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

Številka: 032-11/2019 - 19
Datum: 19. 3. 2021
SKRAJŠAN ZAPIS
8. redne seje Vaškega odbora (VO) Gradišče na Kozjaku, ki je bila v petek, 19. marca
2021, ob 18.00 uri v Domu krajanov Gradišče na Kozjaku.
PRISOTNI ČLANI VO:
Jožica VOLMAJER
Rajko PLOŠNIK,
Robert STRUNČNIK,
Bojan DOJNIK,
Žiga Jeršič.
OSTALI PRISOTNI:
dr. Vlasta KRMELJ – županja
1. točka
Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
Predsednica je pozdravila navzoče in pričela s 8. sejo VO. Ugotovila je, da je na seji prisotnih
5 članov VO, zato je le-ta sklepčen in lahko veljavno sklepa.
SKLEP 1:
Na seji je bilo prisotnih pet člani 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. Obravnava in potrditev skrajšanega zapisa 7. redne seje VO Gradišče
4. Informacije županje
5. Pregled aktualnih zadev
6. Dela izvedena v 2020
7. Plan dela 2021 in 2022.
8. Pobude in vprašanja
9. Razno

SKLEP 2:
Člani VO Gradišče na Kozjaku so soglasno potrdili dnevni red.
3. točka
Obravnava in potrditev skrajšanega zapisa 7. redne seje VO Gradišče
SKLEP 3:

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

Člani VO Gradišče na Kozjaku so pregledali zapisnik in ga potrdili. Narediti je potrebno
še:
• stopnice na oder - bodo do 15.4. 2021,
• talne obloge za oder - pridobi se predračun za poseben tepih, ki je primeren za oder,
barvo izberejo člani VO
4. točka
Informacije županje
Županja je podala aktualne informacije v zvezi z delom občinske uprave, proračunom za leti
2021 in 2022 in podala informacijo o razpisih za občane in društva.
5. točka
Pregled aktualnih zadev
Prisotni so se seznanili s aktualnim stanjem v kraju; razprava je tekla o odmetavanju smeti,
urejanju cest in zemljiških zadev ter o pokritosti s signalom za internet.

6. točka
Dela izvedena v letu 2020
SKLEP 4:
Večina načrtovanih nalog za leto 2020 je bila izvedena. Odprte ostajajo zadeve:
• elektrika na mejnem prehodu – ali je urejen?.
• 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 Čreti pri
kapelici, kjer je obračališče avtobusa se mora urediti cesta in potrebno je preveriti
možnosti asfaltiranja. V potok pri Kulturnem domu položiti plošče (za domom, pri
ograji, da se brežina ne sipa) – kontaktirati go. Volmajer.
• Pri A1 preveriti, kako zagotoviti kvalitetne internetne povezave v vseh gospodinjstvih
v Gradišču na Kozjaku. Omrežje je preobremenjeno in ne zadostuje potrebam.
Preveriti RUNE projekt – kako daleč je.
• 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. Potrebno je preveriti parcele, po katerih pot
poteka. Dogovorjeno je bilo, da se opravi pohod in mapira pot.
• Spomenik pri kulturnem domu – narediti načrt obnove.

7. In 8. točka
Načrt dela za leti 2021 in 2022 ter pobude članov

PLAN DELA 2021:
• nadaljevati z urejanjem hudournikov,
• preveriti ali je možno v proračunu za leto 2021 zagotoviti sredstva za javno
razsvetljavo v centru kraja Gradišče na Kozjaku. ( dodatnih vsaj 5 svetilk),
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•
•
•

potrebno je menjati ključavnico na vratih za vstop k igralom,
beljenje mejnega prehoda,
nabaviti jedilni kot z veliko mizo v kuhinji v kulturnem domu.

Plan dela za leto 2022 se bo pripravil jeseni 2021.
8. točka
Razno
•
•
•
•

Županja je seznanila člane, da za vrtec in šolo na Gradišču ni otrok. Tako vrtca v
šolskem letu 2021/ 20222 ne bo. Prva tako je vprašljiv obstoj šole v 2022/2023.
Preveriti zemljišče pri šoli (kjer stoji mlaj) za ureditev parkirišč – kontaktirati lastnika.
Odpeljati star avto pri krožišču za Duh.
Preveriti možnost obnove mostu na cesti proti Dajčmanu – lastništvo in pogovor z
Občino Podvelka.

Zapisala:
Vlasta KRMELJ

Jožica VOLMAJER
PREDSEDNICA VAŠKEGA ODBORA
GRADIŠČE NA KOZJAKU
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