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Številka: 032-11/2019- 
Datum:  11. 9. 2020 

 
S K R A J Š A N   Z A P I S 

6. redne seje Vaškega  odbora (VO) Gradišče na Kozjaku, ki je bila v petek, 11. 
septembra 2020,  ob 19.00 uri v Domu krajanov Gradišče na Kozjaku. 
PRISOTNI ČLANI VO: 
Jožica VOLMAJER – predsednica, 
Rajko PLOŠNIK,  
Robert STRUNČNIK,  
Bojan DOJNIK. 
 
OPRAVIČENO ODSOTEN: 
Žiga Jeršič. 
 

1. točka 

Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti 
 

Predsednica VO ga. Jožica VOLMAJER je pozdravila navzoče in pričela s 6. sejo 
VO. Ugotovila je, da so na seji prisotni štirje člani VO, zato je le-ta sklepčen in lahko 
veljavno sklepa.  
1. UGOTOVITVENI SKLEP 
Na seji so prisotni štirje člani VO Gradišče na Kozjaku. Vaški odbor je sklepčen 
in lahko v okviru svojih pristojnosti veljavno sklepa. 
 

2. točka 

Pregled in potrditev zapisnika 5. redne seje VO 
2. SKLEP 
  Člani VO so soglasno potrdili zapisnik 5. 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 skrajšanega zapisnika 5. redne seje VO 

Gradišče. 

4. Nadaljnje aktivnosti do konca leta 2020. 

5. Pobude in vprašanja članov VO. 

6. Razno. 

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

                                 Nadaljnje aktivnosti do konca leta 2020 
 
Predsednica VO seznani prisotne, da je VO porabil že 2.500 evrov in ima na 
razpolago še 1.500 evrov. Te podatke je predsednica pridobila s strani županje 
občine Selnica ob Dravi ge. Krmelj. V nadaljevanju člane seznani s projekti, ki se 
bodo izvedli do konca tega leta, in sicer: 

- stopnišče pri odru v dvorani, 

- sestavljanje omare, ki je bila nabavljena za shranjevanje, 

- zaščita stropov v kuhinji in veži dvorane (lakiranje), 

- nabava miz, 

- beljenje kuhinje (material nabavila predsednica pri Rometu), 

Predsednica VO poudari, da so to stvari, ki bodo izvede do konca leta 2020. Med 
drugim predsednica VO seznani člane o delih, ki so se v tem letu že opravila, to so: 

- nabava kosilnice z nitko, 

- v celoti je zaključena razsvetljava na igrišču in v ta namen je VO s strani 

občine prejel ključe za razsvetljavo – reflektorje; ključe je prevzel Jan 

Strunčnik, ki tudi odgovarja za omarico s stikali, s katerimi se vklaplja 

reflektorje; en ključ hrani občina, enega pa predsednica VO, 

- člani VO so postavili ograjo pri dvorani in s temi deli tudi zaključili.  

5. točka in 6. točka 

Pobude in vprašanja; Razno 
 

Ga. Jožica obvesti člane VO, da so velike težave s stopnicami, težko je namreč 
dobiti izvajalca; člane seznani, da morajo na tem področju še doreči, kdo bo 
stopnice izdelal.  
Pove, da so jih na občini opozorili glede gasilnih aparatov, in sicer je bilo 
ugotovljeno, da je en gasilni aparat prazen. 
G. Strunčnik sprašuje glede priključitve elektrike v Čreti, saj je bil dogovor, da se 
ga. županja pozanima, kako je s to stvarjo. 
G. Strunčnik se prav tako zaveže, da bo odšel pogledat glede miz, koliko stanejo 
nove oz. če bi nabavili le zgornji leseni del – kaj je za VO ugodneje. Prav tako se 
bo glede miz pozanimal tudi g. Plošnik, in sicer pri lovcih, ki so v bližnji preteklosti 
nabavili nove mize. 
G. Plošnik opozori na kanal pri cesti, ki pelje do Čekla. Tam je namreč prišlo do 
ugreza in če se to ne bo popravilo lahko cesta utrpi večjo škodo oz. bo težje 
prevozna. 
Vse te informacije dajemo v vednost občini in pristojnim, hkrati prosimo, da nam 
prisluhnete. 
Predsednica je člane VO seznanila z ureditvijo spomenika padlim borcem – pove, 
da  spomenik letos ne bo obnovljen, ker se je tega treba lotiti korenito, prav tako 
je potrebno upoštevati zakone in predpise spomeniškega varstva.  

 Seja zaključena ob 20.40. 
 
Zapisala:                                                                        Jožica VOLMAJER 
Jožica Volmajer                                                 PREDSEDNICA VAŠKEGA ODBORA  
                                                                                       GRADIŠČE NA KOZJAKU                                   
 


