OBČINA GORNJI GRAD
OBČINSKI SVET
Attemsov trg 3,
3342 Gornji Grad
tel: (03) 839-18-50
fax: (03) 839-18-64
E-mail: obcina@gornji-grad.si
Datum:
Naš znak:

08.06.2017
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ZAPISNIK
20. redne seje Občinskega sveta Občine Gornji Grad,
ki je bila dne, 08.06. 2017, ob 18.00 uri v sejni sobi Kulturnega doma Gornji Grad
Prisotni člani občinskega sveta:
Galin Franc, Suhoveršnik Milan, Krznar Meta, Štorgelj Darko, Tevž Franc, Petek Klemen.
Opravičeno odsotni: Letonja Peter, Osolnik Košar Barbara, Purnat Jure in Ugovšek Jože.
Odstotni: Mlinar Jože.
Ostali prisotni:
župan Ogradi Stanko, direktor Komunale d.o.o. Gornji Grad Purnat Zdenko, predsednica Nadzornega
odbora Vodušek Irena, direktorica občinske uprave Rihter Jožica, sodelavca občinske uprave Purnat
Blaž in Stradovnik Katja
Predstavnik medijev: Savinjske novice Sem Štefka
Sejo je vodil župan Ogradi Stanko, seja je bila snemana na elektronski medij, skrajšan zapisnik je
pisala Stradovnik Katja.
Za 20. redno sejo je bil predlagan naslednji dnevni red:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Ugotovitev sklepčnosti
Pregled in potrditev dnevnega reda
Pregled in potrditev zapisnika 19. redne seje OS z dne 20. april 2017
Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Nazarje – II.
obravnava in
Odlok o ustanovitvi sveta ustanoviteljic Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena
šola Nazarje – II. obravnava
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Gornji Grad za leto 2016 – II. obravnava
Odlok o 1. spremembi Odloka o proračunu Občine Gornji Grad za leto 2017
Poročila o delu Nadzornega odbora Občine Gornji Grad za leto 2016
Poročilo o izvajanju zimske službe 2016/2017 v Občini Gornji Grad
Sklep o povišanju cene za uporabo počitniške hiške v Termah Čatež
Sklep o menjavi zemljišča parc. št. 1039/2 k.o. Šmiklavž
Sklep o menjavi zemljišč parc. št. 1040/9 in 1040/11 obe k.o. Šmiklavž
Vprašanja, pobude in odgovori članom sveta
Razno
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K točki 1)
Župan Ogradi Stanko je pozdravil navzoče in ugotovil, da je na seji prisotnih 6. svetnikov, zato je seja
sklepčna. Letonja Peter, Osolnik Košar Barbara, Purnat Jure in Ugovšek Jože so se opravičili. Lista
prisotnih je sestavni del zapisnika in se hrani v arhivu občinskega sveta.

K točki 2)
Prisotnim je župan predstavil dnevni red 20. redne seje Občinskega sveta Občine Gornji Grad.
Galin Franc je predlagal, da se 04. točka umakne iz dnevnega reda in se njena obravnava prestavi na
eno izmed naslednjih sej, saj ni vzroka zaradi katerega bi morali hiteti z obravnavo te točke. Do
obravnave odlokov naj se pridobijo še dodatne informacije glede nastalih dilem o finančnih posledicah
na proračun.
Svetniki so se strinjali, da se omenjena točka umakne iz dnevnega reda.
Župan je podal na glasovanje sklep

SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad potrjuje dnevni red 20. redne seje Občinskega sveta Občine
Gornji Grad.
Ob glasovanju je bilo navzočih 6 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet s 6 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

K točki 3)
Na predloženi zapisnik 19. redne seje svetniki niso imeli pripomb.
Župan je podal na glasovanje sklep
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad potrdi zapisnik 19. redne seje Občinskega sveta Občine
Gornji Grad.
Ob glasovanju je bilo navzočih 6 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet s 6 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

K točki 4)
Župan je povedal, da so bile v prvi obravnavi Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Gornji
Grad za leto 2016 podane vse obrazložitve. Zaključni račun je pregledal tudi Nadzorni odbor občine in
posredoval Končno poročilo o opravljenem nadzornem pregledu zaključnega proračuna Občine Gornji
Grad za leto 2016, ki je sestavni del gradiva za to točko, predsednica Nazornega odbora je na voljo za
vprašanja.
Župan je odprl razpravo vendar nihče od svetnikov ni imel vprašanj, zato je župan podal na glasovanje
predlog sklepa.
SKLEP:
1. Občinski svet Občine Gornji Grad sprejme Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Gornji Grad za leto 2016 v II. obravnavi.
Ob glasovanju je bilo navzočih 6 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet s 6 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
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K točki 5)
Župan je predstavil glavno področje, zaradi katerega je bila sprememba odloka proračuna za leto 2017
nujna in to je obnovitev računalniške učilnice v OŠ Gornji Grad. Zaradi izvedenega inšpekcijskega
pregleda in ugotovitev, da sedanja računalniška učilnica ni v skladu z varnostnimi standardi in
predpisi, je potrebna njena adaptacija. Poleg računalniške učilnice je potrebna tudi obnovitev
strelovodnega omrežja. Župan je na projektorju prikazal nekatere slike sedanje računalniške učilnice
in načrte ureditve požarnih stopnic. Povedal je, da je občina že imela odpiranje prejetih ponudb za
izvedo projekta. Na šolskem področju je v letošnjem letu v načrtu še nekaj del in sicer 2. faza
obnovitve strehe na OŠ Gornji Grad. Zaradi dotrajanosti sistema za centralno ogrevanja v OŠ Gornji
Grad prihaja do uhajanja vode, zato je bilo že lani nekaj sredstev iz občinskega proračuna namenjenih
za nekatera dela za popravilo šolskega sistema centralnega ogrevanja, letos pa bo potrebno urediti
dovode toplotne energije za prizadete prostore v šoli. Izvedba novega voda se izvede površinsko
oziroma nadometno, saj bi bilo sicer potrebno razkopati številne prostore v šoli.
Na prihodkovnem delu se povečujejo prihodki iz naslove dohodnine – odstopljenega vira občinam, saj
je bila potrjena novela Zakona o izvrševanju proračunov RS za leto 2017 in 2018, ki zagotavlja višji
znesek povprečnine za občine.
Povečajo se tudi prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaženje okolja – dajatev bo na občinski
transakcijski račun nakazala Komunala Gornji Grad na podlagi zahteve okoljskega inšpektorja.
Prihodki iz naslova javnih del se znižujejo, saj občina in šola nista uspeli pridobiti sredstev za
sofinanciranje javnih del.
Planirani prihodki iz naslova prodaje od stavbnih zemljišč zajemajo planirano prodajo dveh gozdov.
Župan je na tem mestu pojasnil, da bo prodaja zemljišč najbrž izvedena na javni dražbi, kjer imajo
predkupno pravico lastniki sosednjih zemljišč, za določitev cene pa bo potrebno dobiti cenilce. Pred
izvedbo samega postopka prodaje bo potrebno še preveriti zakon o stvarnem premoženju.
Zmanjšuje se plan sredstev, prejetih iz evropskih skladov, saj projekt romarskih poti ni bil izbran na
prvem naroku, v ponovno prijavo gre projekt v septembru.
Župan je odprl razpravo v katero se je z vprašanjem, na katerega je prejel takoj odgovor vključil Galin
Franc, ki ga je zanimalo, če je občina že pridobila kakšne ponudbe za prodajo zemljišč.
Rihter Jožica je odgovorila, da so zemljišča, ki so predmet prodaje in menjave ovrednotena po GURS,
kupci se že oglašajo in v načrtu razpolaganja s premoženjem so zemljišča za katere predvidevamo da
bodo interesenti, prodaja poteka v skladu z zakonom in uredbo, ki urejata postopke razpolaganja z
nepremičnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti.
Na odhodkovni strani je župan najprej pojasnil, da javnega poziva za gasilska društva ne bo, saj so se
na občinskem poveljstvu dogovorili, da se sredstva v letošnjem letu namenijo PGD Bočna, ki bo
nabavilo gasilsko vozilo-cisterno. V letošnjem letu je v planu nabava podvozja, drugo leto pa
nadgradnja.
Pogodbeni znesek za sofinanciranje LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline je manjši, zato se
zmanjšuje proračunska postavka razvoja in prilagajanja podeželskih območij.
Direkcija za ceste je obnovila cesto čez Gornji Grad, potrebna pa je še preplastitev in nekatera druga
dela, za kar se povečuje postavka tekočega vzdrževanja občinskih cest.
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Proračunska postavka za malo gospodarstvo se znižuje, saj sta se na razpis prijavila samo dva
prijavitelja, s tem pa so sredstva ostala neporabljena.
Do investicij na področju romarskih poti v letu 2017 najbrž ne bo prišlo, kljub temu pa ostaja
omenjena proračunska postavka odprta za morebitna nadaljnja dela na tem področju.
Od Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije je Občina v podpis prejela najemno
pogodbo za nekmetijsko rabo zemljišča, ki je v lasti Sklada. Gre za del zemljišča v okviru odlagališča
v Podhomu. Proračunska postavka se povečuje za vrednost najemne pogodbe.
Sredstva za vodovod v Gornjem Gradu se povečujejo, saj je zaradi popravil realizacija že presegla
planirano vrednost. Prav tako se povečuje postavka gradnje in vzdrževanja otroških igrišč, sredstva pa
se bodo porabila za ureditev, pripravljalna dela ter nakup igral za otroško igrišče v Novi Štifti.
Postavka nakupa zemljišč se poveča v skladu z Načrtom razpolaganja z nepremičnim premoženjem.
Javni poziv za sofinanciranje investicij v kulturne objekte in nakup opreme se zmanjšuje, saj se je
prijavil le en prijavitelj, tako da so sredstva ostala neporabljena.
Na področju nakupa, gradnje in vzdrževanja športnih igrišč se bo hkrati z izgradnjo otroškega igrišča v
Novi Štifti postavilo tudi igrišče za odbojko na mivki. Skladno s predvidenimi stroški gradnje se
povečujejo planirana sredstva na tej postavki. Proračunska postavka stroškov financiranja in
upravljanja z dolgom vključuje odplačevanje obresti za oba dolgoročna kredita, postavka rezerva
občine se zmanjšuje.
Župan je odprl razpravo v katero so se vključili s predlogi in vprašanji na katera so prejeli takoj
odgovore Klemen Petek, Galin Franc in Suhoveršnik Milan.
Petek Klemen je predlagal, da se ljudi obvesti o odprtih razpis, zdi se mu pomembno, da so sredstva
porabljena za namen, za katerega so bila planirana. Predlagal je, da se točen terminski plan javnih
razpisov objavi v glasilu občine. Njegov drugi predlog pa je bil da naj se denar, ki je ostal na postavki
investicij v kulturne objekte smiselno porabi za kulturo, galerija Štekl je potrebna novega pleskanja.
Rihter Jožica je povedala, da je konec leta v decembrskem glasilu občine vsako leto objavljen seznam
razpisov, ki jih bo občina imela v planu za prihodnje leto.
Galina Franca je zanimalo ali imajo gasilka društva srednjeročen ali dolgoročen investicijski plan, z
vidika delitve sredstev bi bilo smiselno, da naredijo strategijo izvrševanja planov in potreb gasilskih
društev.
Župan je odgovoril, da imajo gasilska društva v večini kratkoročne plane.
Suhoveršnika Milana je zanimala okvirna cena stroškov sanacije podstrešja Osnovne šole Gornji Grad.
Župan je odgovoril, da bodo stroški zamenjave centralnih cevi zanašali okoli 30.000€, računalniška
učilnica pa 150.000€, vendar je to strošek brez opreme učilnice. Šola načrtuje v mesecu septembru
organizirati dobrodelni koncert z namenom pridobivanja sredstev za nakup opreme računalniške
učilnice.
Seji se je pridružil Zdenko Purnat.
Župan je podal na glasovanje sklep
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad sprejme Odlok o prvi spremembi Odloka o proračunu
Občine Gornji Grad za leto 2017.
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Občinski svet Občine Gornji Grad sprejme spremembo Načrta razvojnih programov za leto
2017.
Občinski svet Občine Gornji Grad sprejme spremembo Letnega načrta pridobivanja in
razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Gornji Grad za leto 2017.
Ob glasovanju je bilo navzočih 6 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet s 6 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

K točki 6)
Župan je predal besedo predsednici Nadzornega odbora Občine Gornji Grad, Vodušek Ireni, ki je
povedala, da je Nadzorni odbor zaradi lanskoletnih kadrovskih menjav večino dela opravil v drugi
polovici preteklega leta. Povedala je, da pri opravljenih nadzorih hujših nepravilnosti ni bilo, zaznale
so manjše nerodnosti, z denarjem se je razpolagalo gospodarno.
Glede nadzornega pregleda nad tekočim poslovanjem Občine Gornji Grad je povedala, da je bilo
izbranih in podrobneje pregledanih nekaj vsebin, pri tem ni bilo ugotovljenih nepravilnosti, občinska
uprava je tekom nadzora nudila podporo in odgovarjala na vprašanja.
Župan je odprl razpravo v katero so se z vprašanji na katere so prejeli takoj odgovore vključili Tevž
Franc, Galin Franc in Petek Klemen.
Tevža Franca je zanimalo, če je bilo Turistično društvo tudi pregledano.
Vodušek Irena je odgovorila, da je bil pregled Turističnega društva izveden v letu 2015.
Galina Franca je zanimalo kakšen strokovni nadzor je mišljen v priporočilu NO št. 3. glede tekočega
poslovanja občine.
Vodušek Irena je odgovorila, da v določenih investicijskih zadevah zakonsko ni določen nadzor in v
takšnih primerih nadzor izvaja sam župan. Nadzornice so predlagale, da je dobro, če je občina pazljiva
in previdna pri tovrstnih nadzorih in da naj se delajo zabeležke.
Petka Klemna je zanimalo, kje se nahajajo odzivna poročila Nadzornega odbora.
Rihter Jožica je povedala, da so odzivna poročila vključena v posamezna poročila s poševnim tiskom
in se nahajajo v gradivu.
Občinski svet se je seznanil s posameznimi poročili o delu Nadzornega odbora Občine Gornji
Grad za leto 2016.

K točki 7)
Purnat Zdenko je podal kratko poročilo o zimski sezoni, povedal je koliko soli je bilo kupljene, kdaj so
bila sneženja ter kako je potekala organizacija dela.
Poudaril je, da lansko leto na pluženje ni bilo pripomb, niti niso bili obveščeni o nobeni prometni
nezgodi katere vzrok bi lahko bilo vzdrževanje cest v okviru zimske službe.
V nadaljevanju je bila podana primerjava cen po posameznik podizvajalcih. Zneski med sabo niso
primerljivi glede na sezone, ker so sezone med seboj različne. Izvajalci, ki plužijo težje terene in na
višjih nadmorskih višinah imajo več pluženja. V Novi Štifti je nov izvajalec, ki je delo dobro
opravljal.
Župan je odprl razpravo v katero sta se z vprašanji na katera sta dobila takoj odgovor Galin Franc in
Petek Klemen.
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Galina Franca je zanimala metodologija izračuna cen.
Purnat Zdenko je odgovoril, da je pri izračunu cene skladno s cenikom upoštevana cena terena na
katerem dela izvajalec in opravljeni kilometri.
Petka Klemna je zanimalo koliko sredstev je bilo lani planirano za zimsko službo.
Župan je povedal, da se je planiralo cca 60.000€.
Purnat Zdenko je dodal, da so stroški zimske službe iz sezone v sezono različni.
Župan je podal na glasovanje naslednji sklep
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad potrjuje Poročilo o izvajanju zimske službe 2016/2017 v
občini Gornji Grad.
Ob glasovanju je bilo navzočih 6 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet s 6 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

K točki 8)
Župan je povedal, da je do dviga cene za uporabo počitniške hišice v Termah Čatež prišlo zaradi
opravljenih analiz v letu 2016, kjer je bilo ugotovljeno, da so stroški večji kot prihodki. V
nadaljevanju je besedo predal direktorici občinske uprave Rihter Jožici, ki je povedala, da je bil zadnji
cenik sprejet maja 2015. Na podlagi analiz stroškov in prihodkov za leto 2016 je bilo ugotovljeno, da
stroški presegajo prihodke in da se s prejetimi prihodki pokrijejo le dejanski letni stroški pavšala za
hiško, stroški elektrike in tekočega vzdrževanja pa padejo v občinski proračun. Na podlagi navedenega
je bila predlagana korektura cene za 10% oz. 5€ na posamezni postavki. Pri določitvi povišanja se je
opravila tudi primerjava cen ostalih ponudnikov, ki imajo v Čatežu podobne objekte.
Župan je odprl razpravo v katero se je vprašanjem, na katerega je prejel takoj odgovor vključil Petek
Klemen, ki ga je zanimalo razmerje koriščenja hiške med občani in ne občani.
Rihter Jožica je odgovorila, da konkretne analize ni narejene, vendar bi lahko trdili na podlagi ocene,
da je hiška v 80% koriščena s strani občanov.
Župan je podal na glasovanje naslednjih sklep
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad potrdi Sklep o povišanju cene za uporabo počitniške hišice v
Termah Čatež v predlagani vsebini.
Ob glasovanju je bilo navzočih 6 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet s 6 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

K točki 9)
Rihter Jožica je povedala, da je zaradi prestavitve ceste v Šmiklavžu potrebno z menjalno pogodbo
zamenjati določene parcele in s tem občina pridobi delno lastništvo nad lokalno cesto JP 607041
Šmiklavž -Krznar in delno lastništvo na novi prestavljeni cesti v Šmiklavžu.
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Parcela, ki je predmet menjave na eni strani ima status "javno dobro" zato je najprej potrebno parcelo
izvzeti iz javnega dobra. V nadaljevanju se omenjena parcela zamenja s parcelami fizične osebe s
katero se sklene menjalna pogodba z vpisom služnosti za občinsko parcelo.
Župan je odprl razpravo, k razpravi se ni priglasil nihče.
Župan je podal na glasovanje naslednji sklep

SKLEP:
SKLEP
o ukinitvi javnega dobra
1 . člen
Iz javnega dobra se izvzame naslednje zemljišče:
1.Zemljišče, parc. št. 1039/2 (ID 6662886, v izmeri 127 m2), k.o. 943 Šmiklavž.
2. člen
S tem sklepom zgoraj navedena parcela preneha biti javno dobro in se vpiše v ustrezni
zemljiškoknjižni vložek, ki je last Občine Gornji Grad.
3. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.
Ob glasovanju je bilo navzočih 6 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 6 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

SKLEP
Občinski svet soglaša, da Občina Gornji Grad izvede postopek menjave zemljišč.
Občina Gornji Grad zamenja z menjalno pogodbo naslednje zemljišče:
1. zemljišče, parc. št. 1039/2 (ID 6662886, v izmeri 127 m2), k.o. 943 Šmiklavž,
z zemljišči:
1. zemljišče, parc. št. 74/4 (ID 6662814, v izmeri 47 m2), k.o. 943 Šmiklavž,
2. zemljišče, parc. št. 92/1 (ID 6662831, v izmeri 30 m2), k.o. 943 Šmiklavž.
Po potrjenem sklepu občinska uprava izvede postopke za ocenitev premoženja za menjavo zemljišč in
pripravi postopek v skladu s predpisi.
S stranko se sklene menjalna pogodba z vpisom služnosti.
Ob glasovanju je bilo navzočih 6 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet s 6 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

K točki 10)
Zaradi prestavitve ceste v Šmiklavžu je potrebno z menjalno pogodbo zamenjati določene parcele in s
tem občina pridobi lastništvo na novi prestavljeni cesti v Šmiklavžu.
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Parceli, ki sta predmet menjave na eni strani imata status "javnega dobra" zato je najprej potreben
izvzem iz javnega dobra. V nadaljevanju pa se omenjeni parceli zamenjata s parcelami katerih lastniki
so fizične osebe, s strankami se sklene tripartitna pogodba z vpisom služnosti.
Občina z menjavo pridobi lastništvo nad novo prestavljeno cesto.
Župan je odprl razpravo, h kateri se ni priglasil nihče.

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra
1.člen
Iz javnega dobra se izvzameta naslednji zemljišči:
1. Zemljišče, parc. št. 1040/11(ID 6663249, v izmeri 626 m2), k.o. 943 Šmiklavž.
2. Zemljišče, parc. št. 1040/9 (ID 6472856, v izmeri 70 m2), k.o. 943 Šmiklavž.
2. člen
S tem sklepom zgoraj navedeni parceli prenehata biti javno dobro in se vpišeta v ustrezni
zemljiškoknjižni vložek, ki je last Občine Gornji Grad.
3. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.
Ob glasovanju je bilo navzočih 6 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 6 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

SKLEP
Občinski svet soglaša, da Občina Gornji Grad izvede postopek menjave zemljišč.
Občina Gornji Grad zamenja z menjalno pogodbo naslednja zemljišča:
1.zemljišče, parc. št. 1040/11 (ID 6663249, v izmeri 626 m2), k.o. 943 Šmiklavž,
2.zemljišče, parc. št. 1040/9 (ID 6472856, v izmeri 70 m2), k.o. 943 Šmiklavž.
z zemljišči:
1.zemljišče, parc. št. 3/15 (ID 6663079, v izmeri 172 m2), k.o. 943 Šmiklavž,
2.zemljišče, parc. št. 3/16 (ID 6663078, v izmeri 15 m2), k.o. 943 Šmiklavž,
3.zemljišče, parc. št. 91/3 (ID 6662828, v izmeri 182 m2), k.o. 943 Šmiklavž,
4.zemljišče, parc. št. 90/4 (ID 6662824, v izmeri 67 m2), k.o. 943 Šmiklavž,
5.zemljišče, parc. št. 90/6 (ID 6662822, v izmeri 286 m2), k.o. 943 Šmiklavž.

Po potrjenem sklepu občinska uprava izvede postopke za ocenitev premoženja za menjavo zemljišč in
pripravi postopek v skladu s predpisi.
S strankami se sklene tripartitna menjalna pogodba z vpisom služnosti.
Ob glasovanju je bilo navzočih 6 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 6 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
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K točki 11)
Tevž Franc je omenil, da je že na eni izmed preteklih sej podal pobudo glede vožnje z motokros
motorji v naravi, zanimalo ga je kako je s to zadevo, je občina prejela kakšen odgovor od pristojnih
institucij.
Rihter Jožica je povedala, da je bil na podlagi njegove pobude poslan dopis Policiji Mozirje, ki je
podala pisni odgovor s katerim je svetnike seznanila že na pretekli seji, odgovor pa je v celoti
zabeležen tudi v zapisniku 19. redne seje.
Tevž Franc je podal predlog, naj parcelo, ki je javno dobro v središču Otoka vzdržuje Komunala, ker
tega zemljišča nihče drug ne vzdržuje in ni pokošeno ter urejeno.

K točki 12)
Na pobudo Štorgelj Darkota je pod točko razno župan povedal, da je bil s strani enega od sindikatov
Bolnišnice Topolšica prejet dopis, glede pomoči in podpore proti pripojitvi omenjene bolnišnice k
Bolnišnici Celje. Povedal je, da so župani v dogovoru, da naj bi se podpisovalo protestno pismo,
govora pa je tudi o civilnih iniciativah. S strani Občine Gornji Grad trenutno ni možno nič drugega
narediti, kot podpisati to pismo, vse ostale zadeve pa so v rokah župana Šoštanja in dotičnih ljudi,
sklepov pa ne moremo sprejemati, ker to ni v pristojnosti naše občine.

S tem je bil dnevni red za sejo izčrpan, seja je bila zaključena ob 20:55 uri.

Zapisala:
STRADOVNIK Katja, l. r.

Župan:
OGRADI Stanko, l. r.
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