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:

24.03.2016
03201-0012/2014-2018-9

ZAPISNIK
12. redne seje Občinskega sveta Občine Gornji Grad,
ki je bila dne, 24.03.2016, ob 18.00 uri v sejni sobi Kulturnega doma Gornji Grad

Prisotni člani občinskega sveta:
Galin Franc, Krznar Meta, Letonja Peter, Osolnik Košar Barbara, Purnat Jure, Suhoveršnik Milan,
Štorgelj Darko, Tevž Franc in Ugovšek Jože.
Opravičeno odsotna: Petek Klemen in Mlinar Jože.
Ostali prisotni:
župan Ogradi Stanko, ravnateljica OŠ Gornji Grad Nerad Blanka, računovodkinja OŠ Gornji Grad
Pečnik Katka, direktor Komunale d.o.o. Gornji Grad Purnat Zdenko, direktor Inštituta za javno
zasebno partnerstvo, zavod Turjak Ferk Boštjan, koordinatorka projekta Starejši za starejše Mermal
Karlina, direktorica občinske uprave Rihter Jožica in sodelavca občinske uprave Purnat Blaž in
Podbrežnik Erika.
Predstavnik medijev: /
Sejo je vodil župan Ogradi Stanko, seja je bila snemana na elektronski medij, skrajšan zapisnik je
pisala Podbrežnik Erika.
Za 12. redno sejo je bil predlagan naslednji dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

Ugotovitev sklepčnosti
Pregled in potrditev dnevnega reda
Pregled in potrditev zapisnika 11. redne seje OS z dne 11. februarja 2016
Zaključno poslovno poročilo Osnovne šole Gornji Grad za leto 2015
Poročilo o opravljenem delu prostovoljcev projekta Starejši za starejše v letu 2015
Sklep o podelitvi občinskih priznanj za leto 2016
Sklep o imenovanju Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe in
Sklep o imenovanju članice v Svet območne izpostave JSKD Mozirje
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 II. obravnavi
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Gornji Grad za leto 2015 – skrajšani postopek
Izvedbeni program vzdrževanja občinskih cest v Občini Gornji Grad v letu 2016
Odlok o grbu, zastavi, žigih, občinskem prazniku in priznanjih Občine Gornji Grad v I.
obravnavi
Sklep o zadolžitvi za investicijo »Ureditev lokalne ceste LC 107020 Rogačnik-Lenart-Mačkin
kot-Amer«
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13. Vprašanja, pobude in odgovori članom sveta
14. Razno
K točki 1)
Župan Ogradi Stanko je pozdravil navzoče in ugotovil, da je na seji prisotnih 7 svetnikov, zato je seja
sklepčna. Petek Klemen in Mlinar Jože sta se opravičila. Lista prisotnih je sestavni del zapisnika in se
hrani v arhivu občinskega sveta.
K točki 2)
Prisotnim je župan predstavil dnevni red 12. redne seje Občinskega sveta Občine Gornji Grad. Župan
je predlagal, da se Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Gornji Grad za leto 2015 obravnava
v I. obravnavi, ker odloka Nadzorni odbor Občine Gornji Grad še ni obravnaval. Predlagal je tudi, da
se zamenja obravnava 10. in 12. točke dnevnega reda, ker je direktor Komunale d.o.o. Gornji Grad
trenutno prisoten na sestanku Nadzornega sveta Komunale d.o.o. Gornji Grad.
Svetnikom sta se pridružila Tevž Franc in Osolnik Košar Barbara. Župan ugotovi, da je na seji
prisotnih 9 svetnikov.
Svetniki na spremenjeni dnevni red niso imeli pripomb.
Župan poda na glasovanje naslednji sklep
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad potrjuje spremenjeni dnevni red 12. redne seje Občinskega
sveta Občine Gornji Grad.
Ob glasovanju je bilo navzočih 9 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 9 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

K točki 3)
Na predloženi zapisnik 11. redne seje je imela Osolnik Košar Barbara pripombo k 10. točki dnevnega
reda, kjer naj se pri njenem predlogu jasno navede, komu se bodo sredstva izplačala.
Župan je podal odgovore na vprašanja članov sveta, ki so bila podana na prejšnji redni seji.
Župan poda na glasovanje sklep
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad potrdi zapisnik 11. redne seje Občinskega sveta Občine
Gornji Grad s predlagano pripombo.
Ob glasovanju je bilo navzočih 9 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 9 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

K točki 4)
Nerad Blanka, ravnateljica OŠ Gornji Grad je uvodoma povedala, da so zaključno poročilo pripravili v
skladu s Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe
javnega prava, priporočili revizijske hiše Revidera d.o.o. in Nadzornega odbora Občine Gornji Grad
ter v skladu z veljavno zakonodajo.
Pečnik Katka, računovodkinja OŠ Gornji Grad je podala obrazložitev k Zaključnem poslovnem
poročilu Osnovne šole Gornji Grad za leto 2015. Celotni prihodki doseženi v letu 2015 so znašali
1.455.332,32 EUR, celotni odhodki pa 1.440.541,52 EUR. Šola je poslovno leto zaključila s
pozitivnim rezultatom v višini 14.790,80 EUR.
V razpravo so se s predlogom in z vprašanji, na katere so prejeli odgovore takoj, vključili: Osolnik
Košar Barbara, Galin Franc, Krznar Meta in Tevž Franc.
Tevž Franc je navzoče seznanil s pohvalo s strani starejših občanov iz Bočne, ki so zelo zadovoljni s
hrano, ki jim jo šola dostavlja na domove.
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Osolnik Košar Barbara je pohvalila dosedanje delo ravnateljice in predlagala, da šola poveča ponudbo
kosil za zunanje uporabnike. Ravnateljica pove, da so trenutne kapacitete kuhinje polno obremenjene,
zato brez dodatne zaposlitve ponudbe kuhinje ni možno povečati.
Občinski svet Občine Gornji Grad se je seznanil z Zaključnim poslovnim poročilom Osnovne
šole Gornji Grad za leto 2015.
K točki 5)
Koordinatorka projekta Starejši za starejše Mermal Karlina je v skladu s pogodbo o obdelavi osebnih
podatkov, navzoče seznanila s poročilom o opravljenem delu prostovoljcev projekta Starejši za
starejše v letu 2015.
V Društvu upokojencev Gornji Grad, ki zajema KS Gornji Grad in Nova Štifta, je aktivnih 11
prostovoljcev, obiskujejo pa nekaj manj kot 300 oseb, starejših nad 69 let. Prostovoljci so v letu 2015
opravili 452 obiskov, kar pomeni 152% planiranih obiskov.
V Društvu upokojencev Bočna so aktivni 4 prostovoljci, od teh so v letu 2015 tri prostovoljke opravile
83 obiskov krajanov. Število dejanskih obiskov je bilo 120, ponovnih pa 114, kar pomeni 122%
planiranih obiskov.
V nadaljevanju je podala obrazložitev h grafičnim prikazom odgovorov, ki so jih podali starejši na
zastavljena vprašanja s strani prostovoljcev.
V razpravo so se z vprašanji, na katere so prejeli odgovore takoj, vključili: Osolnik Košar Barbara,
Galin Franc in Krznar Meta.
Občinski svet se je seznanil s Poročilom o opravljenem delu prostovoljcev projekta Starejši za
starejše v letu 2015.
K točki 6)
Galin Franc, član Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je uvodoma povedal, da se
je dne 02.03.2016 sestala komisija na svojem 6. sestanku in pregledala prispele predloge. Galin pove,
da je na letošnji razpis prispelo večje število predlogov, zato je morala komisija v skladu s 15. členom
Odloka o priznanjih Občine Gornji Grad določiti nekaj sprememb pri podelitvi priznanj. V
nadaljevanju je Galin Franc predstavil predloge za podelitev priznanj.
V razpravo so se z mnenji in vprašanji, na katere so prejeli odgovore takoj, vključili: Tevž Franc,
Osolnik Košar Barbara in Krznar Meta.
Župan poda na glasovanje naslednji sklep
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad potrdi Sklep o podelitvi občinskih priznanj za leto 2016 v
predlagani vsebini.
Ob glasovanju je bilo navzočih 9 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 9 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

K točki 7)
Galin Franc, član Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pove, da so člani komisije
na svojem 2. sestanku dne, 13.11.2014 predlagali, da se v Svet območne izpostave Javnega sklada RS
za kulturne dejavnosti Mozirje imenuje Rihter Marija.
V skladu s 16. členom novega Statuta Občine Gornji Grad je potrebno zmanjšati število članov
Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe za dva člana, zato je komisija
pripravila predlog sklepa za imenovanje članov Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in
gospodarske javne službe.
V razpravo se je z vprašanjem, na katerega je prejela odgovor takoj, vključila: Osolnik Košar Barbara.
Na glasovanje sta bila podana naslednja sklepa
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SKLEP:

Občinski svet Občine Gornji Grad potrjuje imenovanje Odbora za gospodarstvo,
varstvo okolja in gospodarske javne službe za mandatno obdobje občinskega sveta v
predlagani vsebini.
Ob glasovanju je bilo navzočih 9 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 9 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

SKLEP:

Občinski svet Občine Gornji Grad potrjuje imenovanje članice v Svet območne
izpostave JSKD Mozirje v predlagani vsebini.
Ob glasovanju je bilo navzočih 9 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 9 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

K točki 8)
Ferk Boštjan, direktor Inštituta za javno zasebno partnerstvo, zavod Turjak pove, da je besedilo
Odloka 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 enako kot je bilo potrjeno v I. obravnavi, spremembe so le v 4. in 8.
členu.
V črki a) prvega odstavka 4. člena se brišeta šesta in sedma alineja, ki se glasita:
»- oddajanje ločenih frakcij v nadaljnjo predelavo v skladu s predpisi;
- reciklažo, trženje ali ponovno uporabo (predelavo) ločenih frakcij;«.
Osma in deveta alineja postaneta šesta in sedma alineja.
V črki b) prvega odstavka 4. člena se brišeta sedma in deseta alineja, ki se glasita:
»- zagotavljanje obdelave odpadkov v skladu z 22. členom Uredbe o odpadkih;
- skladiščenje določenih nevarnih odpadkov v skladišču nevarnih odpadkov za določen čas in njihova
oddaja v uničenje in nadaljnjo obdelavo;«.
Vse naslednje alineje se ustrezno preštevilčijo.
V črki c) prvega odstavka 4. člena se brišeta prva in tretja alineja, ki se glasita:
»-upravljanje centra za ravnanje s odpadki (Zbirni center Podhom);
- poročanje koncedentu o izvajanju javne službe,«.
Vse naslednje alineje se ustrezno preštevilčijo.
V 8. členu se doda besedilo tako, da se 8. člen pravilno glasi: »S koncesijsko pogodbo se podrobneje
opredelijo tudi obveznosti koncesionarja glede vzdrževanja objektov in naprave koncesije s katerimi
koncesionar upravlja in plačila najemnine teh naprav.«
V razpravo se je s pobudo in vprašanjem, na katerega je prejela odgovor takoj, vključila: Osolnik
Košar Barbara.
Osolnik Košar Barbara je dala pobudo, da se akti v bodoče pripravljajo tako, da so spremembe
sledljive.
Župan poda 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 II. obravnavi.
Ob glasovanju je bilo navzočih 9 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 9 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
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K točki 9)
Župan pove, da se bo v skladu s sprejetim dnevnim redom Odlok o zaključnem računu proračuna
Občine Gornji Grad za leto 2015 obravnaval v I. obravnavi, nato bo zaključni račun obravnaval še
Nadzorni odbor Občine Gornji Grad, nakar bo odlok podan v II. obravnavo na sejo občinskega sveta.
Župan Ogradi Stanko doda, da je bila realizacija v letu 2015 na prihodkovni stani v višini
2.320.822,68 EUR, na odhodkovni strani pa v višini 2.155.118,02 EUR. Župan je v nadaljevanju podal
kratko obrazložitev k zaključnem računu za leto 2015.
V razpravo so se z mnenji in vprašanji, na katere so prejeli odgovore takoj, vključili: Purnat Jure, Tevž
Franc, Osolnik Košar Barbara in Galin Franc.
Na glasovanje je bil podan naslednji sklep
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad sprejme Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Gornji Grad za leto 2015 v I. obravnavi.
Ob glasovanju je bilo navzočih 9 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 9 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

Sledil je 10-minutni odmor.
Župan ugotovi, da je na seji prisotnih 9 svetnikov, zato se seja lahko nadaljuje.
K točki 10)
Župan pove, da je ministrstvo za sofinanciranje investicij v lokalno infrastrukturo po 23. členu ZFO-1
za našo občino, za leto 2016 in 2017, razpisalo 71.916,00 EUR/leto nepovratnih sredstev in
107.874,00 EUR/leto kreditnih sredstev. Obrestna mera kredita je 0,0 % (brez EURIBOR), moratorij
za vračanje kredita je eno leto ter odplačilna doba devet let (1 + 9), z možnostjo predčasnega vračila
kredita.
Rihter Jožica, direktorica občinske uprave pove, da je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
dne 28.1.2016 občine pozvalo h koriščenju sredstev v skladu s 23. čl. ZFO-1 v letih 2016 in 2017.
Vrednost investicije »Ureditev ceste LC 107020 Rogačnik – Lenart – Mačkin kot - Amer«, s katero se
je občina odzvala na poziv, po tekočih cenah znaša 419.788,54 EUR z DDV. Od tega je znašala
projektna dokumentacija 10.002,78 EUR in strošek DIIP 1.830,00 EUR, predvidena predračunska
vrednost gradbenega dela investicije pa je 407.955,76 EUR z DDV. Viri za financiranje celotne
investicije bodo zagotovljeni iz lastnih finančnih sredstev občine v znesku 89.911,19 EUR,
nepovratnih sredstev na osnovi 23. člena ZFO-1 v znesku 143.832,00 EUR in kreditnih sredstev na
osnovi 23. člena ZFO-1 v znesku 186.045,35 EUR.
K razpravi se ni priglasil nihče.
Župan ugotavlja, da je prisotnih 8 svetnikov. Letonja Peter je bil pri tej točki dnevnega reda odsoten.
Na glasovanje je bil podan sklep
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad potrdi Sklep o zadolžitvi za investicijo »Ureditev lokalne
ceste LC 107020 Rogačnik-Lenart-Mačkin kot-Amer« v predlagani vsebini.
Ob glasovanju je bilo navzočih 8 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet s 7 glasovi »za« in z 1 glasom »proti«.

K točki 11)
Purnat Jure, predsednik Statutarno pravne komisije pove, da je Odlok o priznanjih Občine Gornji Grad
najprej obravnavala Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja in sprejela
sklep, da se v predlog Odloka o grbu, zastavi, žigih, občinskemu prazniku in priznanjih Občine Gornji
Grad vnesejo pripombe, podane na njihovi seji. Čistopis predloga odloka pa se pošlje v pregled
članom občinskega sveta. Predlog odloka, vključno s pripombami Komisije za mandatna vprašanja,
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volitve, imenovanja in priznanja, je obravnavala tudi Statutarno pravna komisija, ki je na svoji 1.
dopisni seji sprejela sklep, da se predlog odloka predloži občinskemu svetu v sprejem.
Rihter Jožica pove, da je bil prvotno en odlok, ki je urejal grb, zastavo, žige, občinski praznik in
priznanja, nato pa je občina od leta 2007 imela dva odloka, ki sta imela delno isti naziv in sta urejala
primerljivo vsebino, in sicer Odlok o grbu, zastavi, občinskem prazniku in priznanjih Občine Gornji
Grad in Odlok o priznanjih Občine Gornji Grad. Sedaj je potrebna novelacija obeh odlokov, zato se
predlaga, da se odloka ponovno združita v enem aktu.
V razpravo se je s predlogi in pripombami vključila: Osolnik Košar Barbara.
Osolnik Košar Barbara je podala naslednje predloge in pripombe na Odlok o grbu, zastavi, žigih,
občinskem pazniku in priznanjih Občine Gornji Grad:
- v 12. členu se v prvi točki predlaga zapis vezaja med besedama informativno propagandne
- v 21. členu se v prvi točki besedna zveza »21. in 22. člena» nadomesti z besedno zvezo »19. in 20.
člena»
- v 24. členu se na koncu prve točke črta beseda učenci, ter se zapiše vejica in besedna zveza »na
predlog ravnatelja.«
- v 26. členu se v prvi točki črta navedba spletne strani www.gornji-grad.si
- v 27. členu se v drugi alinei prve točke za besedo »se« doda beseda »jih«
- spremeni se naziv XI. poglavja, ki se glasi PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
- zamenja se vrstni red 34. in 35. člena.
Župan poda na glasovanje naslednji sklep
SKLEP:

Na podlagi 68. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornji Grad, Občinski svet
Občine Gornji Grad sprejme stališča in predloge o odloku v I. obravnavi s
predlaganimi pripombami.
Ob glasovanju je bilo navzočih 9 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 9 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

K točki 12)
Purnat Zdenko, direktor JKP Komunala d.o.o. Gornji Grad je na kratko obrazložil Izvedbeni program
vzdrževanja občinskih cest v Občini Gornji Grad v letu 2016 in podal razlago k priloženim tabelam:
obcestne ograje, talne označbe, strojni pomet, čiščenje vegetacije, nasipanje bankin, čiščenje jarkov,
bankin in brežin (izkopi), vzdrževanje makadama in k tabeli ostala večja dela.
V razpravo so se s pobudo in vprašanji, na katere so prejeli odgovore takoj, vključili: Štorgelj Darko,
Galin Franc, Osolnik Košar Barbara in Suhoveršnik Milan.
Galin Franc je predlagal, da se pripravi 5-letni izvedbeni program vzdrževanja občinskih cest v Občini
Gornji Grad.
Suhoveršnik Milan je predlagal, da se »zapiga« ograja na mostu nad Gmajnerji. Purnat pove, da si je
zadevo pogledal, ter da bo komunala izvedla omenjeno storitev.
Župan je dal na glasovanje naslednji sklep
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad potrdi Izvedbeni program vzdrževanja občinskih cest v
Občini Gornji Grad za leto 2016 v obliki in vsebini kot je predložen.
Ob glasovanju je bilo navzočih 9 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 9 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
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K točki 13)
Purnat Jure je vprašal, ali sta Občina Mozirje in Občina Rečica ob Savinji pokrili stroške sanacije
odlagališča oz. imata te stroške namen pokriti? V kolikor ne, ali se bo vložila tožba za te stroške?
Purnat predlaga, da se ta zadeva reši do naslednje seje.
Galin Franc predlaga, da se ta zadeva uvrsti na dnevni red naslednje seje občinskega sveta.
K točki 14)
Tevž Franc je vprašal ali sta Krajevni organizaciji ZBU NOB Bočna in Gornji Grad upravičeni do
sredstev s strani Občine Gornji Grad? Župan pove, da sta to podružnici Združenja borcev za vrednote
NOB Mozirje. Organizaciji nimata svoje davčne številke, zato jima sredstev direktno ni možno
nakazati.

S tem je bil dnevni red za sejo izčrpan, seja je bila zaključena ob 21.15 uri.

Zapisala:
PODBREŽNIK Erika, l.r.

Župan:
OGRADI Stanko, l.r.
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