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:

18.04.2019
03201-0005/2018-2019-14

ZAPISNIK
5. redne seje Občinskega sveta Občine Gornji Grad,
ki je bila dne, 18.04.2019, ob 18.00 uri v sejni sobi Občine Gornji Grad
Prisotni člani občinskega sveta:
Galin Franc, Petek Urška, Ugovšek Franc, Černevšek Tadej, Kerznar Ana, Letonja Peter, Bevc Robert,
Tevž Jože, Ugovšek Bernarda in Mavrič Terezija.
Opravičeno odsotni: Šinkovec Matic.
Ostali prisotni:
župan Špeh Anton, predstavnica podjetja Idealis d.o.o. Dobaj Edita, direktor PUP-Saubermacher d.o.o.
Janez Herodež, direktorica Zgornjesavinjskega zdravstvenega doma Nazarje Es Darja, Vodja
projektne pisarne Miran Zager, direktor Komunale d.o.o. Gornji Grad Purnat Zdenko, članica
Nadzornega odbora Občine Gornji Grad Veršnik Klementina, predsednik Nadzornega sveta Komunale
Pečnik Dominik, računovodkinja Komunale d.o.o. Gornji Grad Rihter Mojca, direktorica občinske
uprave Rihter Jožica ter sodelavka občinske uprave Zavolovšek Liza.
Predstavnik medijev: Savinjske novice Sem Štefka.
Sejo je vodil župan Špeh Anton, seja je bila snemana na elektronski medij, skrajšan zapisnik je pisala
Zavolovšek Liza.
Za 5. redno sejo je bil predlagan naslednji dnevni red:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ugotovitev sklepčnosti
Pregled in potrditev dnevnega reda
Pregled in potrditev zapisnika 4. redne seje OS z dne 21. marec 2019
Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Gornji Grad – II. obravnava
Odlok o ustanovitvi in izdajanju Glasila Občine Gornji Grad – II. obravnava
Poročilo o izvajanju GJS zbiranja in odvoza odpadkov za leto 2018 v Občini Gornji Grad
Letno poročilo Zgornjesavinjskega zdravstvenega doma Nazarje za leto 2018
DIIP »MIKRO LESNA MREŽA Razvojno-promocijska mreža mikro proizvajalcev lesnih
izdelkov za zabavo, rekreacijo/šport in turizem v SAŠA regiji«
9. DIIP »VPI_LES – Virtualni poslovni inkubator za inovativne lesne izdelke in tehnologije«
10. Letno poročilo poslovanja Komunale d.o.o. Gornji Grad za leto 2018
11. Letni plan poslovanja Komunale d.o.o. Gornji Grad za leto 2019
12. Program oskrbe s pitno vodo 2018-2021
13. Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev obvezne javne službe oskrbe s pitno vodo

1

14. Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev obvezne javne službe odvajanja in čiščenja
komunalne odpadne vode
15. Vloga za odpis plačila bivanja v Domu Nine Pokorn
16. Sklep o nakupu zemljišč parc. št. 691/1 in 691/5 k. o. Florjan pri Gornjem Gradu
17. Vprašanja, pobude in odgovori članom sveta
18. Razno

K točki 1)
Župan Špeh Anton je pozdravil navzoče in ugotovil, da je na seji prisotnih 8 svetnikov, zato je seja
sklepčna. Lista prisotnih je sestavni del zapisnika in se hrani v arhivu občinskega sveta.

K točki 2)
Prisotnim je župan predstavil dnevni red 5. redne seje Občinskega sveta Občine Gornji Grad.
Svetniki na dnevni red niso imeli pripomb.
Župan je podal na glasovanje naslednji sklep

SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad potrjuje dnevni red 5. redne seje Občinskega sveta Občine
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 3)
Na predloženi zapisnik 4. redne seje je Galin Franc imel vprašanji, na kateri je Rihter Jožica takoj
odgovorila.
Župan je podal na glasovanje naslednji sklep
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad potrdi zapisnik 4. redne seje Občinskega sveta Občine
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 4)
Ker k Odloku o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Gornji Grad ni bilo
pripomb iz prve obravnave, je župan je odprl razpravo v katero se ni nihče vključil.
Župan je podal na glasovanje naslednji sklep
SKLEP:
Na podlagi drugega odstavka 12. člena Statuta, Občinski svet Občine Gornji Grad sprejme
Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Gornji Grad v II.
obravnavi.
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 5)
Ker h Odloku o ustanovitvi in izdajanju Glasila Občine Gornji Grad iz prve obravnave ni bilo
pripomb, je župan je odprl razpravo v katero se ni vključil nihče.
Župan je podal na glasovanje naslednji sklep
SKLEP:
Na podlagi 68. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornji Grad, Občinski svet Občine
Gornji Grad sprejme Odlok o ustanovitvi in izdajanju Glasila Občine Gornji Grad v II.
obravnavi.
Ob glasovanju je bilo navzočih 8 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 8 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

Seji sta se naknadno pridružila Bevc Robert in Tevž Jože.

K točki 6)
Herodež Janez, direktor podjetja PUP-Saubermacher d.o.o. je predstavil Poročilo o izvajanju GJS
zbiranja in odvoza odpadkov za leto 2018 v občini Gornji Grad. Poudaril je, da je PUP koncesionar v
5 občinah: Nazarje, Ljubno, Luče, Solčava in Gornji Grad in sicer je izvajalec obeh služb, ker so
prevzeli koncesijo skupaj z SIMBIO d.o.o. V podjetju je zaposlenih 75 ljudi.
Pilotni projekt je odvoz mešanih komunalnih odpadkov na tri tedne. V letih od 2013 do 2018 je
opazen trend zmanjševanja odpadkov, kar je spodbudno. S podpisom koncesije o opravljanju obvezne
občinske gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja
ostankov predelave ali odstranjevanja odpadkov v petih občinah Zgornje Savinjske doline v letu 2017,
so se zavezali h izgradnji šotora v ZC Podhom v letu 2018 in to tudi izpeljali. V letu 2018 so tudi v
vseh občinah, kjer izvajajo javno gospodarsko službo sprejeli nove tehnične pravilnike, ki so zaživeli v
letu 2019.
Župan je odprl razpravo v katero sta se z vprašanji, na katere sta dobili odgovore takoj, vključili
Bernarda Ugovšek in Cvetka Mavrič. Slednja je vprašala o strategiji zmanjševanja velikih količin
embalaže. Bernarda Ugovšek je vprašala kako določijo datume pobiranja odpadkov.
Herodež Janez je odgovoril, da so količine na nivoju Slovenije zelo majhne in se s tem še ne ukvarjajo
kot z veliko problematiko. Količina embalažnih odpadkov se veča, kar je predvidoma posledica rasti
gospodarstva in se bo po vsej verjetnosti tudi ustavilo.
Uredba govori, da h posamezni hiši pogosteje kot na tri tedne, podjetje PUP-Saubermacher d.o.o., ne
sme priti. Lahko samo povečajo volumen posode pri hiši, če se izkaže, da trenuten volumen posode za
določeno gospodinjstvo ni primeren.
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad se je seznanil s Poročilom o izvajanju GJS zbiranja in odvoza
odpadkov za leto 2018 v Občini Gornji Grad.

K točki 7)
Es Darja je podala letno poročilo Zgornjesavinjskega zdravstvenega doma Nazarje. V letu 2018 so
glede na leto 2017 povečali obseg načrtovanega programa v dejavnostih zobozdravstva odraslih,
zdravstvene vzgoje in referenčnih ambulant. Prihodki so bili za 16,22% višji kot v predhodnem letu,
odhodki pa za 13,78%. Presežek odhodkov nad prihodki je v letu 2018 znašal 94.799 EUR in je nastal
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zlasti zaradi službe nujne medicinske pomoči, kjer kljub potrebam niso uspeli zaposliti še enega
sodelavca. Kot problematično se je izkazalo popoldansko delo, ki ga to delovno mesto zahteva.
Konec 2018 je bilo v Zgornjesavinjskem zdravstvenem domu Nazarje zaposlenih 72 sodelavcev, kar je
eden manj kot leto prej. Cilj Zgornjesavinjskega ZD Nazarje ostaja uravnoteženo poslovanje, ki pa
tudi v letu 2018 ni bil dosežen. Dvig cen v letu 2018 ni zadostoval za pokritje povečanih stroškov, ki
so nastajali pri izvajanju dejavnosti. Velik problem pri slednjem predstavlja prostorska stiska, ki
pomeni nevarnost za naše paciente. Zato so v letu 2018 uspešno peljali projekt prizidka, ki naj bi
mesecu aprilu 2019 pomenil pridobitev gradbenega dovoljenja.
Župan je odprl razpravo v katero so se z vprašanji, na katere so dobili odgovore takoj, vključili Tevž
Jože, Mavrič Terezija, Bevc Robert, Petek Urška, Galin Franc in Ugovšek Bernarda, ki so jo zanimale
konkretne spremembe, ki jih bodo v Zgornjesavinjskem zdravstvenem domu izvedli v letu 2019, da
bodo izboljšali trenutno stanje.
Es Darja je odgovorila, da je pripravljen sanacijski načrt. Znižanje stroškov pri notranjih revizijah z
ugotovitvijo težav, ukinjanje nekaterih programov, kvartalno poročanje občinam ustanoviteljicam,
znižanje nadurnih izplačil, izboljšave na zobozdravstvenem področju,… Del stroškov se bo preneslo v
Velenje, da bodo njihove ambulante pokrile naše delo, zaradi nastale situacije odhoda zdravnikov.
Mavrič Terezija je dodatno razložila tudi delovanje in ukrepanje sveta zavoda, katerega članica je.
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad se je seznanil z Letnim poročilom Zgornjesavinjskega
zdravstvenega doma Nazarje za leto 2018.

K točki 8)
Zager Miran je predstavil DIIP Mikro lesna mreža, ki je v teku dobro leto. Projekt je organizacijske
narave in povezuje izdelovalce malih lesnih izdelkov. Gornji Grad in Nazarje sta mišljena kot vozlišče
za drobne lesne izdelke. Predračunska vrednost celotne investicije je 21.496 EUR z DDV. Upravičeni
stroški z ne povračljivim DDV za Občino Gornji Grad so 5.447,00 EUR z DDV, od tega je predviden
znesek sofinanciranja v višini 4.357,60 EUR, preostala sredstva mora zagotoviti občina v znesku
1.199,40 EUR z DDV.
Stroški Občine Gornji Grad vključujejo koordinacijo, analizo dobrih praks, postavitev modela,
uskladitev modela, oblikovanje strategije, priprava akcijskega načrta in ustanovitev mreže.
Župan je odprl razpravo v katero sta se z vprašanji, na katere sta dobila odgovore takoj, vključila Petek
Urška in Ugovšek Franc.
Župan je podal na glasovanje naslednji sklep
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad potrjuje Dokument identifikacije investicijskega programa
(DIIP) za investicijski projekt »MIKRO LESNA MREŽA Razvojno-promocijska mreža mikro
proizvajalcev lesnih izdelkov za zabavo, rekreacijo/šport in turizem v SAŠA regiji«.
Ob glasovanju je bilo navzočih 10 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 9 glasovi »za«, in z 1 glasom »proti«.
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K točki 9)
Zager Miran je povedal, da gre pri tem projektu za vzpostavitev okolja in prostora v trajanju 13-14
mesecev.
Predračunska vrednost celotne investicije je 114.557,73 EUR z DDV. Upravičeni stroški z ne
povračljivim DDV za Občino Gornji Grad so 22.738 EUR z DDV, od tega je predviden znesek
sofinanciranja v višini 18.190,40 EUR, preostala sredstva mora zagotoviti občina v znesku 5.865,40
EUR z DDV za obe leti, pri tem 4.516,96 EUR z DDV v letu 2019 in 1.349,04 EUR z DDV v letu
2020.
Stroški Občine Gornji Grad vključujejo koordinacijo, analizo dobrih praks, vzpostavitev modela VPI
za lesne izdelke/ tehnologije, popolnitev opreme (HW in SW v obeh vozliščih), pridobitev in izdelava
e-vsebin za podporne storitve in vzpostavitev e-platforme.
Župan je odprl razpravo v katero sta se z vprašanji, na katere sta dobila odgovore takoj, vključila Petek
Urška in Galin Franc. Slednjega je zanimalo kako poteka pridobivanje sredstev, natančneje
subvencioniranje.
Zager Miran je razložil, da se po vsaki fazi izvedbe izstavijo zahtevki ministrstvu, ki jih odobri in
subvencionira znesek v višini 80%, ostalih 20 % pa morajo partnerji zagotoviti sami.
Župan je podal na glasovanje sklep
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad potrjuje Dokument identifikacije investicijskega programa
(DIIP) za investicijski projekt »VPI_LES – Virtualni poslovni inkubator za inovativne lesne
izdelke in tehnologije«.
Ob glasovanju je bilo navzočih 10 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 9 glasovi »za«, in z 1 glasom »proti«.

K točki 10)
Purnat Zdenko je najprej predstavil podjetje Komunala Gornji Grad d.o.o. in povedal, da so leto 2018
zaključili s pozitivnim rezultatom.
Na vodovodnem področju se srečujejo z motnostjo pitne vode, zato je v planu, da se le-ta odpravi. Pri
vodovodu je bilo tudi nekaj defektov, izgube pa so se znižale, ker je bilo izvedenih kar nekaj obnov.
Med pomembnejšimi nakupi so bili traktorski plato, agregat, zabijalni aparat in prijemalo za betonske
jaške.
V letu 2018 je bilo pridobljeno okoljevarstveno dovoljenje za 30 letno zapiranje odlagališča Podhom.
Ostanek čistega dobička Komunale d.o.o. Gornji Grad je v višini 375,11 EUR.
Župan je odprl razpravo v katero so se z vprašanji, na katere so dobili odgovore takoj, vključili Bevc
Robert, Ugovšek Franc, Ugovšek Bernarda in Galin Franc. Slednji je dal besedo predsedniku
Nadzornega sveta Komunale Dominiku Pečniku, ki je povedal, da so letno poročilo poslovanja
Komunale d.o.o. Gornji Grad obravnavalo na sestanku in predlaga sklep v potrditev.
Župan je podal na glasovanje naslednji sklep
SKLEP:
1. Občinski svet Občine Gornji Grad sprejme Letno poročilo poslovanja Komunale d.o.o. Gornji
Grad za leto 2018 v obliki in vsebini kot je predloženo.
2. Ostanek čistega dobička Komunale d.o.o. Gornji Grad za leto 2018 v višini 375,00 EUR ostane
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nerazporejen.
Ob glasovanju je bilo navzočih 10 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 10 glasovi »za«, z 0 glasovi »proti«.

K točki 11)
Direktor Komunale d.o.o. Purnat Zdenko je predstavil Letni plan poslovanja Komunale d.o.o. Gornji
Grad za leto 2019. Podjetje je predvsem vezano na vzdrževalna dela, zato morajo tekom leta
velikokrat plan spremeniti, kot na primer v primeru naravnih nesreč ali podobno.
Namen imajo tudi seliti sedež Komunale na lokacijo industrijske cone Smreka. Na ta način bi se
dejavnost podjetja centralizirala in racionalizirala, bistveno pa bi se izboljšal tudi izgled kraja. V
primeru le tega postopka bi odprodali vso nepremično lastnino na naslovu Kocbekova cesta 23.
Predlagajo pa, da bi vrtovi ostali v lasti občine zaradi morebitne širitve šolskega igrišča.
Župan je odprl razpravo katero je tudi sam začel z obvestilom svetnikom o ponudbi Gozdnega
Gospodarstva Slovenj Gradec na več letne obroke odplačevanja objekta na lokaciji industrijske cone
Smreka. V debato so se vključili tudi Marvič Terezija, Bevc Robert, Petek Urška, Ugovšek Franc,
Černevšek Tadej in Letonja Peter.
Župan je podal na glasovanje naslednji sklep
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad sprejme Letni plan poslovanja Komunale d.o.o. Gornji Grad
za leto 2019 v obliki in vsebini kot je predložen.
Ob glasovanju je bilo navzočih 10 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 10 glasovi »za«, z 0 glasovi »proti«.

K točki 12)
Purnat Zdenko je predstavil Program oskrbe s pitno vodo za triletno obdobje 2018 – 2021.
Kot je prikazano v grafiki v gradivu, je novogradnjo v okviru območja javnega vodovoda obvezno
nanj tudi priključiti, izven označenega območja pa je potrebno zagotoviti individualni vodovod. V
poročilih se poroča o opremi vodovodov, hidrantih, dolžinah vodovodnih cevi, količini vode.
Kapacitete so še razpoložljive. Potreba pa je po ultra filtraciji vode na vodnem zajetju v Dolu.
Župan je odprl razpravo v katero se je z vprašanji, na katere je dobil odgovore takoj, vključil Bevc
Robert, ki je podal predlog, da se naredi študija vode v Kanolščici.
Rihter Jožica je predlagala, da najprej občinski svet dobi kot gradivo za eno naslednjih sej že
pripravljeno študijo vod v Občini Gornji Grad. S tem so se svetniki strinjali.
Župan je podal na glasovanje naslednji sklep
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad sprejme Program oskrbe s pitno vodo za obdobje 2018-2021
Ob glasovanju je bilo navzočih 9 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 9 glasovi »za«, z 0 glasovi »proti«.

Mavrič Terezija je bila kratkočasno odsotna iz seje.
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K točki 13)
Purnat Zdenko je povedal, da se cena izvajanja storitev obvezne javne službe oskrbe s pitno vodo za
leto 2019 poviša. Računovodkinja Komunale d.o.o. Gornji Grad Rihter Mojca pa je podala
natančnejšo obrazložitev in povedala, da bo cena obvezne javne službe oskrbe s pitno vodo sedaj
znašala 0,5688 EUR/m3. Omrežnina je sestavljena iz amortizacije in obnove vodomerov. Kar se tiče
stroškov obnove je ostala cena nespremenjena, amortizacija je nekoliko povišana, zato je predlagana
cena 3,3011 EUR/mesec.
Župan je odprl razpravo v katero se ni vključil nihče.
Župan je podal na glasovanje naslednji sklep

SKLEP:
1. Občinski svet Občine Gornji Grad sprejme Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev obvezne
javne službe oskrbe s pitno vodo.
2. Občinski svet Občine Gornji Grad sprejme ceno vodarine v višini 0,5688 €/m3.
3. Občinski svet Občine Gornji Grad sprejme ceno omrežnine za vodovod za premer vodomera DN 20
(1/2", 3/4") v višini 3,3011 EUR/mesec.
Ob glasovanju je bilo navzočih 10 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 10 glasovi »za«, z 0 glasovi »proti«.

K točki 14)
Purnat Zdenko je predstavil Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev obvezne javne službe
odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. Nadalje je povedal, da so pri izvajanju obvezne javne
službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode na eni strani stroški povezani s kanalizacijo, na
drugi strani pa s čistilno napravo. Rihter Mojca je razložila, da je polna cena omrežnine brez
subvencije za odvajanje je 6,7347 EUR in cena omrežnine za čiščenje je 1,3942 EUR.
Župan je odprl razpravo v katero se ni vključil nihče.
Župan je podal na glasovanje naslednji sklep

SKLEP:
1.Občinski svet Občine Gornji Grad sprejme Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev obvezne
javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.
2. Občinski svet Občine Gornji Grad sprejme ceno javne gospodarske službe odvajanja komunalne
odpadne vode v višini 0,2181 €/m3.
3. Občinski svet Občine Gornji Grad sprejme sklep, da se iz proračuna subvencionira omrežnina za
izvajanje storitev javne službe odvajanja komunalne odpadne vode v višini 62,71 % za gospodinjstva in
nepridobitne dejavnosti.
4. Občinski svet Občine Gornji Grad sprejme ceno javne gospodarske službe čiščenja komunalne odpadne
vode v višini 0,5759 €/m3.
5. 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 27,39 %, za
gospodinjstva in nepridobitne dejavnosti.
Ob glasovanju je bilo navzočih 10 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 10 glasovi »za«, z 0 glasovi »proti«.
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K točki 15)
Rihter Jožica je uvodoma povedala, da se mora pri tej točki upoštevati zakon o varovanju osebnih
podatkih. Občinska uprava je glede na vlogo stranke pripravila sklep za odpis plačila bivanja v Domu
Nine Pokorn, vlagatelju vloge, v znesku 4.818,06 EUR.
Stranki so v letu 2015 diagnosticirali nepopravljivo okvaro možganov (izguba kratkoročnega
spomina), zaradi česar potrebuje vsakodnevno pomoč in oskrbo. Ker njegovi starši ne zmorejo skrbeti
zanj sami, biva v Domu Nine Pokorn.
Župan je odprl razpravo v katero so se z vprašanji, na katere so dobili odgovore takoj, vključili Mavrič
Terezija, Ugovšek Bernarda in Letonja Peter, ki ga zanima koliko takšnih vlog lahko Občina sprejme
oz. dopusti.
Župan mu razloži, da ni potrebe, da stranki odobrimo celoten znesek.
Mavrič Terezija in Ugovšek Bernarda nadalje povesta še nekaj opomb na napisano vlogo.
Galin Franc pove o podobnem primeru iz prejšnjega mandata. Svetniki se nadalje dogovorijo za
kompromis in stranki oprostijo 50% predlaganega zneska.
Župan je podal na glasovanje naslednji sklep
SKLEP:

Občinski svet sprejme sklep za odpis plačila bivanja v Domu Nine Pokorn, vlagatelju
vloge, v znesku 2.409,03 EUR.
Ob glasovanju je bilo navzočih 10 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 8 glasovi »za«, z 2 glasovi »proti«.

K točki 16)
Rihter Jožica je povedla, da je Občina Gornji Grad 14. septembra 2018 z Nadškofijo Ljubljana
podpisala dogovor o zaključku denacionalizacije. Dogovor je bil tudi, da Občina Gornji Grad odkupi
zemljišče parc. št. 691/1 in zemljišče parc. št. 691/5 k. o. Florjan pri Gornjem Gradu. Nakup parcele je
vključen v letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim stvarnim premoženjem Občine
Gornji Grad, ki je priloga k 1. rebalansu proračuna 2019.
Župan je odprl razpravo v katero so se z vprašanji, na katere so dobili odgovore takoj, vključili Bevc
Robert, Galin Franc in Petek Urška, ki je izpostavila moteč hrup iz strelišča.
Župan ji je odgovoril, da imajo lovci vsa dovoljenja streljati, ker so upravitelji. Rihter Jožica pove, da
so takšne pripombe dobrodošle, saj lahko v pogodbo napišemo, da se v večernih urah ne bo streljalo.
Župan je podal na glasovanje naslednji sklep
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad soglaša, da Občina Gornji Grad odkupi zemljišče, parc. št.
691/1 (ID 19196480, v izmeri 2899 m2) in parc. št. 691/5 (ID 19196483, v izmeri 4097 m2) k. o. 930
– Florjan pri Gornjem Gradu.
Ob glasovanju je bilo navzočih 10 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 10 glasovi »za«, z 0 glasovi »proti«.
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K točki 17)
Mavrič Terezija je podala pobudo, da naj seje v prihodnje ne bodo na praznike.
Župan je pritrdil.
Ugovšek Bernarda je podala pobudo za ureditev lesenega mosta v »Kanolščici« od »Rogljije« proti
»Knebotom«. Zanimale so jo tudi podrobnosti zavrnjenega predloga za ureditev avtobusne postaje na
»Rgačiji«.
Župan je povedal, da se bo ta cesta urejala in, da se lahko označi postajališče na cesti. Rihter Jožica je
povedala, da tam ni uradno postajališče in da je proces registracije novega postajališča dolgotrajen.
Tevž Jože se je vrnil na 4. točko dnevnega reda, kjer v odloku o organizaciji in delovnem področju
občinske uprave Občine Gornji Grad piše, da lahko ima direktor občinske uprave tudi nižjo izobrazbo
kot univerzitetno.
Rihter Jožica mu odgovori, da se nazivi za javne uslužbence razlikujejo in še vedno velja, da mora
direktor občinske uprave imeti vsaj univerzitetno izobrazbo. V 13. členu Odloka je to podrobneje
razloženo.
Bevc Roberta zanima, če se bo s problematiko okoli Bočnice kaj urejalo, kot je izpostavil že na
prejšnjem sestanku.
Rihter Jožica mu odgovori, da smo prejeli odgovor DRSI Celje, da v letu 2019 ni v planu, saj se je
področje Bočnice urejalo že v letu 2018.
Černevšek Tadeja zanima zakaj se je oglasna deska izpred trafike prestavila in je sedaj relativno blizu
oglasni deski pri trgovini.
Župan mu odgovori, da se je to strateško tako uredilo saj bo izboljšalo pogled na Štekl.
Galin Franc je ponovno izpostavil predlog dodatnih ogledal na »slugovo-črnevski ridi« (senčna stran),
saj je tam nevarno za vse udeležene na cesti. Problem je v zimski sezoni z grabni, ki bi bili potrebni
ureditve.
Rihter Jožica je povedala, da se je to obravnavalo na sestanku SPV-ja in se bo šlo pogledat. Povedala
je tudi nekaj več o cesti, ki vodi mimo Podbreg, kjer odvodnjavanje ni bilo izvedeno, kar ima za
posledico slabo stanje ceste.

K točki 18)
Župan s sklepom imenuje podžupanjo Mavrič Terezijo in prebere sklep.
S tem je bil dnevni red za sejo izčrpan, seja je bila zaključena ob 21:55 uri.

Zapisala:
ZAVOLOVŠEK Liza, l. r.

Župan:
ŠPEH Anton, l. r.
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