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ZAPISNIK
10. redne seje Občinskega sveta Občine Gornji Grad, ki je bila
dne, 17.12.2015, ob 18.00 uri v sejni sobi Kulturnega doma Gornji Grad

Prisotni člani občinskega sveta:
Galin Franc, Krznar Meta, Mlinar Jože, Osolnik Košar Barbara, Petek Klemen, Purnat Jure,
Suhoveršnik Milan, Štorgelj Darko, Tevž Franc in Ugovšek Jože.
Opravičeno odsoten: Letonja Peter.
Ostali prisotni:
župan Ogradi Stanko, predsednik Nadzornega odbora Občine Gornji Grad mag. Rihter Andrej,
ravnateljica OŠ Gornji Grad Nerad Blanka, računovodkinja OŠ Gornji Grad Pečnik Katka, direktorica
občinske uprave Rihter Jožica in sodelavci občinske uprave Zakrajšek Zvonka, Purnat Blaž, 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 10. 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 9. redne seje OS z dne 19. novembra 2015
Sklep o povišanju cen programov predšolske vzgoje v vrtcu Gornji Grad in Bočna
Odlok o proračunu Občine Gornji Grad za leto 2016 – II. obravnava
Statut Občine Gornji Grad – I. obravnava
Poslovnik občinskega sveta Občine Gornji Grad – I. obravnava
Pravilnik o dodeljevanju izrednih denarnih pomoči v Občini Gornji Grad
Sklep o vrednosti točke za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2016 v občini
Gornji Grad
Program dela Nadzornega odbora Občine Gornji Grad za leto 2016 s finančnim načrtom
Sklep za sejo občinskega sveta v zvezi z ZIPRS1617
Vprašanja, pobude in odgovori članom sveta
Razno
- Predlaganje kandidatov za sodnike porotnike za mandatno obdobje 2016 - 2021
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K točki 1)
Župan Ogradi Stanko je pozdravil navzoče in ugotovil, da je na seji prisotnih 9 svetnikov, zato je seja
sklepčna. Letonja Peter se je opravičil. Lista prisotnih je sestavni del zapisnika in se hrani v arhivu
občinskega sveta.
K točki 2)
Prisotnim je župan predstavil dnevni red 10. redne seje Občinskega sveta Občine Gornji Grad.
Svetnikom se je pridružil Tevž Franc. Župan ugotovi, da je na seji prisotnih 10 svetnikov.
Svetniki na dnevni red niso imeli pripomb.
Župan poda na glasovanje naslednji sklep
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad potrjuje dnevni red 10. redne seje Občinskega sveta Občine
Gornji Grad.
Ob glasovanju je bilo navzočih 10 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 10 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

K točki 3)
Na predloženi zapisnik 9. redne seje ni bilo pripomb.
Župan poda na glasovanje sklep
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad potrdi zapisnik 9. redne seje Občinskega sveta Občine Gornji
Grad.
Ob glasovanju je bilo navzočih 10 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 10 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

K točki 4)
Nerad Blanka, ravnateljica OŠ Gornji Grad pove, da so zaradi Dogovora o ukrepih na področju
stroškov dela in drugih ukrepov v javnem sektorju za leto 2016, opravili izračun cene programov v
vrtcu. Iz izračuna izhaja, da trenutna ekonomska cena ne pokrije vseh stroškov, zato so pripravili
predlog sklepa o povišanju ekonomske cene vrtca. Na povišanje cene vplivajo napredovanja v višji
plačni razred ali naziv, uveljavitev vrednosti plačnih razredov iz plačne lestvice z leta 2012 s
01.09.2016, zvišanje regresa za letni dopust za leto 2016 in zvišanje premije kolektivnega dodatnega
zavarovanja za javne uslužbence.
Predlagane nove ekonomske cene vrtca so:
I.
celodnevni program (od 6 do 9 ur)
327,06 EUR
II.
poldnevni program (od 4 do 6 ur)
294,35 EUR
III.
celodnevni program (od 6 do 9 ur) brez živil
291,30 EUR.
Purnat Jure, predsednik Odbora za proračun in gospodarjenje s premoženjem občine pove,
da je odbor obravnaval predlog sklepa o povišanju cen programov predšolske vzgoje v vrtcu
Gornji Grad in Bočna in občinskemu svetu predlaga, da sklep sprejme.
V razpravo so se z vprašanji, na katere so prejeli odgovore takoj, vključili: Galin Franc, Osolnik Košar
Barbara in Krznar Meta.
Župan poda na glasovanje naslednji sklep
SKLEP:
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Gornji Grad Občinski svet sprejme Sklep o povišanju cen
programov predšolske vzgoje v vrtcu Gornji Grad in Bočna.
Ob glasovanju je bilo navzočih 10 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 10 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
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K točki 5)
Župan Ogradi Stanko uvodoma pove, da je občina med prvo in drugo obravnavo proračuna prejela
pripombe na osnutek proračuna za leto 2016. Pripombe in odgovori na pripombe so priloženi v
gradivu za drugo obravnavo.
Na podlagi pripomb je prišlo do povečanja sredstev na naslednjih postavkah:
18052004 Gradnja in vzdrževanje otroških igrišč v občini Gornji Grad za 10.000,00 EUR,
11022001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstva za 8.000,000 EUR.
Skupna vrednost povišanja vseh postavk je 18.000,00 EUR.
Do zmanjšanja sredstev pa je prišlo na postavkah:
01013003 Materialni stroški in reprezentanca funkcionarjev za 500,00 EUR,
03022001 Mednarodno sodelovanje občin za 500,00 EUR,
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov za 6.000,00 EUR,
06031003 Materialni stroški občine za 2.000,00 EUR,
12022001 Javna razsvetljava poraba električne energije za 1.000,00 EUR,
13022003 Zimska služba na občinskih cestah za 2.000,00 EUR,
14039002 Promocija občine za 1.000,00 EUR,
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva za 1.000,00 EUR,
16039004 Praznično urejanje naselij za 2.000,00 EUR,
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje za 2.000,00 EUR.
Skupna vrednost zmanjšanja vseh postavk je 18.000,00 EUR.
Predsednik Odbora za proračun in gospodarjenje s premoženjem občine Purnat Jure pove, da
odbor na podlagi razlage, zakaj so bile nekatere pripombe upoštevane, druge ne, soglasno
predlaga občinskemu svetu, da sprejme Odlok o proračunu Občine Gornji Grad za leto 2016
v drugi obravnavi. Odbor je podal pobudo, da se na eno izmed prihodnjih sej povabi nekoga,
ki bo znal svetovati, kako lahko občina poveča svoje prihodke in kje lahko še privarčuje.
K razpravi se ni priglasil nihče.
Župan poda na glasovanje naslednji sklep
SKLEP:

Občinski svet sprejme Odlok o proračunu Občine Gornji Grad za leto 2016 v drugi
obravnavi.
Občinski svet sprejme Kadrovski načrt za leto 2016.
Občinski svet sprejme Načrt razvojnih programov za leto 2016.
Občinski svet sprejme Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim
premoženjem Občine Gornji Grad za leto 2016.
Ob glasovanju je bilo navzočih 10 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 10 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

K točki 6)
Predsednik Statutarno pravne komisije Purnat Jure pove, da se je komisija trikrat sestala in
podrobno, od člena do člena, obravnavala Statut Občine Gornji Grad in Poslovnik občinskega sveta
Občine Gornji Grad. Največje spremembe v statutu so v 22. členu, ki se nanaša na stalna delovna
telesa občinskega sveta. V tem členu so spremenjeni nazivi delovnih teles in število članov. Natančno
število članov posameznega odbora in komisije določa poslovnik. Natančneje je opredeljen tudi 27.
člen, ki določa, da ima občina enega podžupana. V statut je bilo vnesenih še nekaj manjših sprememb
oz. popravkov.
Gutman Tina, sodelavka občinske uprave pove, da je bil meseca marca na občini s strani Ministrstva
za javno upravo opravljen strokovni pregled vsebin trenutno veljavnega statuta, poslovnika občinskega
sveta in poslovnika nadzornega odbora. Bistvenih neskladij v statutu in poslovniku občinskega sveta
ni, je pa več nepravilnosti v poslovniku nadzornega odbora. Neskladja je potrebno odpraviti, nato pa
najkasneje do 31.03.2016 na ministrstvo poslati novelirane akte.
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V razpravo so se z mnenji in vprašanji, na katere so prejeli odgovore takoj, vključili: Galin Franc,
Osolnik Košar Barbara in Petek Klemen.
Galin Franc in Osolnik Košar Barbara sta predlagala, da občinska uprava v bodoče vsak dokument
posreduje članom občinskega sveta v obliki, iz katere bo razvidno sledenje sprememb. Gutman Tina
pove, da gre v tem primeru za popolnoma nov akt, z drugačno razporeditvijo členov in sleditev ne bi
bila mogoča. Sledenje je mogoče, kadar gre za spremembe in dopolnitve aktov.
Galin Franc je predlagal, da se zaradi varčevanja zmanjša število članov občinskega sveta in sicer za
enega člana v Novi Štifti, Bočni in Gornjem Gradu, na novo pa se imenuje en član v naselju Dol.
Petek Klemen predlaga, da se v tretjem odstavku 6. člena navede, da praznik občine določa odlok. V
17. členu se črtajo 4., 5., 6. in 7. odstavek, zadeva pa se opredeli v poslovniku občinskega sveta. V 51.
členu se doda, da se zbor občanov skliče najmanj enkrat letno. V 86. členu predlaga podaljšanje roka
za uskladitev odlokov, pravilnikov in drugih predpisov s tem statutom, iz šestih mesecev na eno leto.
Osolnik Košar Barbara pove, da je pravilno, da se v 88. členu začetek veljavnosti statuta zapiše samo z
besedo.
Župan poda na glasovanje naslednji sklep
SKLEP:

Občinski svet Občine Gornji Grad je določil besedilo Statuta Občine Gornji Grad za
drugo obravnavo s predlaganimi spremembami.
Ob glasovanju je bilo navzočih 10 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 10 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

K točki 7)
Purnat Jure, predsednik Statutarno pravne komisije pove, da se spremembe, ki so narejene v
poslovniku občinskega sveta, nanašajo predvsem na število članov in na naloge stalnih
delovnih teles. Poslovnik natančno določa potrjevanje zapisnika zadnje seje občinskega
sveta v mandatnem obdobju in rok hrambe magnetograma posamezne seje po javni objavi
zapisnika. Gutman Tina še doda, da je v poslovniku določeno tudi oblikovanje krajevnih
odborov, ki ne morejo prevzemati nalog občinskega sveta, lahko pa dajejo mnenja kot
posvetovalna telesa, ki jih ima občinski svet. Iz vidika varčevanja je na predlog Komisije za
mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja v poslovniku predlagano manjše
število članov v posameznih stalnih delovnih telesih občinskega sveta.
V razpravo so se s predlogi in z vprašanji, na katere so prejeli odgovore takoj, vključili: Mlinar Jože,
Osolnik Košar Barbara, Štorgelj Darko, Galin Franc, Suhoveršnik Milan in Petek Klemen.
Galin Franc predlaga, da se v četrtem odstavku 7. člena črta besedna zveza »lahko pa tudi« ter se na to
mesto zapiše vejica. Osolnik Košar Barbara doda, da se mora potem v istem členu črtati tudi beseda
praviloma.
Galin Franc predlaga, da se v prvem odstavku 17. člena navede, da mora župan seje sveta sklicati
najmanj petkrat letno, v 24. členu se v tretjem odstavku besedo zahtevo nadomesti z besedo vlogo, v
27. členu se na koncu petega odstavka izbriše besedna zveza »pred sklicem prve seje, na kateri se
konstituira novi svet« in se nadomesti z besedno zvezo »najkasneje v petnajstih dneh po zadnji seji
sveta«, v 34. členu se v prvem odstavku doda, da se seje sklicujejo najkasneje ob osemnajsti uri, v 53.
členu predlaga, da ima Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti pet članov, v
73. členu se spremeni besedilo drugega odstavka, ki se glasi: »Če posamezen postopek ni končan, se
lahko nadaljuje v novem mandatu sveta, če tako na predlog župana odloči svet.«.
Galin Franc in Petek Klemen predlagata, da se v drugem odstavku 84. člena besedna zveza »delovna
telesa sveta« nadomesti z navedbo »Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne
službe, Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti in Odbor za proračun,
prostorsko planiranje in gospodarjenje s premoženjem občine«.
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Svetniki so bili mnenja, da so trije člani v odboru premalo, saj se lahko zgodi, da bosta o določeni
zadevi razpravljala le dva člana, ker je v tem primeru odbor sklepčen. Predlagajo, da sestavlja Odbor
za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe, Odbor za negospodarstvo in javne službe
družbenih dejavnosti in Odbor za proračun, prostorsko planiranje in gospodarjenje s premoženjem
občine po pet članov.
Svetniki so predlagali, da se spremeni prvi odstavek 27. člena, ki se glasi: »Svet določi dnevni red
seje, nato potrdi zapisnik prejšnje seje in zapisnike prej izvedenih sej, ki še niso bili potrjeni.«.
Svetniki so predlagali, da se prouči, ali je potrebno v poslovniku navesti tako 57. člen, ki govori o
občasnih delovnih telesih kot 59. člen, ki govori o skupnih delovnih telesih.
Štorgelj Darko predlaga, da v prihodnje o posamezni točki dnevnega reda najprej poroča predsednik
odbora, ki je zadevo obravnaval, nato pa občinski svet obravnava le še najpomembnejše spremembe k
tej točki.
Župan predlaga, da svetniki vse pripombe na poslovnik oddajo na občino tudi v pisni obliki.
Na glasovanje je bil podan naslednji sklep
SKLEP:

Občinski svet Občine Gornji Grad sprejme Poslovnik občinskega sveta Občine Gornji
Grad v prvi obravnavi s predlaganimi spremembami.
Ob glasovanju je bilo navzočih 10 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 10 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti.

Sledil je 10-minutni odmor.
Župan ugotovi, da je na seji prisotnih 10 svetnikov, zato se seja lahko nadaljuje.
K točki 8)
Osolnik Košar Barbara, predsednica Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti
je navzočim predstavila štiri vsebinske spremembe Pravilnika o dodeljevanju izrednih denarnih
pomoči v Občini Gornji Grad:
- dodan je drugi odstavek 8. člena, ki se nanaša na dodelitev pomoči v primeru elementarne
nesreče ali požara
- zaradi transparentnosti porabe sredstev, morajo vlagatelji k vlogi priložiti položnice, račune ali
predračune, katere v primeru odobritve sredstev pokrije občina direktno izdajatelju do višine
odobrenih sredstev
- pomoč se upravičencem dodeli praviloma enkrat letno, prednost imajo tisti vlagatelji, ki so
vlogo vložili prvič
- postopek ugotavljanja upravičenosti in dodelitve višine pomoči vodi tričlanska komisija, ki jo
imenuje župan, sestavljajo pa jo člani Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih
dejavnosti ter uslužbenci občinske uprave.
V razpravo so se z mnenji in vprašanji, na katere so prejeli odgovore takoj, vključili: Tevž Franc,
Galin Franc, Krznar Meta, Ugovšek Jože in Štorgelj Darko.
Župan predlaga, da se na koncu tretjega odstavka 8. člena črta proračunska postavka.
Župan poda na glasovanje naslednji sklep
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad sprejme Pravilnik o dodeljevanju izredni denarnih pomoči v
Občini Gornji Grad s predlagano pripombo.
Ob glasovanju je bilo navzočih 10 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 10 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

5

K točki 9)
Gutman Tina, sodelavka občinske uprave pove, da je na podlagi 18. člena Odloka o nadomestilu za
uporabo stavbnih zemljišč v občini Gornji Grad potrebna vsakoletna uskladitev točke z indeksom cen
življenjskih potrebščin in določitev nove vrednosti. V letu 2015 je bila deflacija v višini 0,4 %, v letih
2012 in 2013 pa je bila inflacija v višini 1,2%. Na podlagi navedenega vrednost točke ostaja enaka
vrednosti iz leta 2012 in znaša 0,002009693 EUR/m2 zazidanega stavbnega zemljišča in 0,000603796
EUR/m2 nezazidanega stavbnega zemljišča.
K razpravi se ni priglasil nihče.
Na glasovanje je bil podan naslednji sklep
SKLEP:

Občinski svet Občine Gornji Grad je sprejel Sklep o vrednosti točke za nadomestilo za
uporabo stavbnega zemljišča v letu 2016 v občini Gornji Grad, v predlagani obliki.
Ob glasovanju je bilo navzočih 10 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 10 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti.

K točki 10)
Mag. Rihter Andrej, predsednik Nadzornega odbora Občine Gornji Grad je navzoče seznanil z Letnim
programom dela nadzornega odbora za leto 2016, v katerem načrtujejo nadzorni pregled nad
proračunom in zaključnim računom Občine Gornji Grad za leto 2015, nadzorni pregled nad tekočim
poslovanjem Občine Gornji Grad ter nadzorni pregled poslovanja Lokostrelskega društva Gornji Grad,
Športnega društva Gornji Grad, Gasilskega društva Bočna in Kulturnega društva Gornji Grad. Za
delovanje nadzornega odbora načrtujejo porabo sredstev v višini 2.850,00 EUR. Večji del teh sredstev
je namenjen za sejnine, saj v letu 2016 planirajo 9. rednih sej.
V razpravo se je s pripombo in vprašanjem, na katerega je prejela odgovor takoj, vključila: Osolnik
Košar Barbara.
Osolnik Košar Barbara je pripomnila, da je pravilen naziv Lokostrelski klub Gornji Grad in ne
Lokostrelsko društvo Gornji Grad.

Občinski svet se je seznanil s Programom dela Nadzornega odbora Občine Gornji Grad
za leto 2016 s finančnim načrtom.
K točki 11)
Rihter Jožica, direktorica občinske uprave pove, da so vse občine s strani Skupnosti občin Slovenije in
Združenja občin Slovenije prejele predlog sklepa v zvezi z ZIPRS1617 s prošnjo, da občinski sveti
sprejmejo predlagan sklep. Vlada in državni zbor z dodeljenimi finančnimi sredstvi za povprečnino v
višini 522,00 EUR/prebivalca za leto 2016, ogrožata razvoj in smisel obstoja lokalnih skupnosti.
V času med pošiljanjem gradiva in sejo je prišlo do spremembe v Zakonu o proračunu RS, zato je bilo
potrebno preštevilčenje členov, in sicer iz 53. člena v 54., 54.člena v 55. člen in iz 55. člena v 56. člen
V 54. členu občine predlagajo spremembo višine povprečnine za leti 2016 in 2017, in sicer v višini
536,00 EUR/prebivalca. Občine predlagajo, da se 55. člen, ki govori o omejitvi sredstev nad primerno
porabo, črta. V 56. členu pa občine predlagajo višji % skupne primerne porabe za namen investicij.
S sprejemom sklepa občinski svet odločno nasprotuje 54. členu, 55. členu in 56. členu Zakona o
proračunu Republike Slovenije za leti 2016 in 2017.
V razpravo sta se s pripombo in vprašanjem, na katerega sta prejela odgovor takoj, vključila: Osolnik
Košar Barbara in Galin Franc.
Župan poda na glasovanje naslednji sklep
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SKLEP:

Občinski svet Občine Gornji Grad sprejme predlog sklepa v zvezi z Zakonom o
proračunu Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 v katerih se določa višina finančnih
sredstev za občine, s preštevilčenimi členi.
Ob glasovanju je bilo navzočih 10 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 10 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

K točki 12)
Osolnik Košar Barbara je podala pobudo za pripravo sprememb in dopolnitev Pravilnika o plačah in
drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih
občinskih organov Občine Gornji Grad. Predlaga, da se v pravilniku predvidijo sejnine sestavljene iz
fiksnega in variabilnega dela, ki bi predstavljal potne stroške za prevoz na sejo.
Galin Franc pove, da je slišal, da je odprta tožba glede razpisa o izbiri direktorja JKP Komunala d.o.o.
Gornji Grad. Kdo je pobudnik tožbe?
Župan pove, da je tožbo vložila stranka, ki ni bila izbrana na razpisu.
Štorgelj Darko je vprašal, na kakšen način se določi podžupana?
Petek Klemen pove, da podžupana imenuje župan.
Štorgelj Darko vpraša, kakšen je bil rezultat sestanka na terenu JKP Komunale d.o.o. Gornji Grad in
Komunale Mozirje glede ureditve bankin v Florjanu?
Župan mu preda zapisnik sestanka, ter doda, da je bil izveden ogled na terenu. Ugotovljeno je bilo, da
bo na eni lokaciji potrebno pikiranje bankin, kar pa ni bilo predmet ureditve po javnem razpisu.
Tevž Franc pove, da sta november in december meseca kolin, zato se v tem času v gozdovih odloži
veliko odpadnih kož. Vpraša, ali je možna kakšna rešitev, da bi se kože zbirale na enem mestu, nato pa
bi jih higienik brezplačno odpeljal.
Župan pove, da se bo pobuda proučila.
Petek Klemen je dal pobudo, da občina za prihodnje leto preuči potrebe za modernizacijo in obnovo
športnih objektov, ki so v njeni lasti in se v mesecu novembru prijavi na razpis, ki ga objavi Fundacija
za šport.
Galin Franc je dal pobudo, da se parkirišče ob regionalni cesti pri Pizzeriji 902 spremeni v modro
cono.
Župan pove, da se bo pobuda proučila.
Krznar Meta pove, da je na spletni strani občine objavljen link, da se v primeru nujne zobozdravstvene
pomoči med vikendom obrnemo na Zdravstveni dom Velenje. Na spletni strani Zdravstvenega doma
Velenje pa je navedeno, da nudijo nujno zobozdravstveno pomoč za občane občin, ki so navedene na
spletni strani, naše občine pa ni med navedenimi. Vpraša, ali smo občani Občine Gornji Grad v tem
primeru samoplačniki prej omenjenih storitev?
Župan pove, da se bo zadeva preverila.
Purnat Jure je vprašal, kdaj bo občinski svet seznanjen s poročilom Nadzornega odbora Občine Gornji
Grad?
Rihter Jožica pove, da v mesecu januarju.
Mlinar Jože je navzoče seznanil z dopisom Štiglic Janeza iz Bočne v zvezi z odkupom zemljišča za
namen črpališča in glede predvidene spremembe namembnosti zemljišča v občinskem prostorskem
načrtu za namen parkirišč.
Župan pove, da gre v tem primeru za zavajanje javnosti, razlog, da občina zemljišča ni odkupila je bil
ta, da se stranka ni mogla odločiti za prodajo.
Jožica pove, da je ravno v tem tednu bil z njim izveden sestanek, kjer je bilo dogovorjeno, da občina v
letu 2016 odkupi oba zemljišča. Na sestanku mu je pokazala pogodbo za odkup zemljišča, ki je bila
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pripravljena že leta 2011. Parcela, ki je predmet odkupa je bila dve leti navedena tudi v načrtu
razpolaganja s premoženjem, vendar se stranka za prodajo ni odločila. Rihter Jožica še doda, da Štiglic
glede občinskega prostorskega načrta na sestanku ni nič vprašal, je pa njegovo zemljišče v osnutku
občinskega prostorskega načrta označeno kot možno zemljišče za izgradnjo parkirišča. Trenutno se še
ne ve ali bodo ministrstva pobudo potrdila.
K točki 13)
Rihter Jožica pove, da smo od Okrožnega sodišča v Celju prejeli poziv za predlaganje kandidatov za
sodnike porotnike za mandatno obdobje 2016-2021, ker se v mesecu marcu 2016 izteče mandat
sodnikom porotnikom, ki so bili imenovani v letu 2011. Doda še, da je potrebno predloge poslati na
naslov Okrožnega sodišča v Celju najkasneje do 23.12.2015.
Osolnik Košar Barbara je za sodnico porotnico predlagala Volf Mojco.

S tem je bil dnevni red za sejo izčrpan, seja je bila zaključena ob 21.45 uri.

Zapisala:
PODBREŽNIK Erika, l.r.

Župan:
OGRADI Stanko, l.r.
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