 
zagotovljena finančna sredstva v proračunu občine, na osnovi česar bomo 
lahko pristopili k izvedbi javnega naročila za izbor najugodnejšega izvajalca. 
Obseg izvedbe (asfaltiranje ceste, izvedba meteornega odvodnjavanja 
ceste, izvedba javne razsvetljave, izgradnja fekalne kanalizacije z MČN 
itd…), je odvisen od višine zagotovljenih finančnih sredstev v proračunu 
občine na postavki »Protiprašna ureditev manjših poti«, v letu 2015 ali 
nadaljnjih letih. 
Odgovor podal Marjan Topič 



 
b) Kje se je zataknilo pri obnovi kulturnega doma na Vurberku? 

 
Odgovor je delno podal župan že na sami seji. 
Odgovor: Načrtovana je bila obnova fasade in zamenjava stavbnega 
pohištva. Za prenovo fasade je bila pridobljena predračunska vrednost in 
smernice oziroma zahteve Zavoda za varovanje kulturne dediščine, ki jih je 
potrebno upoštevati pri obnovi zunanjosti. Nadalje so bili opravljeni tudi 
razgovori z Javnim medobčinskim stanovanjskim skladom Maribor o 
možnosti sofinanciranja izgradnje čistilne naprave, kar je osnova za 
nadaljnjo obnovo sanitarij. Načrtujemo, da bomo investicijo izvedli v letu 
2015 in da bo za izvedbo le-te mogoče pridobiti tudi evropska sredstva. 
Odgovor zapisala: Natalija Jakopec 
 
 

8. Dejan STANKO 
a) Kaj se zgodi z odpadnimi vodami črpališča Zgornji Duplek, ki je locirano za 

poplavnim nasipom, v primeru poplav, ki bi zalile črpališče ? 
 

Odgovor: Pojasnilo glede lokacije razbremenilno črpalnega objekta RZ-Č3-
Zg. Duplek kateri je lociran znotraj poplavnega območja in delovanja v 
primeru nastopa visokih vod ter zagotavljanje poplavne varnosti na odseku 
od PR131-PR143 (po projektu VV nasipa, 3136-VU/09, PGD):  
 
RZ-Č3 Zg. Duplek je v fazi priprave projektne dokumentacije in nadalje v fazi 
pridobivanja gradbenega dovoljenja, pridobil za projektirano lokacijo s 
strani pristojnih državnih inštitucij (ARSO, Zavod RS za varstvo narave), vsa 
ustrezna dovoljenja in soglasja. RZ-Č3 je projektiran kot vkopan betonski 
vodotesen objekt. Vse odprtine namenjene vzdrževanju so pokrite z 
vodotesnimi pokrovi. Zračnik je lociran izven poplavnega območja  oz. nad 
koto Q100 poplavne vode. Na iztoku iz razbremenilnega dela je nameščena 
ustrezna protipoplavna loputa. V primeru visokih vod se loputa zaradi 
pritiska vode iz zunanje strani zapre in tako, prepreči vdor visokih vod v 
objekt in mešanje z odpadnimi vodami. Onesnažene odpadne vode se 
medtem normalno prečrpavajo proti ČN. 
 
Glede poplav iz leta 2012 in preplavljene ceste gorvodno (severno) od RZ-
Č3-Zg. Duplek pa je potrebno upoštevati sledeče: 
 
Na odseku VV nasipa od PR 131 do PR 143 se ohranja obstoječa poplavna 
varnost, to je min. Q100 + 30cm. Ob poplavnem dogodku leta 2012 je šlo za 
pretoke večje od Q100. 
 
V primeru nastopa katastrofalnih vod višjih od Q100 je na tem delu (cca 300 
m) predvideno varovanje preliva ceste oz. uporaba vreč s peskom. 
 
Upravljavcu kanalizacije oz. soglasodajalcu (Režijsko obrat Občine Duplek) 
pa predlagamo, da ob izvedbi hišnih priključkov na kanal 1.0 v Zg Dupleku, 
predpiše obvezno vgradnjo nepovratnih loput na vse kanalizacijske hišne 
priključke do jaška J74 v Zg. Dupleku! S tem se izognemo vdoru poplavnih 
vod po hišnih priključkih v  primeru eventualnega vdora poplavnih vod 
preko pokrovov jaškov v kanalizacijski sistem.  
 
Lep pozdrav, 
 



VODNOGOSPODARSKI BIRO MARIBOR d.o.o. 
Odgovorni projektant 
Iztok Čuješ, kom.inž. 
 
 
b) Ali se bo dodatnih 150 m2 parkirne površine ob Šolski poti (med otroškim 

igriščem in telovadnico), ki je v bistvu že pripravljena za asfaltiranje, tudi 
poasfaltiralo?  
 
Odgovor: je bil podan s strani župana že na sami seji. 
 

c) Ali se bo pomožno igrišče ob šoli v Spodnjem Dupleku ogradilo in uredila 
javna razsvetljava ?  
 
Odgovor: je delno podal župan že na sami seji. 
Odgovor: Pobuda bo vključena v plan proračuna za leto 2015 v okviru 
proračunske postavke 1603030 Objekti za rekreacijo in zelenice, sama 
realizacija pa zavisi od višine predračunske vrednosti in zadostne 
razpoložljivosti sredstev.  
Odgovor zapisala Natalija Jakopec  

 
9. Slavica GOLOB 

a) Kakšen nadzor se izvaja glede neoporečnosti pitne vode?  
 
Odgovor: Dne 21.01.2014 smo v našem odgovoru že podali možne vzroke za 
pojav rjave vode. Glede na to, da pa se težave s kvaliteto pitne vode še kar 
ponavljajo ponovno predlagam, da sporočite lokacijo, kjer se omenjene 
težave pojavljajo in kjer lahko izvršimo ogled dejanskega stanja. V skladu z 
dogovorom z uporabnikom, ki mu teče rjava voda bomo izvedli ogled 
dejanskega stanja in težavo obravnavali individualno. Očitno ne gre za širšo 
problematiko saj sami tekom izvajanja notranjega nadzora namreč ne 
beležimo neskladnosti (oziroma obarvanosti pitne vode).  Prav tako pa nas 
o morebiti opaženih neskladnostih ne obveščajo iz Nacionalnega 
laboratorija za zdravje, okolje in hrano, ki na terenu vršijo vzorčenje pitne 
vode.  
 
Istočasno vas obveščam še, da se že pripravlja letno poročilo o skladnosti 
pitne vode v občini Duplek. Takoj, ko bo pripravljeno vam ga bomo 
posredovali.  
 
S spoštovanjem, 
Sebastjana Klepec, dipl.san.inž. 
 
Mariborski vodovod, javno podjetje d.d. 
Jadranska cesta 24 
2000 Maribor 
 
Telefon: (02) 320 77 88  
Telefax: (02) 320 34 60 
 
Odgovor z dne 21.1.2014: V skladu z dogovorom z gospodom Kumrom, 
odgovorno osebo za kvaliteto pitne vode na podjetju Mariborski vodovod 
j.p., d.d., vam podajamo odgovor na zastavljeno svetniško vprašanje: 
»Mariborski vodovod na delu območja občine Duplek vrši gradbena dela 
(prevezava priključkov na območju Vurberka). Zaradi omenjenega je na tem 



območju vodooskrba občasno prekinjena. To pomeni, da tlak v cevi pade, 
voda iz cevovoda se porabi, cevi pa se takrat izpraznijo. Ko je vodooskrba 
ponovno vzpostavljena, voda po cevi steče z normalnim tlakom. Posledično 
se takrat iz obodov cevi spere vodni kamen in rja, ki daje vodi rjavo barvo. 
Običajno ob takšnem izpadu uporabnike obveščamo in jih tudi opozorimo 
na možnost iztekanja rjave vode. Seveda pa je lahko vzrok v iztekanju vode 
rjave barve tudi v interni instalaciji. Če obarvanost vode opazimo zjutraj ali 
če vode dlje časa ne uporabljamo (na primer, ko pridemo iz dopusta, 
potovanja ali daljše službene poti) tiči vzrok v interni instalaciji. Čim dlje 
časa vode ne uporabljamo, tem večja je verjetnost, da se bo obarvanost 
pojavila. Najpogostejši vzrok je uporaba manj kvalitetnih pocinkanih 
železnih cevi v interni instalaciji (pri uporabnikih), ki rjavijo. Voda ob 
nezadostni uporabi ali ob odsotnosti uporabnika stoji v ceveh interne 
instalacije in iz sten cevi odmaka rjo in vodni kamen. Posledica se pokaže 
kot rjavo – rdeče obarvana voda, zaznati je možno tudi drobne svetlo do 
temno rjave delce. V tem primeru je potrebno povečati porabo oziroma 
zagotoviti redno spiranje interne instalacije. Ko se voda iz interne instalacije 
v celoti zamenja z vodo iz vodovodnega omrežja, obarvanost praviloma 
izgine. Seveda je izpiranje potrebno redno ponavljati, v čim slabšem stanju 
je instalacija tem pogosteje moramo izpiranje ponavljati. Vsekakor bi bilo 
potrebno imeti več konkretnih podatkov o pritožbi ga. Slavice Golob, da bi 
lahko z zagotovostjo trdili kje je vzrok neskladnosti. Predlagamo, da nas ga. 
Slavica Golob telefonsko kontaktira. Opravili bomo ogled dejanskega stanja 
na konkretni lokaciji in se potrudili odpraviti vzrok težave. Ob tem naj 
navedemo samo še, da se v sklopu izvajanja notranjega nadzora vrši redno 
vzorčenje pitne vode tudi na območju občine Duplek. Pitna voda, ki jo 
distribuira Mariborski vodovod je pod stalnim notranjim nadzorom ter 
ustrezna in varna za pitje, kar tudi potrjujejo tudi mnenja Zavoda za 
zdravstveno varstvo Maribor. Podrobnejše informacije o kvaliteti pitne vode 
se nahajajo na naši spletni strani http://www.mb-vodovod.si/.« 
 
Lep pozdrav, 
Odgovor zapisala: 
Sebastjana Klepec, dipl.san.inž. 
Mariborski vodovod Javno podjetje d.d. 
Jadranska cesta 24, 2000 Maribor 
 
Telefon: (02) 320 77 88 
Faks: (02) 320 34 60 
www.mb-vodovod.si 
 

b) V novem objektu Jagra bi naj bila tudi večnamenska dvorana. Koliko nas bo stal 
ta projekt?  
 
Odgovor: Spremembe ureditvenega načrta so bile predlagane na pobudo 
lastnika trgovin Jager, ki je spremembo načrta tudi financiral. V teh 
spremembah je opcijsko predvidena možnost etažnosti P+1 za ureditev 
večnamenske dvorane, če bi se občina za takšno možnost odločila, ni pa 
nikakršnih konkretnih dogovorov z lastnikom objekta in občino o tem, da bi 
gradili večnamensko dvorano. (Odgovor zapisala Jasmina Biškup Purič) 
 

c) Pobuda: Breznik je dal pobudo, da bi občina odkupila njegov novozgrajen objekt v 
Zgornjem Dupleku, za potrebe trgovine in večnamenski prostor. 

 
 



10. Zinka DOKL 
a) Čez koliko časa lahko občani v Žitečki vasi pričakujejo priklop na javno 

kanalizacijo?  
 
Odgovor: Občina Duplek je v letu 2014 naročila izdelavo projektne 
dokumentacije za dograditev kanalizacijskega sistema za celotno območje 
Žitečke vasi, kjer je potrebno zgraditi novo prečrpalnico pri šoli Zg. Duplek, 
tlačni vod čez Šterčko do obstoječe gravitacijske kanalizacije in cca. 2 km 
sekundarnih kanalizacijskih cevovodov v območju javnih cest in zamenjati 
obstoječe dotrajano vodovodno omrežje. Zaradi zelo slabega stanja cestišč 
na tem območju, bo po izgradnji kanalizacijskega omrežja, potrebno vsa 
cestišča v celoti obnoviti. Vsekakor si želimo, da bi lahko pričeli s 
priključevanjem novih uporabnikov čim prej oziroma vsaj v letu 2017, kar pa 
bo odvisno od dinamike gradnje celotnega kanalizacijskega sistema. 
Celotna investicija je ocenjena na približno 800.000 EUR. To pomeni, da bo 
po potrditvi DIIP-pa, potrebo projekt realizirati fazno in postopno v več letih, 
v odvisnosti od uspešnosti zagotavljanja potrebnih sofinancerskih sredstev 
iz evropskih strukturnih skladov, saj občina sama ne zmore tako velike 
investicije. Gradbeno dovoljenje za izvedbo smo prejeli v začetku januarja 
2015, izvedba gradbenih del pa je kot že omenjeno odvisna od zagotovitve 
proračunskih sredstev, tako za leto 2015 kot tudi za naslednja leta. Novih 
priključevanj ne bo možno izvesti vse dokler se ne zgradi vsaj 1. faza 
predvidene kanalizacije (prečrpalnica in tlačni vod na Šterčko), na kar bo 
možno naknadno postopno navezovati sekundarne krake s hišnimi 
priključki. Teh pa bo v celotnem območju cca. 80. 
Odgovor zapisal: Marjan Topič 

 
11. Zdenka KORAT 

a) Kdaj se predvidena nova asfaltna prevleka ceste v Zimici ?  
 
Odgovor: Rekonstrukcija ceste skozi Zimico oziroma vsaj preplastitev, bo 
izvedena, ko bodo v proračunu občine za to zagotovljena finančna sredstva. 
Odgovor podal: Mitja Horvat 
 

12. Peter ZAJC 
a) Pobuda: Očistiti bi bilo potrebno zaraščeno površino ob državni cesti od Hrastnika 

navzgor proti hribu, levo in desno ob cesti ali posredovati pri ustreznih službah, da 
to uredijo. 
 

13. Boštjan PARTLJIČ 
a) Kako daleč so dogovori glede ureditve Žitečkega potoka ?  

 
Odgovor: Župan se je s sodelavci sestal s predstavniki Ministrstva za 
prostor, kjer je bila poudarjena problematika ureditve Žitečkega potoka in 
izgradnja nasipa ob potoku. Konkretnih dogovorov ni bilo, saj je vse 
odvisno od določitve prioritet Agencije RS za okolje v prihodnjem letu glede 
vzdrževanja vodotokov in uresničitve napovedi Vlade RS o preusmeritvi 
sredstev iz vodnega sklada za zagotavljanje poplavne varnosti. (Odgovor 
zapisala: Jasmina Biškup Purič) 

 
14. Nataša KELHER 

a) Pobuda: Pediatrinja v posvetovalnici je opozorila na težavo, ker ne morejo 
uporabljati informacijskega sistema. Prosi, če lahko občina kakor koli pomaga in 
posreduje pri rešitvi problema. 
 



 
15. Peter ŽNIDARIČ 

a) Kaj je z delom ceste na Johe od mostu v Spodnjem Dupleku pri režijskem obratu  
do ovinka – ta del ceste je zaradi izgradnje kanalizacije in protipoplavnega nasipa 
uničen, enako tudi cesta proti prečrpališču – je to v projektih predvideno za 
preplastitev ali ne ?  
 
Odgovor je bil delno podan že na seji.  
Odgovor: Kot je bilo pojasnjeno na sami seji občinskega sveta, se v naši 
občini trenutno izvajata dva večja kohezijska infrastrukturna projekta 
(izgradnja protipoplavnega nasipa katerega investitor je država in izgradnja 
primarnega kanalizacijskega omrežja od Dvorjan do Zg. Dupleka z navezavo 
na CČN Dogoše), za izvedbo katerih so bili izvajalci primorani uporabljati za 
dostavo materialov, tako občinske ceste kot tudi državno regionalno cesto 
skozi Duplek. Pred začetkom izvedbe vsakega takega projekta, mora 
izvajalec del izvesti posnetek s kamero obstoječega stanja dovoznih cest, 
katere se uporabljajo ob izgradnji ali pa opraviti komisijski pregled stanja 
cest te pripraviti ustrezen zapisnik, kot je to bilo v primeru izgradnje 
protipoplavnega nasipa (občinski predstavnik na ogledu cest je bil g. 
Stanko Grajfoner v imenu upravljavca cest, Režijskega obrata občine 
Duplek). Na osnovi teh posnetkov oziroma zapisnikov kateri so bili predani 
investitorju, se pred končno primopredajo objekta izvede tudi komisijski 
ogled dovoznih cest, kjer se ugotavlja eventualna posredna škoda, ki bi jo 
izvajalci lahko povzročili ob gradnji. Tako bo tudi v primeru teh dveh 
projektov, kjer se bo (najverjetneje v poletnih mesecih leta 2015), komisijsko 
ugotavljala eventualna poškodovanost občinskih dovoznih cest ter vzročna 
povezava med izvedbo projektov in poškodovanostjo cest. V kolikor bo 
imenovana strokovna komisija (v sestavo le te se imenujejo predstavniki 
investitorja (te za našo občino imenuje župan), izvajalca in predstavnik 
resornega ministrstva), lahko nedvoumno ugotovila škodo na občinskih 
cestah, ki jo bo možno pripisati izvajalcu, bo od njega vsekakor zahtevala 
pred prevzemom in izdajo uporabnega dovoljenja, sanacijo cest oziroma 
vzpostavitev prvotnega stanja. Oba kraka cestišč, ki ju v svojem vprašanju 
omenjate se lokacijsko nahajata izven območja izgradnje kanalizacije, kar 
pomeni, da rekonstrukcijo le teh seveda ni bilo možno vključiti v projekt 
izgradnje kanalizacijskega omrežja, katerega v večji meri financira evropski 
kohezijski sklad.  
Odgovor zapisal: Marjan Topič  
 

b) Pobuda: na medobčinsko redarstvo nasloviti pobudo, da se po terenu vozita le po 
en redar in ne dva. 

c) Pobuda: dve sijalki v šolski telovadnici v Sp. Dupleku še vedno ne svetita. 
 
 




