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:
11.02.2016
Naš znak: 03201-0010/2014-2018-11

ZAPISNIK
11. redne seje Občinskega sveta Občine Gornji Grad, ki je bila
dne, 11. 02. 2016, 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, Ugovšek Jože in Letonja Peter.
Opravičeno odsoten: /
Ostali prisotni:
župan Ogradi Stanko, Ferk Boštjan in Vrsajković Blažka iz Inštituta za javno zasebno
partnerstvo, zavod Turjak, predsednik Nadzornega odbora Občine Gornji Grad Rihter Andrej,
predsednica Sveta zavoda OŠ FK GG Vodušek Irena, direktorica občinske uprave Rihter
Jožica in sodelavka občinske uprave Gutman Tina.
Predstavnik/-ca medijev: /
Sejo je vodil župan Ogradi Stanko, seja je bila snemana na elektronski medij, skrajšan
zapisnik je pisala Rihter Jožica.
Za 11. redno sejo je bil predlagan naslednji dnevni red:
01. Ugotovitev sklepčnosti
02. Pregled in potrditev dnevnega reda
03. Pregled in potrditev zapisnika 10. redne seje OS z dne 17. decembra 2015
04. Statut Občine Gornji Grad – II. obravnava (obvezna prisotnost vseh svetnikov)
05. Poslovnik občinskega sveta Občine Gornji Grad – II. obravnava
06. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne
službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v občini Gornji Grad – I. obravnava
07. Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov na področju ljubiteljske kulturne
dejavnosti v občini Gornji Grad
08. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec
09. Letni program kulture v občini Gornji Grad za leto 2016
10. Letni program športa v občini Gornji Grad za leto 2016
11. Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Gornji Grad za leto 2015
12. Sklep o dodelitvi finančne pomoči ob požaru družini Zavolovšek
13. Poročilo o izvrševanju sklepov občinskega sveta za leto 2015
14. Vprašanja, pobude in odgovori članom sveta
15. Razno
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K točki 1)
Župan Ogradi Stanko je pozdravil navzoče in ugotovil, da je na seji prisotnih 11 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 11. redne seje Občinskega sveta Občine Gornji Grad.
Ker ima predsednik Nadzornega odbora obveznosti, je župan predlagal da se zamenjata
obravnavi 8. in 11. točke. Svetnikom je predlagal spremenjen dnevni red:
8. Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Gornji Grad za leto 2015
11. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec.
Svetniki na dnevni red niso imeli pripomb.
Župan poda na glasovanje naslednji sklep
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad potrjuje dnevni red 11. redne seje Občinskega sveta
Občine Gornji Grad z zamenjanim dnevnim redom obravnave 8. in 11. točke.
Ob glasovanju je bilo navzočih 11 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 11 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
K točki 3)
Na predloženi zapisnik 10. redne seje ni bilo pripomb.
Župan poda na glasovanje sklep
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad potrdi zapisnik 10. redne seje Občinskega sveta
Občine Gornji Grad.
Ob glasovanju je bilo navzočih 11 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 11 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
K točki 4)
Gutman Tina pove, da je Statut Občine Gornji Grad v II. obravnavi dopolnjen s predlaganimi
spremembami, ki so bile podane na prejšnji seji občinskega sveta Občine Gornji Grad. Pove,
da je bila v okviru javne razprave podana ena pripomba župana, kot je zapisana v gradivu.
Drugih pripomb nismo prejeli. Zapisana je tudi obrazložitev glede števila svetnikov
občinskega sveta, amandmaja ni bilo, zato ostane število svetnikov 11.
Župan pove, da razprave na statut ne bo odpiral, ker se v skladu s poslovnikom v tem
postopku vlagajo amandmaji.
Osolnik Košar Barbara je vprašala, če je bila v času javne razprave podana še kakšna pobuda.
Gutman Tina pove, da nismo prejeli nobene pripombe javnosti.
Župan poda na glasovanje naslednji sklep
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad sprejme Statut Občine Gornji Grad.
Ob glasovanju je bilo navzočih 11 članov občinskega sveta.
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Sklep je bil sprejet z 11 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
K točki 5)
Gutman Tina pove, da se spremembe, ki so narejene v poslovniku občinskega sveta,
nanašajo na predloge, ki so bili podani ob prvi obravnavi. Prejeli smo eno pripombo
Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja glede predloga, da
Statutarno pravna komisija pregleda možnost, ali se lahko naloge določenih odborov
in komisij združijo.
Drugo pripombo je podal župan. Na pripombo, da se v obravnavo predloga rebalansa
proračuna vključijo in poimensko naštejejo trije odbori, je župan podal obrazložitev,
da rebalans proračun obravnava Odbor za proračun, ker je v skladu z nalogami
poslovnika občinskega sveta za to pristojen odbor. Na to pripombo župana prav tako
nismo prejeli amandmaja.
Razprave ni bilo.
Župan je podal na glasovanje naslednji sklep
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad sprejme Poslovnik občinskega sveta Občine Gornji
Grad.
Ob glasovanju je bilo navzočih 11 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 11 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti.
K točki 6)
Boštjan Ferk iz Inštituta za javno zasebno partnerstvo, zavod Turjak, Ljubljana, je bil
pripravljavec odloka in je predstavil Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje obvezne
občinske gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in
odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v občini Gornji Grad
v I. obravnavi.
Poudaril je, da Zakon o varstvu okolja opredeljuje obvezne občinske gospodarske javne
službe varstva okolja, med katere spadajo:
- zbiranje in prevoz določenih vrst komunalnih odpadkov,
- obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov,
- odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.
Za področje zbiranja in prevoza že imamo izbranega koncesionarja, za ostali dve službi je
občina imela v letu 2010 razpis, vendar se ni prijavil nihče.
Občine Gornji Grad, Ljubno, Luče, Nazarje in Solčava bodo k reševanju tega vprašanja
pristopile skupaj in iz tega razloga so pričele s postopkom sprejema odloka za obvezni
občinski gospodarski javni službi »obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov« in
»odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov«, ki se sklene za
obdobje do dne 10. 4. 2022, ker se sedanja koncesijska pogodba »zbiranja in prevoza
komunalnih odpadkov« izteče najkasneje v Občini Luče z dnem 10. 4. 2022.
Gospodarski javni službi se na območju Občine Gornji Grad izvajata že sedaj, spreminja se
zgolj oblika zagotavljanja javne službe, ki bo po tem odloku koncesijska storitev, zato
predlagani odlok ne bo imel finančnih posledic za občinski proračun in ne za končne
uporabnike.
Odloke bodo morali obravnavati občinski sveti vseh občin. Občine bi izvedle enotni javni
razpis v Uradnem listu, vsaka občinska uprava bo izdala odločbo in vsaka občina podpisala
svojo koncesijsko pogodbo. Merilo bo najnižja cena. Novost odloka je v tem, da se podrobno
ureja postopek izbire koncesionarja. Odločilni kriterij je, da ima koncesionar okolje varstveno
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dovoljenje. V nadaljevanju predstavi vsebino odloka. Pove, da smo v gradivu ugotovili
neskladje, ki se nanaša na plačilo mesečnega najema v Zbirnem centru Podhom, zato se črtajo
prvi odstavek 8. člena, tretji odstavek 10. člena in drugi stavek v prvem odstavku 25. člena.
Galin Franc pove, da je odlok obravnaval Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja,
gospodarske javne službe in prostorsko planiranje. Na ostale člene niso imeli pripomb, zato
predlagajo, da OS sprejme odlok s predlaganimi spremembami v 8., 10. in 25. členu.
Petek Klemen je vprašal, ali so ostale občine odlok že obravnavale. Župan odgovarja, da smo
prvi, ostale občine so podale informacijo, da bodo odlok obravnavale v kratkem.
Župan je podal na glasovanje naslednji sklep
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad sprejme Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje
obvezne občinske gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih
odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v
občini Gornji Grad v I. obravnavi s predlaganimi pripombami.
Ob glasovanju je bilo navzočih 11 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 11 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti.
K točki 7)
Župan pove, da je prejšnja leta prihajalo do pritožb ob razpisu za kulturo, ki so bile podane
glede dodeljevanja točk zaradi meril. V predlaganem Pravilniku o sofinanciranju programov
in projektov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Gornji Grad so natančneje
opredeljena merila z namenom, da se vsa društva, ki delujejo na kulturnem področju, lahko
prijavijo in imajo možnost pravičnejšega kandidiranja na razpisu. Jasna merila bodo v pomoč
komisiji, da se bo lahko natančno odločila pri točkovanju.
Ga. Blažka Vrsajković, ki zastopa Inštitut za javno zasebno partnerstvo, Zavod Turjak, v
katerem so pripravili predlog Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov na področju
ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Gornji Grad, obrazloži razloge za sprejem novega
pravilnika. Pove, da v pravilniku ni zajet investicijski del, saj je to kompleksen segment in bo
to področje obdelano v posebnem pravilniku. Merila v predlaganem pravilniku za kulturo so
jasneje določena, ne več ohlapno. Sprememba je tudi v tem, da je bila prej 5 članska komisija,
sedaj je 3 članska, natančneje je opredeljen postopek javnega razpisa, ocenjevanje vlog in
nadzor nad dodeljevanjem sredstev. Upravičenci lahko prijavijo največ tri projekte, preverili
smo registracijo društev in ugotovili, da s tem ne omejujemo nobenega društva. V 24. členu,
kjer so navedena merila, je pri vsaki dejavnosti dodano »na upravičenca«. V črki B) v drugem
odstavku 24. člena je podana obrazložitev besede »gost«. Upravičenci so nagrajeni tudi z
dodatnimi merili, kadar so udeleženci vrhunskih tekmovanj. Dodatne točke se dodelijo za
obletnice.
Beseda »program« se v skladu z zakonom veže na kulturno dejavnost izvajalcev. Kulturni
»projekt« pa je posamična aktivnost kulturnih izvajalcev, ki jo financira lokalna skupnost.
Osolnik Košar Barbara, predsednica Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih
dejavnosti pove, da bo nov Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov na področju
ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Gornji Grad olajšal delo in bo boljša podlaga za
reševanje vlog. Člani odbora občinskemu svetu predlagajo, da sprejme pravilnik s
predlaganimi spremembami.
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Gutman Tina pove, da se najprej točkuje program kot dejavnost, nato pa se točkujejo
posamezni projekti. To pomeni, da društvo, ki v tekočem letu ne izvaja projektov, dobi točke
za dejavnost kljub temu, da ne dobi nič točk za projekte. Glede na statute društev, ki jih
imamo na občinski upravi v arhivu in smo jih preverili, nima nobeno društvo registriranih več
kot 3 dejavnosti, večinoma jih imajo manj. Društvo lahko prijavi 5 programov na vsako
dejavnost, torej skupaj 15. Pove tudi, da imamo prakso z dosedanjimi pravilniki za društva, ki
so že sprejeti na občinskem svetu in na podlagi meril v navedenih pravilnikih, se je izkazalo,
da se točke pravičneje razdelijo med prijavitelje.
Petek Klemen predlaga, da se naslednjič pravilnik pošlje v obravnavo društvom preden se
uvrsti na sejo občinskega sveta.
Galin Franc vpraša, kaj pomeni »pridobitna dejavnost«. Boštjan Ferk odgovarja, da
»pridobitna dejavnost« pomeni, da društvo lahko pridobiva prihodke, ne sme pa opravljati
dejavnosti na profitni osnovi, kot to velja po Zakonu o gospodarskih družbah za gospodarska
podjetja.
V razpravo so se z mnenji in vprašanji, na katere so prejeli odgovore takoj, vključili: Osolnik
Košar Barbara, Krznar Meta, Petek Klemen, Galin Franc, Ugovšek Jože, Letonja Peter.
Župan poda na glasovanje naslednji sklep
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad sprejme Pravilnik o sofinanciranju programov in
projektov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Gornji Grad s
predlaganimi spremembami.
Ob glasovanju je bilo navzočih 11 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 9 glasovi »za« in z 2 glasovoma »proti«.
K točki 8)
Mag. Rihter Andrej, predsednik Nadzornega odbora Občine Gornji Grad je navzoče seznanil s
Poročilom o delu Nadzornega odbora Občine Gornji Grad za leto 2015. V skladu s
terminskim planom so izvedli:
- nadzorni pregled nad proračunom in zaključnim računom Občine Gornji Grad za leto
2014
- pregled usklajenosti sredstev občine, namenjenih Osnovni šoli Gornji Grad v skladu z
zaključnim računom šole
- pregled poslovanja Turističnega društva Gornji Grad, Športnega društva Bočna in
Gasilskega društva Gornji Grad.
Glede zaključnega računa občine so ugotovili, da je korektno pripravljen. Ob obravnavi
posameznih kontov so podali sugestije in predloge v razmislek Občini Gornji Grad, v bodoče.
Poraba proračunskih sredstev občine za namene poslovanja OŠ Gornji Grad je bila s strani
osnovne šole v letu 2014 smotrno razporejena, s priporočilom, da šola v določenih primerih
doslednejše uporablja določila Zakona o javnem naročanju. NO je opravil nadzor porabe
proračunskih sredstev Občine Gornji Grad namenjenih Turističnemu društvu Gornji Grad in
ugotovil, da je bila poraba proračunskih sredstev TD v letu 2014 smotrno razporejena, vendar
NO podaja sugestije in predloge za izboljšanje stanja porabe sredstev v prihodnje. Poraba
proračunskih sredstev, namenjenih ŠD Bočna, je bila s strani športnega društva v letu 2014
smotrno razporejena, Nadzorni odbor je podal predloge za izboljšanje evidentiranja porabe
sredstev v prihodnje v računovodskem delu. Poraba sredstev namenjenih PGD Gornji Grad je
bila v letu 2014 s strani PGD Gornji Grad smotrno razporejena, NO je podal predloge za
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izboljšanje evidentiranja porabe sredstev v prihodnje, prav tako samo v računovodskem delu.
Vsi so pri nadzoru sodelovali in ni bilo večjih nepravilnosti. Vsem pa so predlagali konkretne
izboljšave.
Letonja Peter predlaga, da se mora zaradi lanskoletnih govoric pri TD Gornji Grad tudi v
bodoče sproti nadzirati sofinanciranje iz občinskega proračuna.
Mag. Rihter Andrej je pojasnil, da turistično društvo opravlja tudi svojo pridobitno dejavnost,
na to področje NO nima pristojnosti poseganja. Kar se tiče sredstev, sofinanciranih iz
občinskega proračuna, pa so do potankosti pregledali poslovanje TD in niso ugotovili
nepravilnosti.
Osolnik Košar Barbara predlaga, da v bodoče občinski svetniki prejmejo v gradivu celotna
poročila o nadzoru proračunskih porabnikov.
V razpravo so se s pripombo in vprašanjem, na katerega so prejel odgovor takoj, vključili:
Letonja Peter, Osolnik Košar Barbara, Purnat Jure, Petek Klemen, Tevž Franc, Štorgelj
Darko.
Občinski svet se je seznanil s Letnim poročilom o opravljenem nadzoru porabe
proračunskih sredstev Občine Gornji Grad, ki izhaja iz programa dela Nadzornega
odbora za leto 2015.
K točki 9)
Osolnik Košar Barbara, predsednica Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih
dejavnosti je navzoče seznanila, da je odbor obravnaval Letni program kulture občine Gornji
Grad za leto 2016 in člani odbora občinskemu svetu predlagajo, da sprejme letni program
kulture za leto 2016. Odboru je bilo pojasnjeno, da je LPK prilagojen na nov pravilnik. V
zvezi z rešitvijo vprašanja glede ureditve premične kulturne dediščine, ki se trenutno nahaja v
prostoru, za katerega plačujemo najemnino Nadškofiji Ljubljana, zaradi nerešenih odnosov pa
muzejska zbirka ni na vpogled javnosti, podaja pobudo, da se točka uvrsti na eno od
prihodnjih sej občinskega sveta. V primeru, da se z gospodom ne bo dalo dogovoriti, predlaga
prenehanje plačevanja najemnine za dediščino, ki je v lasti ali najemu občine in se poišče
ustrezen prostor.
Župan predlaga obisk muzejske zbirke skupaj s svetniki. S predlogom se strinjajo.
Suhoveršnik Milan je vprašal, zakaj so tako visoki stroški za Knjižnico Mozirje. Župan
odgovarja, da je to obveza lokalne skupnosti, da pa je število bralcev knjižne literature v naši
občini največje.
Petek Klemen je podal redakcijski popravek.
Župan je podal na glasovanje naslednji sklep
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad sprejme Letni program kulture Občine Gornji Grad
za leto 2016.
Ob glasovanju je bilo navzočih 11 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 11 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti.
K točki 10)
Osolnik Košar Barbara, predsednica Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih
dejavnosti je navzoče seznanila, da je odbor obravnaval Letni program športa občine Gornji
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Grad za leto 2016. Člani odbora so predlagali, da se v skladu z zakonodajo, v predlog novega
pravilnika, ki se bo pripravil zaradi novega Zakona o športu, ki je trenutno v postopku, v
predlog pravilnika vključi možnost prijave športnika posameznika za pridobitev sredstev v
primeru, če le-ta dosega izjemne dosežke v okviru vrhunskega športa in vključno za športne
invalide. Odbor predlaga občinskemu svetu, da sprejme Letni program športa za leto 2016.
Gutman Tina pove, da trenutni predlog zakona, ki je v pripravi, spodbuja vrhunske športe.
Tevž Franc je mnenja, da bi morali najti možnost dodelitve sredstev Frančku Gorazdu Tiršku
za njegove izjemne dosežke v sistemu športa invalidov, saj z nastopi na mednarodnih
tekmovanjih promovira občino.
Osolnik Košar Barbara predlaga, da se v letošnjem letu za omenjeno osebo izplačajo sredstva
iz druge proračunske postavke.
Župan je podal na glasovanje naslednji sklep
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad sprejme Letni program športa Občine Gornji Grad
za leto 2016.
Ob glasovanju je bilo navzočih 11 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 11 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti.
K točki 11)
Župan Ogradi Stanko pove, da sta šola in občina pristopili k pripravi novega Pravilnika o
sprejemu otrok v vrtec z namenom jasnosti postopka vpisa otrok v vrtec. Zaradi ohlapnih
meril je prejemal pritožbe. Namen novega pravilnika je, da si lahko starši natančno pregledajo
pogoje in merila za vpis otrok v vrtec. Na podlagi skupnega sodelovanja med šolo, vrtcem in
občino smo pravilnik uskladili. Ob obravnavi na Odboru za negospodarstvo je bila izražena
zahteva po umiku iz dnevnega reda seje. Vendar predlaga pravilnik v sprejem zato, da lahko
nadaljujemo z razpisom.
Vodušek Irena je povedala, da je Svet zavoda pravilnik obravnaval in dopolnil ter sprejel v
obliki, kot je predlagan. Meni, da je pravilnik potrebno sprejeti, ker natančno opredeljuje
postopek za sprejem otrok v vrtec, pravilnik je dober, starši ga potrebujejo. V pravilnik je bilo
vloženega precej dela in usklajevanj, vključno s primerjavo z ostalimi pravilniki. Poleg tega
smo prejeli pojasnilo strokovnih služb ministrstva, zato meni da je pravilnik primeren za
obravnavo.
Osolnik Košar Barbara, predsednica Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih
dejavnosti je navzoče seznanila, da je predlagatelj Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec, Svet
zavoda Osnovne šole Frana Kocbeka. Mnenja je, da se po priporočilih nomotehnike
zakonskih določb ne sme prepisovati v podzakonske akte zato, ker se pri prepisovanju lahko
zapišejo napake. Meni, da gre v novem pravilniku zgolj za popravek kriterijev za vpis v vrtec,
ker kriterije že imamo, vendar ne tako obsežne kot sedaj, gre le še za drugačno sestavo
komisije in postopek vpisa.
Pravilnik je obravnaval odbor in predlaga, da se predlog pravilnika na občinskem svetu ne
potrdi v predlagani obliki.
Tevž Franc pove, da je bil na seji odbora skeptičen, vendar je po ponovnem pregledu
ugotovil, da pravilnik smiselno povzema vsebino in je dober.
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Petek Klemen sprašuje, v čem je novi pravilnik boljši od prejšnjega? V kriterijih in merilih ter
nekaterih ostalih določbah.
Gutman Tina pove, da so bistvo tega pravilnika merila. Rečeno je bilo, da je potrebno staršem
pripraviti prijazen pravilnik. Če izpustimo vse zakonske določbe, bomo prekinil pomen
vsebine. Na sama merila nima pripomb ne Svet zavoda ne odbor in očitno tudi ne občinski
svet. Ministrstvo je pregledalo pravilnik. Mnenje pravne službe ministrstva je, da se v
posameznih določbah pravilnika sicer povzemajo posamezni zakonski členi, in sicer 20., 20.a,
20.b, 20.c, in 20.č člen, pri čemer so določbe zakona ali dobesedno povzete ali povzete tako,
da so prilagojene s poimenovanjem občine Gornji Grad in obeh enot vrtca. Ker veljavni
predpisi ne vsebujejo kakršne koli prepovedi povzemanja zakonskih določb v občinski
predpis, zahteva po njihovem črtanju pravno ni utemeljena. Mnenje pravne službe je, da
predlagani pravilnik ne vsebuje zakonskih določil v prekomernem obsegu, kar je z vidika
nomotehničnih pravil lahko moteče in da v konkretnem pravilniku povzeti zakonski členi
prispevajo izključno k preglednejšemu urejanju vsebine postopka in sprejema otrok v vrtec.
V pravilniku so ugotovljene nekatere redakcijske napake in so se na seji zabeležile v
pravilnik.
V razpravo so se z mnenji in vprašanji, na katere so prejeli odgovore takoj, vključili: Petek
Klemen, Galin Franc, Suhoveršnik Milan.
Župan je podal na glasovanje naslednji sklep
SKLEP:
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Gornji Grad, Občinski svet Občine Gornji Grad
sprejme Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec s predlaganimi spremembami.
Ob glasovanju je bilo navzočih 11 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 9 glasovi »za« in z 2 glasovoma »proti.
K točki 12)
Župan je svetnike seznanil, da je zaradi dotrajane krušne peči v petek, 01. januarja 2016
zagorelo v spodnjem delu stanovanjske hiše družine, ki je podala vlogo za odpravo posledic
požara. Družina trenutno živi v zgornjih prostorih stanovanjske hiše. Prostore ogrevajo z
etažno centralno pečjo, ki pa je po mnenju dimnikarja tudi že v zelo slabem stanju. Stroški
sanacije požara in nove centralne peči bodo precej visoki. Odobrena sredstva bo družina
namenila za dokončanje nove hiše ali obnovo obstoječe. Župan predlaga, da se sredstva,
namenjena za odpravo posledic požara nakažejo izvajalcu del na podlagi predloženega
računa, drugi del sredstev se nakaže na račun vlagatelja za kritje drugih stroškov in izdatkov
za premostitev trenutne materialne ogroženosti.
Štorgelj Darko meni, naj se večina sredstev nakaže izvajalcu.
Purnat Jure sprašuje, koliko sredstev je bilo odobrenih v prejšnjih primerih.
Župan odgovarja, da je bila v vseh primerih odobrena enaka vsota.
Suhoveršnik Milan se pridružuje mnenju, da se sredstva nakažejo izvajalcu.
Svetniki bodo glede formiranja gradbenega odbora za pobiranje prispevkov razmislili.
V razpravo so se s predlogi in z vprašanji, na katere so prejeli odgovore takoj, vključili:
Mlinar Jože, Petek Klemen, Ugovšek Jože.
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Župan je podal na glasovanje naslednji sklep
Občinski svet Občine Gornji Grad soglaša, da se za odpravo posledic požara v
stanovanjski hiši na naslovu Lenart pri Gornjem Gradu 28, last družine Zavolovšek,
odobri nakazilo sredstev v višini 5.000 EUR iz proračunske postavke 23031001 splošna
proračunska rezervacija, konto 409000.
Odobrena sredstva se bodo nakazala:
- v višini 4.730 EUR izvajalcu del po predložitvi računa in
- v višini 270 EUR na račun vlagatelja za kritje drugih stroškov in izdatkov za
premostitev trenutne materialne ogroženosti na podlagi računov, ki jih upravičenec
predloži v roku 45 dni od prejema pomoči.
Ob glasovanju je bilo navzočih 11 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 11 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti.
K točki 13)
Rihter Jožica, direktorica občinske uprave pove, da je v skladu z 21. členom Statuta Občine
Gornji Grad dolžnost enkrat letno poročati občinskemu svetu o izvrševanju sklepov
občinskega sveta. V letu 2015 je imel Občinski svet Občine Gornji Grad 7 rednih sej, na
katerih je sprejel 60 sklepov, 7 odlokov in 2 pravilnika.
Večina sklepov je bilo realiziranih. V izvajanju sta sklepa o odprodaji poslovnega prostora na
naslovu Novo naselje 2 in sklep o odprodaji zemljiških parcel v k. o. Gornji Grad, ker
postopek traja dlje časa. Ti sklepi bodo realizirani v letošnjem letu. V nadaljevanju poda
obrazložitev k sklepu glede prenosa lastništva Podružnične osnovne šole Bočna. Zakon o
lokalni samoupravi v 51. c členu določa, da premoženje, ki je postalo last krajevnih skupnosti,
postane last občine. Iz zgodovinskega zemljiškoknjižnega izpiska izhaja, da je imela
nepremičnina POŠ Bočna status družbene lastnine, Krajevna skupnost Bočna pa je bila
navedena kot imetnik pravice uporabe. Statut občine Gornji Grad v 66. členu določa, da
krajevne skupnosti niso pravne osebe javnega prava. Zato tudi ne morejo veljavno nastopati v
pravnem prometu. Glede na navedeno je bil preko notarke poslan predlog za poočitev
spremembe podatkov o imeniku na sodišče. Sodišče je glede na navedeno pravno podlago
ugodilo predlogu za poočitev in v Zemljiško knjigo vknjižilo lastninsko pravico na Občino
Gornji Grad.
Občinski svet se je seznanil s poročilom o izvrševanju sklepov Občinskega sveta Občine
Gornji Grad v letu 2015.
K točki 14)
Galin Franc je podal pobudo, da bi se v letošnjem letu v razpisu za šolske prevoze dalo
prihraniti, če bi se razpis razdelil na posamezne relacije in vključil pogajanja.
Tevž Franc je dal pobudo za ureditev vodotoka Drete, kajti Nivo je v Otoku saniral vodotok
tako, da je usmerjen mimo sredine mosta in poplavlja kmetijsko zemljišče.
Purnat Jure je vprašal, kdaj bo izveden nakup dveh defibrilatorjev, namenjenih za Bočno in
Novo Štifto. Župan pove, da je naročilo v teku.
Štorgelj Darko je vprašal, ali bodo označevalne table v Florjanu postavljene s strani občine.
Župan pove, da so v sosednji občini Ljubno table postavili lastniki sami.
Štorgelj Darko je povedal, da je cesta Florjan zelo poškodovana. Župan se zaveda, da je še
veliko cest potrebnih obnove, ni pa dovolj finančnih sredstev za vse poškodovane ceste.
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Mlinar Jože je vprašal, čigava last je kapelica sredi Bočne. Lastništvo se bo preverilo.
Petek Klemen je predlagal, da se za dovoljenje za imenovanje v strokovno komisijo prej
vpraša kandidate.
K točki 15)
Pod razno ni bilo razprave.

S tem je bil dnevni red za sejo izčrpan, seja je bila zaključena ob 22.00 uri.

Zapisala:
RIHTER Jožica, l.r.

Župan:
OGRADI Stanko, l.r.
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