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OBČINA SELNICA OB DRAVI 
ZBOR OBČANOV ZA OŽJI DEL OBČINE 

GRADIŠČE NA KOZJAKU 

 
Datum: 24. 2. 2015  

 

 

 

 

 

Z A P I S N I K 
 

 

 

 

Zbora občanov za ožji del Občine Selnica ob Dravi - Gradišče na Kozjaku, ki je bil v 

torek, 24. februarja 2015, ob 18. uri, v Domu krajanov Gradišče na Kozjaku. 

 

 

 

1. OTVORITEV ZBORA OBČANOV IN UGOTOVITEV 

SKLEPČNOSTI 

 

Župan Jurij LEP je uvodoma pozdravil zbor občanov in v kratkem uvodu povedal 

razloge za sklic zbora ter prisotnim povedal, da bo zbor občanov vodil novi podžupan 

Igor ŠTRUC, za zapisnik zbora pa bo poskrbel Karl LAMPREHT iz Občinske uprave 

Občine Selnica ob Dravi.  

 

Podžupan Igor ŠTRUC se je predstavil in pozdravil zbrane občane. Za ugotovitev 

sklepčnosti je besedo predal Karlu LAMPREHTU. 

 

Karl LAMPREHT je v skladu s 73. členom Statuta Občine Selnica ob Dravi  (MUV, 

19/2007), UGOTOVIL, da je prisotnih 13 volivcev iz območja ožjega dela občine 

Gradišče na Kozjaku. Ugotovil je, da je zbor občanov s tem sklepčen in lahko veljavno 

sprejema odločitve.  

 

SOGLASNO je bil sprejet  

1. SKLEP: Zbor občanov ožjega dela Občine Selnica ob Dravi – Gradišče na 

Kozjaku je sklepčen, saj mu prisostvuje 13 volivk in volivcev, kar pomeni 11,7 

% - od, za sklepčnost, potrebnih 5 %. Zbor lahko pravno veljavno sklepa v 

okviru svojih pristojnosti. Zbor občanov bo vodil podžupan Igor ŠTRUC, za 

zapisnik zbora pa bo skrbel Karl LAMPREHT. 
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2. PREDLOG IN POTRDITEV DNEVNEGA REDA ZBORA 

OBČANOV 

 
Igor ŠTRUC je v nadaljevanju prebral dnevni red in ga dal v razpravo.  

 

Brez razprave je bil SOGLASNO sprejet 

2. SKLEP: Zbor občanov ožjega dela Občine Selnica ob Dravi – Gradišče na 

Kozjaku sprejme naslednji  

                     DNEVNI RED  

1. Otvoritev zbora občanov in ugotovitev sklepčnosti. 

2. Predlog in potrditev dnevnega reda zbora občanov. 

3. Seznanitev z Odlokom o ustanovitvi in pristojnostih vaških odborov 

Občine Selnica ob Dravi ter Sklepom o določitvi ožjih delov občine. 

4. Imenovanje članov vaškega odbora. 

5. Izvolitev predsednika vaškega odbora. 

6. Razno. 

 

 

 

3. SEZNANITEV Z ODLOKOM O USTANOVITVI IN 

PRISTOJNOSTIH VAŠKIH ODBOROV OBČINE SELNICA 

OB DRAVI TER SKLEPOM O DOLOČITVI OŽJIH DELOV 

OBČINE 

 
Karl LAMPREHT je prisotne na zboru občanov seznanil z obema aktoma, ki sta bila 

sprejeta na 10. redni seji z dne 23. 9. 2003. Odlok govori o ustanovitvi, pristojnostih, 

delu vaških odborov. S sklepom pa prisotne seznani o določitvi meje naselij, v katerih so 

vaški odbori ustanovljeni. 

 

Razprave ni bilo. 

 

 

4. IMENOVANJE ČLANOV VAŠKEGA ODBORA 

 
Podžupan Igor ŠTRUC je zboru občanov prebral kandidate za volitve v novi 5 članski 

vaški odbor Gradišče na Kozjaku:  

- Rajko PLOŠNIK 

- Jožica VOLMAJER  

- Dani STERNAD 

- Robert STRUNČNIK  

- Zoran JAVORNIK. 

 



 3 

Predlog je bil dan na razpravo. 

 

Jožica VOLMAJER je podala utemeljitev glede prelaganih kandidatov, ki jih je izbral 

predhodni vaški odbor.  

 

Prisotnost pred glasovanjem: 13 

SOGLASNO je bil sprejet    

3. SKLEP: Zbor občanov ožjega dela Občine Selnica ob Dravi – Gradišče na 

Kozjaku je izvolil novi Vaški odbor Gradišče na Kozjaku v naslednji sestavi:  

 Rajko PLOŠNIK 

 Jožica VOLMAJER  

 Dani STERNAD 

 Robert STRUNČNIK  

 Zoran JAVORNIK. 

 

 

 

5. IZVOLITEV PREDSEDNIKA VAŠKEGA ODBORA 
 

Podžupan Igor ŠTRUC je nato prebral kandidata za predsednika VO Gradišče na 

Kozjaku, ki je bil prav tako predlagan s strani predhodnega vaškega odbora. Kandidat 

za predsednika vaškega odbora Gradišče na Kozjaku je Rajko PLOŠNIK. 

 

Predlog je bil dan na razpravo. 
 

Jožica VOLMAJER je tudi za predlog predsednika podala utemeljitev. Predsednica VO 

je bila dva krat, s predlaganim kandidatom sta dobro sodelovala že v prejšnjem VO, 

zato ga sedaj predlagajo za predsednika. Vsi predlagani kandidati za člane v VO so se s 

predlogom strinjali. 

 

Zbor občanov je nato izvedel glasovanje o novem predsedniku VO. 

 

Prisotnost pred glasovanjem: 13 

SOGLASNO je bil sprejet  

4. SKLEP: Zbor občanov izvoli Rajka PLOŠNIKA za predsednika Vaškega 

odbora Gradišče na Kozjaku.  

 

 
 

6. RAZNO 
 

Marjeta POŽARNIK opozori na slabe razmere pri mejnem prehodu in poda pobudo za 

ureditev okolice in same stavbe. 

 

Župan Jurij LEP je zadevo vzel na znanje in povedal, da bo občina pritisnila na lastnika  

parcel pri mejnem prehodu, da bi uredil okolico. Glede same stavbe pa je povedal, da je 

v državni lasti in bi bilo potrebno pristopiti k prenosu lastništva stavbe na občino. 
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Jožica VOLMAJER je podala pobudo za ekološki otok v Gradišču na Kozjaku. S tem bi 

občani pridobili možnost za odlaganje stekla.  

 

Župan Jurij LEP je obljubil, da se bo Občina Selnica ob Dravi povezala s Snago, ki je na 

našem območju koncesionar, da bi se na območju Gradišča na Kozjaku postavil 

ekološki otok. 

 

Huberta IVANČIČA je zanimalo kako stvari potekalo glede optične komunikacije na 

območju Gradišča na Kozjaku.  

 

Župan Jurij LEP  je povedal, da optično omrežje zgrajeno do Sv. Duha, za izvedbo do 

Gradišča pa bo potrebno izvesti terenske raziskave in poiskati ustrezno tehnično rešitev 

v kolikor bo le-ta mogoča. 

 

Huberta IVANČIČA je postavil tudi vprašanje glede odvajanja odpadne vode ali se 

bodo stroški izdelave čistilne naprave tudi sofinancirali s strani občine. 

 

Župan Jurij LEP  je odgovoril, da bo občina individualne čistilne naprave sofinancirala. 

Ideja je, da bi se, kjer je to mogoče izvedla mala čistilna naprava, na katero bi se 

povezalo več stavb skupaj.  

 

Marjeta POŽARNIK je podala pobudo za ureditev kuhinje v domu krajanov.  

 

Župan Jurij LEP  je v zvezi s pobudo odgovoril, da se naj ta predstavi na vaškemu 

odboru in se tam o tej temi razpravlja. 

 

 

 

Zbor občanov je bil zaključen ob 19.15 uri. 

 

 

 

ZAPISNIK ZBORA OBČANOV VODIL: 

Karl LAMPREHT       

 

 

 

                                                                 PREDSEDUJOČI ZBORA OBČANOV 

OŽJEGA DELA OBČINE SELNICA OB DRAVI 

                                                                GRADIŠČE NA KOZJAKU 

                                                             Igor ŠTRUC                                                                  

                                                                  

 


