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OBČINA SELNICA OB DRAVI 
Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi 

 
 
Številka: 032-11/2019-13 
Datum:  26. 6. 2020 

 
S K R A J Š A N   Z A P I S 

5. redne seje Vaškega  odbora (VO) Gradišče na Kozjaku, ki je bila v petek, 26. junija 
2020,  ob 19.00 uri v Domu krajanov Gradišče na Kozjaku. 
PRISOTNI ČLANI VO: 
Jožica VOLMAJER – predsednica, 
Rajko PLOŠNIK,  
Robert STRUNČNIK,  
Bojan DOJNIK,  
 
OSTALI PRISOTNI: 
dr. Vlasta KRMELJ – županja 
 

1. točka 

Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti 
 

Predsednica VO ga. Jožica VOLMAJER je pozdravila navzoče in pričela s 5. sejo 
VO. Ugotovila je, da so na seji prisotni vsi člani VO, zato je le-ta sklepčen in lahko 
veljavno sklepa.  
1. UGOTOVITVENI SKLEP 
Na seji so prisotni štirje člani od petih članov VO Gradišče na Kozjaku. Vaški 
odbor je sklepčen in lahko v okviru svojih pristojnosti veljavno sklepa. 
 

 
2. točka 

Pregled in potrditev zapisnika 4. redne seje VO 
2. SKLEP 
  Člani VO so soglasno potrdili zapisnik 4. redne seje VO Gradišče na Kozjaku 

 
3. točka 

                                                Obravnava in sprejem dnevnega reda 
 
DNEVNI RED:  
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti 

2. Obravnava in sprejem dnevnega reda 

3. Obravnava in potrditev zapisnika 4. redne seje 

4. Informacije županje 

5. Pregled opravljenih del  v prvi polovici leta 2020 

6. Nadaljnje aktivnosti VO do konca leta 2020 

7. Vprašanje in pobude članov VO Gradišče 

8. Razno 

 
3. SKLEP 
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Člani VO Gradišče na Kozjaku so soglasno potrdili dnevni red. 
 

4.točka 
Informacije županje 

Županja je podala aktualne informacije v zvezi z delom občinske uprave v prvi 
polovici leta 2020, realiziranih projektih in zaključenih delih v občini. Podala je 
informacijo o delovanju občine v času epidemije korona virusa. Predstavila je 
rebalans proračuna občine, ki je bil sprejet na seji občinskega sveta v junija 2020, in 
dogovor o priključitvi Občine Ruše na čistilno napravo Selnica ob Dravi..   
 

5. točka 

Pregled opravljenih del  v prvi polovici leta 2020 
Predsednica in člani so predstavili izvedene in delno izvedene aktivnosti: 

• stopnice za oder – potencialni izvajalec pripravlja predračun. Pozvalo se ga 

bo, da naj čimprej pripravi predračun. 

• lakiranje odra bo izvedeno po izdelavi stopnic. 

• omare so izbrane in bodo dostavljene v začetku julija. 

• nabavila so se čistila, pepelniki. 

• namestile so se luči na igrišču, električar bo dela zaključil v začetku julija. 

Vklop in izklop luči bo možen iz dvorane in zunaj. Vsaj dva ključa morata biti 

na voljo. Možno naj bo vklapljati po dve in dve luči. 

 
 

6. točka 

Nadaljnje aktivnosti VO do konca leta 2020 
V letu 2020 se bo urejalo še sledeče: 

1. dokončna ureditev javne razsvetljave na igrišču pri šoli, 

2. urediti pogodbo za košnjo in odstranitev snega, kako je z nabavo goriva 

za kosilnico, 

3. ureditev spomenika pri Domu krajanov – pridobiti zahteve Zvaoda za 

varstvo kulturne dediščine, 

4. urediti ograjo pri dvorani, ki bo onemogočala dostop z vozili na travnik, 

5. namestiti znak za prepoved parkiranja, 

6. tlakovati prostor ob dvorani, uporabijo se tlakovci, ki so bili odstranjeni 

pri asfaltiranju, 

7. urediti električni priključek na mejnem prehodu v Čreti, 

8. pred zimo je potrebno odzračiti radiatorje, 

9. občina pripravi navodila in hišni red ob najemu dvorane, v katerem 

opredeli, kako se ravna z odpadki (ločeno zbiranje, odnašanje v zbirne 

posode, namestiti pepelnike pred vhod, ne odmetavati ogorkov, ..), 

10. podati informacijo o ureditvi hudournikov.   

 
7. točka 

Vprašanja in pobude članov VO Gradišče 
 

V okviru vprašanj in pobud je bil sprejet sledeči sklep: 
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4. SKLEP: 

 

• Na igrišču pri stebru za razsvetljavo se pogreza, zato je potrebno preveriti 

garancijo in izvajalca pozvati, da popravi. 

• Preveriti, ali je možno namestiti ograjo na most proti kmetiji Dajčman in hiši 

družine Praznik. 

• Ob koncu leta bi imeli zbor krajanov. 

• Preveriti ceno novih miz za dvorano (20 miz velikosti 120 x 80 cm) 

• Preveriti pri Snagi, kdaj in kako odvaža smeti v Čreti (zelo redko odvaža in vse 

ločene frakcije daje v en avto). 

• Ob poti iz doline na Gradišče dati nekaj tabel prepovedano odlaganje in 

odmetavanje odpadkov – kršitelji bodo kaznovani. 

• Urediti 2 betonska podstavka za koše za odpadke. 

• Urediti oziroma popraviti cesto v Čreti, kjer obrača avtobus. 

• Člani VO podpirajo idejo o sofinanciranju urejanja lastnih vodnih zajetij, saj je 

vode na Gradišču veliko.  

 
 

8. točka 

Razno 
 

Pod točko razno ni bilo razprave, ker se je vsa problematika obdelala pri pobudah in 
vprašanjih. 

 
 
 
Zapisala:                                                                            Jožica VOLMAJER 
dr. Vlasta KRMELJ                                                 PREDSEDNICA VAŠKEGA 
ODBORA  
                                                                                       GRADIŠČE NA KOZJAKU                    


