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E-mail: obcina@gornji-grad.si
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ZAPISNIK
7. redne seje Občinskega sveta Občine Gornji Grad, ki je bila
dne 28.05.2015, ob 18.00 uri v sejni sobi Kulturnega doma Gornji Grad.

Prisotni člani občinskega sveta:
Galin Franc, Krznar Meta, Letonja Peter, Osolnik Košar Barbara, Purnat Jure, Suhoveršnik Milan,
Tevž Franc in Ugovšek Jože.
Opravičeno odsotni: Mlinar Jože, Petek Klemen in Štorgelj Darko.
Ostali prisotni:
župan Ogradi Stanko, predstavnica podjetja PUP-Saubermacher d.o.o. Centrih Ocepek Alenka, članica
Nadzornega odbora Občine Gornji Grad Vodušek Irena, direktor Komunale d.o.o. Gornji Grad Purnat
Zdenko, računovodkinja Komunale d.o.o. Gornji Grad Rihter Mojca, direktorica občinske uprave
Rihter Jožica in sodelavki občinske uprave Gutman Tina in Podbrežnik Erika.
Predstavnica medijev: Sem Štefka – Savinjske novice.
Sejo je vodil župan Ogradi Stanko, seja je bila snemana na elektronski medij, skrajšan zapisnik je
pisala Podbrežnik Erika.
Za 7. redno sejo je bil predlagan naslednji dnevni red:
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.

Ugotovitev sklepčnosti
Pregled in potrditev dnevnega reda
Pregled in potrditev zapisnika 6. redne seje OS z dne 23. aprila 2015
Poročilo o izvajanju GJS zbiranja in odvoza odpadkov za leto 2014 v občini Gornji Grad
Poročilo o izvajanju zimske službe 2014/2015 v občini Gornji Grad
Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev obvezne javne službe oskrbe s pitno vodo
Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev obvezne javne službe odvajanja in čiščenja
komunalne odpadne vode
Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini
Gornji Grad za programsko obdobje 2015-2020
Sklep o povišanju cene za uporabo počitniške hišice v Termah Čatež
Sklep o financiranju političnih strank v Občini Gornji Grad
Sklep o brezplačnem prenosu POŠ Bočna od Krajevne skupnosti Bočna na Občino Gornji
Grad
Vprašanja, pobude in odgovori članom sveta
Razno
- Pojasnilo k letnemu poročilu poslovanja Komunale Gornji Grad za leto 2014
- Obvestilo Policijske postaje Mozirje v zvezi z nenadzorovanim gibanjem psov
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K točki 1)
Župan Ogradi Stanko je pozdravil navzoče in ugotovil, da je na seji prisotnih 7 svetnikov, zato je seja
sklepčna. Osolnik Košar Barbara se je opravičila, da bo zamudila in se je svetnikom pridružila med
sejo. Lista prisotnih je sestavni del zapisnika in se hrani v arhivu občinskega sveta.
K točki 2)
Prisotnim je župan predstavil dnevni red 7. redne seje Občinskega sveta Občine Gornji Grad. Svetniki
na dnevni red niso imeli pripomb.
Župan poda na glasovanje naslednji sklep
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad potrjuje dnevni red 7. redne seje Občinskega sveta Občine
Gornji Grad.
Ob glasovanju je bilo navzočih 7 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet s 7 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

K točki 3)
Na predloženi zapisnik 6. redne seje ni bilo pripomb.
Župan poda na glasovanje sklep
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad potrdi zapisnik 6. redne seje Občinskega sveta Občine
Gornji Grad.
Ob glasovanju je bilo navzočih 7 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet s 7 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

K točki 4)
Centrih Ocepek Alenka, predstavnica podjetja PUP-Saubermacher d.o.o. je predstavila Poročilo o
izvajanju GJS zbiranja in odvoza odpadkov za leto 2014 v občini Gornji Grad. Na ravni občine je bilo
v letu 2014 10% manj mešanih komunalnih odpadkov kot v letu 2013, kar pomeni, da se je tudi %
ločenih frakcij v letu 2014 zvišal. Pomembni podatki, preračunani na število oseb, ki živijo v naši
občini, so tudi, da se je količina nevarnih odpadkov povečala iz 2 kg/prebivalca na 3 kg/prebivalca in
količina odločene embalaže iz 37 kg/prebivalca na 47 kg/prebivalca. Zelo pomemben podatek je tudi
ta, da se je količina odloženih komunalnih odpadkov zmanjšala iz 59 kg/prebivalca v letu 2013 na 41
kg/prebivalca v letu 2014, s tem pa so se znižali tudi stroški prevoza komunalnih odpadkov v Celje ter
stroški predelave in odlaganja. Novost v letu 2015 je zbiranje oblačil in tekstila v rdečem zabojniku t.i.
TEKSTILKO, ki se prazne vsak ponedeljek.
V razpravo so se s svojimi predlogi in vprašanji, na katera so prejeli odgovore takoj, vključili: Tevž
Franc, Suhoveršnik Milan, Galin Franc in Purnat Jure.
Suhoveršnik Milan je opozoril, da je premalo kant, v ekološkem otoku v Lenartu (Brod), za mešane
komunalne odpadke, zato je pred vsakim odvozom okrog ekološkega otoka večje število vreč.
Centrih Ocepek Alenka pove, da si bo zadevo na terenu ogledal njihov sodelavec in ustrezno ukrepal.
Galin Franc pove, da je določenih zabojnikov na ekoloških otokih premalo. Zato je predlagal, da se
mesec dni vodi statistiko za ekološke otoke v občini in se na podlagi le-te ugotovi, kakšne potrebe
imajo občani, ki oddajo na določen ekološki otok.
Centrih Ocepek Alenka pove, da bodo njihovi zaposleni spremljali to zadevo na terenu in upravi
posredovali povratne informacije, kje je problem.
Purnat Jure je opozoril, da se kante pri Kulturnem domu v Bočni, ko so polne, ne zapirajo.
Centrih Ocepek Alenka pove, da do tega verjetno prihaja zaradi zatikanja zatičev. Opravil se bo ogled
na terenu.
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Župan poda na glasovanje naslednji sklep
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad se je seznanil s Poročilom o izvajanju GJS zbiranja in odvoz
odpadkov za leto 2014 v občini Gornji Grad.
Ob glasovanju je bilo navzočih 7 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet s 7 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

K točki 5)
Komunala d.o,o. Gornji Grad je v skladu z Odlokom o ureditvi zimske službe v občini Gornji Grad
pripravila Poročilo o izvajanju zimske službe 2014/2015, katerega je predstavil direktor Purnat
Zdenko. Posebej je izpostavil problematiko obračuna del. Obračun komunale temelji na dnevniku
sledenja vozil ter dnevniku dela zaposlenih in je kot tak dokaj natančen. Pri obračunu izvajanja
podizvajalcev pa se srečujejo z vprašanjem pravilnosti obračuna za posameznega podizvajalca, zato se
predlaga za naslednjo sezono obvezna uvedba sledilnih naprav za vse podizvajalce, ki izvajajo zimsko
službo na večji dolžini cest.
Podan je bil tudi predlog, da se po vzoru nekaterih sosednjih občin na več odsekov cest, pred zimsko
sezono, namesti prometno signalizacijo »obvezna uporaba verig« z dopolnilno tablo »ob sneženju in
poledici«.
Svetnikom se je pridružila Osolnik Košar Barbara.
V razpravo so se s pobudo in vprašanji, na katere so prejeli odgovore takoj, vključili: Purnat Jure,
Letonja Peter, Galin Franc, Suhoveršnik Milan, Tevž Franc, Ugovšek Jože in Osolnik Košar Barbara.
Svetniki so podprli predlog uvedbe sledilnih naprav za podizvajalce na večji dolžini cest za naslednjo
sezono, zato je Galin Franc predlagal dopolnitev predlaganega sklepa.
Po razpravi poda župan na glasovanje naslednja sklepa
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad potrjuje Poročilo o izvajanju zimske službe 2014/2015.
Ob glasovanju je bilo navzočih 8 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet s 7 glasovi »za« in z 1 glasom »proti«.

SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad sprejme predlog za vzpostavitev sistema sledenja pri
opravljanju zimske službe.
Za izvedbo se zadolži Komunalo d.o.o. Gornji Grad.
Ob glasovanju je bilo navzočih 8 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 8 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

K točki 6)
Direktor Komunale d.o.o. Gornji Grad Purnat Zdenko je predstavil vsebinski del Elaborata o
oblikovanju cene izvajanja storitev obvezne javne službe oskrbe s pitno vodo. Finančni del elaborata
pa je predstavila računovodkinja Komunale d.o.o. Gornji Grad Rihter Mojca, ki je povedala, da je bila
v letu 2014 potrjena cena vodarine višja od obračunske za 0,0438 EUR/m3, zato se predračunska cena
za leto 2015 korigira in znaša 0,5533 EUR/m3. Zaradi nižje amortizacije se zniža tudi cena omrežnine
za vodovod in sicer za 16,98%.
Galin Franc, predsednik Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja, gospodarske javne službe in
prostorsko planiranje pove, da so člani odbora obravnavali prej omenjeni elaborat in predlagajo
občinskemu svetu, da potrdi predlagane sklepe.
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V razpravo so se z mnenji, predlogi in vprašanji, na katere so prejeli odgovore takoj, vključili: Tevž
Franc, Galin Franc, Osolnik Košar Barbara, Suhoveršnik Milan in Ugovšek Jože.
Župan poda na glasovanje naslednje sklepe
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad sprejme Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev
obvezne javne službe oskrbe s pitno vodo.
Ob glasovanju je bilo navzočih 8 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 8 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad sprejme ceno vodarine v višini 0,5533 €/m3.
Ob glasovanju je bilo navzočih 8 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 8 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad sprejme, da se cena omrežnine za vodovod zniža za 16,98%.
Ob glasovanju je bilo navzočih 8 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 8 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

K točki 7)
Purnat Zdenko, direktor Komunale d.o.o. Gornji Grad je podal vsebinsko obrazložitev k Elaboratu o
oblikovanju cene izvajanja storitev obvezne javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne
vode, obrazložitev k finančnemu delu elaborata pa je podala računovodkinja Komunale d.o.o. Gornji
Grad Rihter Mojca. Purant je še dodal, da cene izvajanja storitev obvezne javne službe odvajanja in
čiščenja komunalne odpadne vode ostajajo nespremenjene za gospodinjstva in nepridobitne
dejavnosti, zniža pa se strošek subvencioniranja omrežnine za občino.
Predsednik Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja, gospodarske javne službe in prostorsko planiranje
Galin Franc pove, da so člani odbora obravnavali prej omenjeni elaborat in predlagajo občinskemu
svetu, da potrdi predlagane sklepe.
K razpravi se ni priglasil nihče.
Župan poda na glasovanje naslednje sklepe
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad sprejme Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev
obvezne javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.
Ob glasovanju je bilo navzočih 8 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 8 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad sprejme ceno javne gospodarske službe odvajanja
komunalne odpadne vode v višini 0,1846 €/m3.
Ob glasovanju je bilo navzočih 8 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 8 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad sprejme sklep, da se iz proračuna subvencionira omrežnina
za izvajanje storitev javne službe odvajanja komunalne odpadne vode v višini 62,31%, zato
ostane cena omrežnine za gospodinjstva in nepridobitne dejavnosti nespremenjena.
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Ob glasovanju je bilo navzočih 8 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 8 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad sprejme ceno javne gospodarske službe čiščenja komunalne
odpadne vode v višini 0,4845 €/m3.
Ob glasovanju je bilo navzočih 8 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 8 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad sprejme sklep, da se iz proračuna subvencionira omrežnina
za izvajanje storitev obvezne javne službe čiščenja komunalne odpadne vode v višini 43,91%,
zato ostane cena omrežnine za gospodinjstva in nepridobitne dejavnosti nespremenjena.
Ob glasovanju je bilo navzočih 8 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 8 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

Sledil je 10-minutni odmor.
Župan ugotovi, da je na seji prisotnih 8 svetnikov, zato se seja lahko nadaljuje.
K točki 8)
Župan Ogradi Stanko uvodoma pove, da smo zaradi pripomb na osnutek Pravilnika o dodeljevanju
pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva s strani MKGP, naknadno posredovali usklajen osnutek
pravilnika.
Gutman Tina pove, da se je letos pričelo novo programsko obdobje, s katerim so stopila v veljavo tudi
nova pravila za državne pomoči na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja. Zaradi navedenega je
občina pristopila k pripravi novega Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj
kmetijstva in podeželja v občini Gornji Grad za programsko obdobje 2015-2020. Po obravnavi na
odboru za gospodarstvo je občina pravilnik priglasila na pristojnem ministrstvu. Priglasitev je
potrebno opraviti pred končnim sprejemom pravilnika na občinskem svetu. Neskladja z evropsko
zakonodajo, ki so bila ugotovljena ob priglasitvi, smo upoštevali pri končni verziji pravilnika, ki vam
je bil poslan naknadno. Sprejet pravilnik bo poslan v potrditev na MKGP. Po prejemu pozitivnega
mnenja s strani ministrstva, lahko občina prične s pripravo javnega razpisa in razpisne dokumentacije.
Predsednik Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja, gospodarske javne službe in prostorsko planiranje
Galin Franc pove, da so se člani odbora seznanili z osnutkom pravilnika in predlagali, da se osnutek
pošlje na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter na Ministrstvo za finance, nato pa se
obravnava na občinskem svetu vključno s spremembami. Odbor predlaga občinskemu svetu, da
sprejme pravilnik v predlagani vsebini.
V razpravo so se z mnenji, pripombo in vprašanji, na katere so prejeli odgovore takoj, vključili:
Osolnik Košar Barbara, Tevž Franc in Galin Franc.
Osolnik Košar Barbara je podala nekaj oblikovnih pripomb na pravilnik, ki se naj upoštevajo pri
končni obliki pravilnika.
Župan poda na glasovanje naslednji sklep
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad sprejme Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in
razvoj kmetijstva in podeželja v občini Gornji Grad za programsko obdobje 2015-2020.
Ob glasovanju je bilo navzočih 8 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 8 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
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K točki 9)
Podbrežnik Erika, sodelavka občinske uprave pove, da je občina lastnica počitniške hišice v
apartmajskem naselju Terme Čatež. Počitniško hišico lahko koristijo vsi, tako občani, kot ostali, ki
ne živijo v občini. V termine se vpisuje po vrstnem redu do zasedbe.
Analiza stroškov in prihodkov za obdobje januar – december 2014 je pokazala, da so bili stroški
večji od prihodkov. Prihodki dejansko pokrijejo letne stroške pavšala za počitniško hišico in
stroške porabljene električne energije. Poskrbeti je potrebno tudi za tekoče vzdrževanje hišice,
nakup drobnega inventarja, itd., zato se predlaga dvig cene uporabe hišice za 5,00 EUR/nočitev za
vse termine.
V razpravo so se s predlogi in vprašanji, na katere so prejeli odgovore takoj, vključili: Osolnik Košar
Barbara, Ugovšek Jože, Purnat Jure, Galin Franc in Krznar Meta.
Osolnik Košar Barbara je predlagala, da se omogoči spletna prijava in objavi koledar zasedenosti, v
kolikor to ne predstavlja preveč dodatnega dela.
Svetniki so predlagali, da se cena uporabe hišice za zunanje uporabnike v sezoni poviša za 10,00
EUR/nočitev in ne samo 5,00 EUR/nočitev, kot je navedeno v predlogu sklepa.
Župan poda na glasovanje naslednji sklep
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad potrdi Sklep o povišanju cene za uporabo počitniške hišice v
Termah Čatež s predlagano spremembo.
Ob glasovanju je bilo navzočih 8 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 8 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

K točki 10)
Sodelavka občinske uprave Podbrežnik Erika pove, da Zakon o političnih strankah v 26. členu določa,
da lokalne skupnosti financirajo politične stranke, o čemer odloči pristojni organ občine. Politična
stranka, ki je kandidirala kandidatke oziroma kandidate na zadnjih volitvah v občinski svet, pridobi
sredstva iz proračuna lokalne skupnosti, če je dobila najmanj polovico števila glasov, potrebnih za
izvolitev enega člana občinskega sveta, ki ga dobimo, če število veljavnih glasov delimo s številom
mest v občinskem svetu.
Število glasov političnih strank, ki so upravičene do financiranja iz proračuna občine in delež sredstev,
ki pripada posamezni stranki v mandatnem obdobju 2014-2018
Št.

Ime liste/predlagatelja

Število vseh
glasov

Število izračunanih
glasov

Delež financiranja
strank

1.

SMC - Stranka Mira Cerarja

1091

400

44,79%

2.

SLS – Slovenska ljudska stranka

507

239

26,77%

3.

Nova Slovenija – Krščanski
demokrati
SDS – Slovenska demokratska
stranka

548

182

20,38%

215

72

8,06%

2361

893

100,00%

4.

SKUPAJ

V letu 2015 je v proračunu za namen financiranja političnih strank predvideno 500,00 EUR, zato
sprejeti sklep za letos ne pomeni dodatnih obveznosti za občino.
V razpravo so se z vprašanji, na katere so prejeli odgovore takoj, vključili: Letonja Peter, Osolnik
Košar Barbara in Galin Franc.
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Župan poda na glasovanje naslednji sklep
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad potrdi Sklep o financiranju političnih strank v Občini Gornji
Grad v vsebini kot je predložen.
Ob glasovanju je bilo navzočih 8 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 8 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

K točki 11)
Rihter Jožica, direktorica občinske uprave pove, da je Podružnična osnovna šola Bočna od leta 1987 v
lasti Krajevne skupnosti Bočna. S strani Krajevnega odbora Bočna smo v letu 2014 prejeli pobudo za
prenos lastništva POŠ Bočna od lastnice Krajevne skupnosti Bočna na Občino Gornji Grad. Pogodba
za brezplačen prenos lastništva POŠ Bočna je že pripravljena in se lahko podpiše. Krajevni odbor KS
Bočna je zahteval, da pogodba vključuje tudi vpis služnosti na društva. Služnost zajema uporabo
levega dela kletnih prostorov objekta z lastnim vhodom v prostore z zadnje strani šole in zemljišče
pred zadnjim vhodom v zgradbo, v skupni izmeri cca 370 m2.
Brezplačen prenos POŠ Bočna je zajet v Načrtu pridobivanja in razpolaganja z občinskim stvarnim
premoženjem za leto 2015.
V razpravo so se z mnenji, predlogi in vprašanji, na katere so prejeli odgovore takoj, vključili: Galin
Franc, Osolnik Košar Barbara, Tevž Franc, Purnat Jure, Letonja Peter, Ugovšek Jože in Krznar Meta.
Oslolnik Košar Barbara je predlagala, da se pred podpisom pogodbe dogovori s šolo, ali bo v bodoče
potrebovala zelenico poleg šole, ki je predmet služnosti.
Letonja Peter je predlagal, da se namesto služnosti na delu objekta in zemljišču pred zadnjim vhodom,
sklene najemna pogodba.
Galin Franc je predlagal:
1. da se s strani šole pridobi mnenje, ali bodo v bodoče potrebovali zemljišče, ki je predmet
služnosti
2. na zemljiški knjigi se preveri, ali bo na podlagi pogodbe mogoč vpis lastništva POŠ Bočna na
Občino Gornji Grad
3. sklep se prestavi v obravnavo na naslednjo sejo.
Po daljši razpravi je župan oblikoval nov sklep in ga dal na glasovanje:
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad zavezuje občinsko upravo, da v zadevi prenosa lastništva
POŠ Bočna, uskladi zadeve z Osnovno šolo Gornji Grad in h gradivu za naslednjo sejo priloži
predlog pogodbe, usklajene s KS Bočna.
Ob glasovanju je bilo navzočih 8 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet s 7 glasovi »za« in z 1 glasom »proti«.

K točki 12
Osolnik Košar Barbara je vprašala, kako je s postopkom ureditve ostrešja na POŠ Nova Štifta?
Rihter Jožica pove, da je bil v mesecu maju zaključen razpis, ponudnikom so bili poslani pozivi za
dopolnitev vlog. Izvedba zamenjave strehe pa se bo izvedla v mesecu juliju oz. avgustu.
Galin Franc je vprašal, po kakšnem postopku je bil izbran ponudnik?
Rihter Jožica pove, da je bil izveden postopek zbiranja ponudb.
Osolnik Košar Barbara je vprašala, ali so bili v razpisu določeni pogoji za izbor izvajalca?
Rihter Jožica pove, da so bile v razpisu določene obvezne priloge k ponudbi in merilo za izbor
ponudnika, najnižja cena.
Osolnik Košar Barbara je vprašala, če bo v pogodbi navedeno, da ni možno sklepati aneksov k
pogodbi, zaradi višjih stroškov?
Rihter Jožica pove, da te prakse nimamo, podpisujejo se le aneksi za podaljšanje roka izvedbe.
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Osolnik Košar Barbara vpraša, ali se v pogodbi določajo penali, v kolikor izvajalec iz neobjektivnih
razlogov zamuja z deli?
Rihter Jožica pove, da so za izvajalca v pogodbi določeni penali, v kolikor del ne izvede v roku.
Osolnik Košar Barbara je predlagala, da se prouči možnost namestitve treh ogledal na senčni cesti .
Ker je cesta je na nekaterih delih nepregledna, hkrati pa po njej poteka tudi šolska pot, bi bila
namestitev nujna.
Rihter Jožica pove, da je to naloga Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki bo na terenu
opravil ogled za postavitev ogledal.
Tevž Franc pove, da v cerkvi v Bočni želijo prenoviti orgle. Strošek prenove je ocenjen na 40.000
EUR, zato je vprašal, ali obstaja možnost sofinanciranja s strani občine?
Župan pove, da za takšne investicije občina trenutno nima planiranih sredstev.
Letonja Peter pove, da je s strani stanovalcev Attemsov trg 15, prejel pobudo, za ureditev pešpoti od
gasilnega doma do trgovine, ob skladišču ZKZ.
Župan pove, da je bila ta pešpot že umeščena v načrt vzdrževanja občinskih cest za leto 2015, z deli pa
se bo pričelo v prihodnjih dneh.
Galin Franc je vprašal, zakaj še ni bilo vaje in usposabljanja varnostnih zvez za civilno zaščito in
gasilska društva ter kdaj se planira?
Župan pove, da se bo to vprašanje posredovalo poveljniku Štaba civilne zaščite Občine Gornji Grad.
Galin Franc pove, da v Novi Štifti nimajo ustreznega hidranta, zato gasilci cisterno polnijo v Gornjem
Gradu. Obstoječi hidrant pri cerkvi je neuporaben, zato je PGD Nova Štifta že pred leti pridobilo
soglasje za postavitev hidranta na zemljišču last Suhoveršnik Antona. Glede na to, da je v neposredni
bližini šola, cerkev in župnišče, apelira na občinsko upravo, da pristopi k realizaciji.
Župan pove, da bo Komunali d.o.o. Gornji Grad dal nalogo, da pripravi popis del.
Župan pove, da se naslednja seja planira dne, 09.07.2015.
Župan povabi vse navzoče, da se udeležijo prireditev ob občinskem prazniku.
K točki 13)
Župan je podal kratko pojasnilo k Letnemu poročilu poslovanja Komunale Gornji Grad za leto 2014 in
k obvestilu Policijske postaje Mozirje v zvezi z nenadzorovanim gibanjem psov.

S tem je bil dnevni red za sejo izčrpan, seja je bila zaključena ob 22.15 uri.

Zapisala:
PODBREŽNIK Erika, l.r.

Župan:
OGRADI Stanko, l.r.
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