OBČINA
RAVNE NA KOROŠKEM
VAŠKA SKUPNOST STROJNA
Gačnikova pot 5, 2390 RAVNE NA KOROŠKEM
Tel. 02 82 160 00, Fax. 02 82 160 01

Datum: 8.8.2012

Z A P I S N I K
18. seje sveta VAŠKE SKUPNOSTI STROJNA , ki je bila 8.8.2012 ob 20.00 uri v
prostorih VS Strojna.
PRISOTNI: Zdravko ŠAPEK, Rudolf JUTERŠEK, Darja KREVZELJ, Anton
OBRETAN, Silvo MRAVLJAK
Predsednik g. Zdravko Šapek je pozdravil navzoče in predlagal naslednji dnevni red.
DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev dnevnega reda
2. Potrditev in pregled zapisnika
3. Strokovna ekskurzija v Švico
4. Strokovna ekskurzija po Sloveniji
5. Koncept grafične podobe za gozdno pot Strojna
6. Razno

K tč. 1
Prisotni so se s predlaganim dnevnim redom strinjali.
Dnevni red je bil soglasno sprejet.
K tč. 2
Člani sveta na zapisnik prejšnje seje niso imeli pripomb.
S 5 glasovi za in 0 proti je bil sprejet
SKLEP 1/1
Sprejme in potrdi se zapisnik prejšnje seje.

K tč. 3
Zanimanje vaščanov za ekskurzijo v Švico je zelo veliko, veliko je tudi prijav. Po vsej
verjetnosti ne bo dovolj prostora za vse, ki bi se ekskurzije želeli udeležiti, zato so si
člani VS Strojna enotni, da bodo imeli prednost domačini, ki živijo na kmetijah. Tisti brez
kmetij pa se bodo ekskurzije lahko udeležili le, v kolikor bo dovolj prostora.
SKLEP 2/1
Člani VS so soglasno sprejeli odločitev, da bodo na ekskurzijo v Švico zaradi
preveč prijavljenih imeli prednost domačini, ki živijo na kmetijah.
K tč. 4
Strokovna ekskurzija po Sloveniji je bila predvidena za datum 18.8.2012, vendar so
vaščani izrazili željo, da se ekskurzija prestavi, saj sta na ta dan na Strojni dve poroki.
Člani VS so v posvetu s projektno skupino določili nov datum enodnevne ekskurzije in
sicer 8.9.2012.
SKLEP 3/1
Zaradi želje vaščanov se strokovna ekskurzija po Sloveniji prestavi na datum
8.9.2012.
K tč. 5
V projektu Obnova vaškega jedra je predvidena tudi pešpot na Strojno. Podan je bil
predlog, da bi lahko bil na označevalnih tablah prepoznavni logotip »puže in poba«, ki
sta posebnost strojanskih kašč. Člani VS so predlog enotno podprli.
SKLEP 4/1
Člani VS so potrdili predlog, da bi lahko bil na označevalnih tablah na pešpoti na
Strojno logotip »puže in poba«.
K tč. 6
Pod točko razno je predsednik VS predstavil problem pomanjkljivosti prometnih znakov
na Strojni. Že pred časom smo dali na občino pobudo, da se postavijo prometni znaki, ki
opozarjajo na nevarnost domače živali na cesti. Znak za zmanjšanje hitrosti pa bi po
našem mnenju moral biti tudi pred in za nekdanjo šolo. Svet za preventivo v cestnem
prometu smo tudi prosili, če si lahko ogleda odsek ceste nad kmetijo Mavrel, kjer ni
zaščitne ograje, po našem mnenju pa bi morala biti.
SKLEP 5/1
Občino sprašujemo
Zakaj nismo dobili odgovora ali so prometni znaki, ki opozarjajo na nevarnost

domačih živali na cesti na Strojni potrebni?
Ali se lahko na vsaki strani šole namesti znak za zmanjšanje hitrosti?
Zakaj nismo dobili poročila od Sveta za preventivo v cestnem prometu ali je odsek
ceste nad kmetijo Mavrel res dovolj varen, da ni potrebe po varnostni ograji oz. ali
so si ta odsek sploh ogledali (kdaj si ga bodo)?
Seja je bila zaključena ob 21.30 uri.

Zapisala:
Darja KREVZELJ l.r.

Zapisnik dostaviti:
- Prisotnim članom VS
- Vodji urada župana,
mag. Vlasti KUPLJEN
- arhiv

Predsednik VS Strojna
Zdravko ŠAPEK l.r.

