
Tel.: 02 673 02 07; Faks: 02 673 02 14; e-pošta: info@selnica.si 

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

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

 
S K R A J Š A N   Z A P I S 

7. redne seje Vaškega  odbora (VO) Gradišče na Kozjaku, ki je bila v petek, 6. 
novembra  2020,  ob 18.00 uri v Domu krajanov Gradišče na Kozjaku. 
PRISOTNI ČLANI VO: 
Jožica VOLMAJER od 18.30 naprej 
Rajko PLOŠNIK,  
Robert STRUNČNIK,  
Bojan DOJNIK,  
Žiga Jeršič. 
 
OSTALI PRISOTNI: 
dr. Vlasta KRMELJ – županja 
 

1. točka 

Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti 
 

Županja je pozdravila navzoče in pričela s 7. sejo VO. Ugotovila je, da so na seji 
prisotni 4 člani VO, zato je le-ta sklepčen in lahko veljavno sklepa.  
SKLEP 1: 
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 

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

2. Obravnava in sprejem dnevnega reda 

3. Informacije županje 

4. Problematika psov  

5. Nabava opreme – stolov in miz za oma krajanov. 

6. Vprašanje in pobude članov VO Gradišče 

 
 

SKLEP 2: 
Člani VO Gradišče na Kozjaku so soglasno potrdili dnevni red. 
 

3. točka 

Informacije županje 
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Županja je podala aktualne informacije v zvezi z delom občinske uprave, vsebino 
Selniških novic in podala informacijo o razpisih, ki so že zaprti. Čakajo pa še 
aktivnosti v zvezo s hudourniki.  
 

4. točka 

Problematika psov v kraju 
Občina bo pripravila dopis za vse občane Gradišča na Kozjaku v zvezi z ravnanjem s 
psmi, ki morajo biti na povodcu, kadar so na  javnih površinah in cestah. 

 
5. točka 

Nabava opreme 
SKLEP 3 

 
- Pri najugodnejšemu ponudniku se nabavijo mizne plošče (INTELO). Občina 

bo pridobila novo ponudbo za 14 kom miz 1200 x 900 mm in 9 kom 900 x 900 

mm,- debelina mizne plošče 18 mm,  iveral lesni dekor-hrast. Člani VO bodo 

sami pobarvali ogrodja miz in namestili nove mizne plošče. 

- Občina bo pridobila ponudbo za 20 stolov ( podobni sedanjim) 

- Podjetje LESTIS bo pripravilo ponudbo za stopnice, Občina kontaktira  go. 

Osvald.  Stopnice naj bodo enakega izgleda kot oder. 

- Na oder se položi nova talna obloga – vinil- izgled lesa. Občina naj pridobi 

ponudbo za nabavo in polaganje 30 m2 vinila.  

 
6. točka 

Vprašanja in pobude članov VO Gradišče 
 

V okviru vprašanj in pobud so bili sprejeti sledeči sklepi: 
 
SKLEP 4: 

- Pri domu krajanov je potrebno preveriti stanje javne razsvetljave, ker ne dela v 

redu ( enkrat gori, drugič ne gori). 

 
SKLEP 5: 

- V stavbi mejnega prehoda je potrebno urediti elektriko. 

 
 
 
 
SKLEP 6: 

- Z Elektro Mariborom je potrebno kontaktirati v zvezi z nihanjem električne 

energije, ker se ob najmanjšem vetru pojavljajo kratkotrajne prekinitve dobave 

električne energije, kar jim uničuje aparate. 

 
 

SKLEP 7: 
- Nujno je potrebno preveriti in popraviti brežino ob cesti proti Čeklu, ker se ruši, 

da ne bo potrebno delati nove škarpe. Za ogled se kontaktira g. Plošnika. V 
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Čreti pri kapelici, kjer je obračališče avtobusa se mora urediti cesta in 

potrebno je preveriti možnosti asfaltiranja. 

 
SKLEP 8: 

- Pri A1 preveriti, kako zagotoviti kvalitetne internetne povezave v vseh 

gospodinjstvih v Gradišču na Kozjaku. 

 
SKLEP 9: 

- Preveriti kako je s cesto oziroma peš potjo (obmejna pot) med Duhom in 

Gradiščem, ki je zaraščena in bi jo bilo potrebno urediti. Nekdo je zaprl to pot 

in je potrebno preveriti, ali se sme ta javna pot zapreti. 

 
SKLEP 10: 

- Preveriti ali je možno v proračunu za leto 2021 zagotoviti sredstva za javno 

razsvetljavo v centru kraja Gradišče na Kozjaku. ( dodatnih vsaj 5 svetilk). 

 
 

 
 
Zapisala:                                                                            Jožica VOLMAJER 
dr. Vlasta KRMELJ                                                 PREDSEDNICA VAŠKEGA 
ODBORA  

                                                                             GRADIŠČE NA KOZJAKU                                      
 


