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
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Naš znak:

21.04.2016
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ZAPISNIK
13. redne seje Občinskega sveta Občine Gornji Grad,
ki je bila dne, 21.04.2016, ob 18.00 uri v sejni sobi Kulturnega doma Gornji Grad

Prisotni člani občinskega sveta:
Galin Franc, Letonja Peter, Osolnik Košar Barbara, Purnat Jure, Suhoveršnik Milan, Štorgelj Darko in
Ugovšek Jože.
Opravičeno odsotni: Krznar Meta, Mlinar Jože, Petek Klemen, Tevž Franc in Jeraj Vincenc, župan
Občine Rečica ob Savinji, Suhoveršnik Ivo, župan Občine Mozirje
Ostali prisotni:
župan Ogradi Stanko, predstavnica podjetja PUP-Saubermacher d.o.o. Centrih Ocepek Alenka,
direktor Komunale d.o.o. Gornji Grad Purnat Zdenko, računovodkinja Komunale d.o.o. Gornji Grad
Rihter Mojca, direktorica občinske uprave Rihter Jožica in sodelavka občinske uprave Podbrežnik
Erika.
Predstavnik medijev: Vajdl Primož – Savinjske novice.
Sejo je vodil župan Ogradi Stanko, seja je bila snemana na elektronski medij, skrajšan zapisnik je
pisala Podbrežnik Erika.
Za 13. redno sejo je bil predlagan naslednji dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Ugotovitev sklepčnosti
Pregled in potrditev dnevnega reda
Pregled in potrditev zapisnika 12. redne seje OS z dne 24. marca 2016
Poročilo o izvajanju GJS zbiranja in odvoza odpadkov za leto 2015 v občini Gornji Grad
Zapiranje odlagališča nenevarnih odpadkov »Bočna-Podhom v zapiranju« in obratovanje
odlagališča v zapiranju
Letno poročilo poslovanja Komunale d.o.o. Gornji Grad za leto 2015
Letni plan poslovanja Komunale d.o.o. Gornji Grad za leto 2016
Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev obvezne javne službe oskrbe s pitno vodo
Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev obvezne javne službe odvajanja in čiščenja
komunalne odpadne vode
Odlok o grbu, zastavi, žigih, občinskem prazniku in priznanjih Občine Gornji Grad v II.
obravnavi
Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v
Občini Gornji Grad za obdobje 2016-2020
Seznanitev z denacionalizacijskim postopkom strelišča parc. št. 691 k.o. Florjan
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 7 svetnikov, zato je seja
sklepčna. Krznar Meta, Mlinar Jože, Petek Klemen in Tevž Franc 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 13. redne seje Občinskega sveta Občine Gornji Grad.
Svetniki na dnevni red niso imeli pripomb.
Župan poda na glasovanje naslednji sklep
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad potrjuje dnevni red 13. redne seje Občinskega sveta Občine
Gornji Grad.
Ob glasovanju je bilo navzočih 7 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet s 7 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

K točki 3)
Na predloženi zapisnik 12. redne seje ni bilo pripomb.
Župan poda na glasovanje sklep
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad potrdi zapisnik 12. redne seje Občinskega sveta Občine
Gornji Grad.
Ob glasovanju je bilo navzočih 7 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet s 7 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

K točki 4)
Centrih Ocepek Alenka, predstavnica podjetja PUP-Saubermacher d.o.o. je predstavila Poročilo o
izvajanju GJS zbiranja in odvoza odpadkov za leto 2015 v občini Gornji Grad.
Podjetje PUP-Saubermacher si prizadeva preko vzgoje in osveščanja preko medijev povzročitelje
odpadkov seznanjati o pravilnem ločevanju in zmanjševanju količin odpadkov, zato je bila zelo vesela,
da so si Zbirni center v Podhomu prišli ogledat otroci iz vrtca Bočna.
Frekvenca odvoza odpadkov v letu 2015 je bila sledeča:
- odvoz mešanih komunalnih odpadkov na 14 dni,
- odvoz BIO odpadkov od aprila do oktobra tedensko, v zimskih mesecih od novembra do
marca na 14 dni,
- odvoz embalažnih vrečk enkrat mesečno,
- odvoz nevarnih odpadkov enkrat letno v času od 07.09. do 10.09.2015,
- odvoz kosovnih odpadkov enkrat letno v času od 16.03 do 13.11.2015, na podlagi naročilnice.
Doda še, da so v letu 2015 poenotili ceno za zbiranje in odvoz odpadkov za vse Zgornjesavinjske
občine.
Novost v letu 2015 je brezplačno SMS obveščanje o terminih odvozov odpadkov, na katero se lahko
občani naročijo na podlagi izpolnjenega obrazca, ki ga najdejo na njihovi spletni strani.
Galin Franc, predsednik Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe pove, da
so člani odbora obravnavali prej omenjeno poročilo in so mnenja, da je bilo izvajanje GJS zbiranja in
odvoza odpadkov korektno in v skladu s pričakovanji. Doda še, da je bil s strani župana podan
predlog, da se del dobička, ki je znašal 19.390 EUR, nameni za nakup mreže za odlagališče v
Podhomu, vendar direktor PUP-Saubermaher d.o.o. ni bil navdušen nad tem predlogom.
V razpravo so se s predlogom in vprašanji, na katere so prejeli odgovore takoj, vključili: Osolnik
Košar Barbara, Letonja Peter in Galin Franc.
Osolnik Košar Barbara je predlagala, da se možnost naročila na brezplačno SMS obveščanje o
terminih odvozov odpadkov objavi na spletni strani občine.
Centrih Ocepek Alenka pove, da bo pripravila gradivo za objavo.
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Župan poda na glasovanje sklep
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad se je seznanil s Poročilom o izvajanju GJS zbiranja in odvoza
odpadkov za leto 2015 v občini Gornji Grad.
Ob glasovanju je bilo navzočih 7 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet s 7 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

K točki 5)
Purnat Zdenko, direktor Komunale d.o.o. Gornji Grad uvodoma pove, da je bilo zemljišče na katerem
se je leta 1976 v Podhomu pričelo odlagati odpadke v lasti takratne občine Mozirje. Po ustanovitvi
občin je to zemljišče po delitveni bilanci pripadlo občini Gornji Grad. V letu 1997 so občine Gornji
Grad, Nazarje, Mozirje, Ljubno in Luče za namen sanacije odlagališča sofinancirale odkup obrobnih
zemljišč. Leta 1998 so občine sklenile, da bodo zagotovile sredstva za sanacijo po investicijskem
programu v deležih kot jih določa pogodba št. 353-47/96. Občina Mozirje pa je v tistem obdobju
sklenila sporazum z odlagališčem v Celju, zato na odlagališče Podhom ni več odlagala odpadkov, kot
tudi ni sofinancirala sanacije odlagališča, investicijskega vzdrževanja itd. Na odlagališču Podhom so
po tem obdobju odlagali odpadke iz občin Gornji Grad, Nazarje, Ljubno, Luče in Solčava. Dne
10.09.2010 se je na odlagališču Podhom prenehalo z odlaganjem odpadkov. Odlagališče ima po tem
datumu status odlagališča v zapiranju.
V letu 2013 se je večinoma zaključilo z zapiralnimi deli na telesu odlagališča v zapiranju. Na
ministrstvo je bila dne 02.01.2014 podana vloga za izdajo odločbe o zaprtju odlagališča. Po
prenehanju odlaganja leta 2010 je Komunala Gornji Grad zgornjesavinsjke občine redno obveščala o
stroških zapiranja odlagališča ter obratovanja zaprtega odlagališča z namenom, da zagotovijo svoj
delež proračunskih sredstev. Po večkratnih usklajevanjih je v letu 2015 prišlo do poravnave vseh
zapadlih obveznosti občin: Gornji Grad, Nazarje, Ljubno, Luče in Solčava. Zahtevka za obravnavane
obveznosti pa nista potrdili oziroma plačali Občina Mozirje v višini 16.916,88 EUR ter Občina Rečica
ob Savinji v višini 9.644,94 EUR. Z namenom, da izrazita stališče obeh občin, sta bila na to sejo
vabljena župan Občine Mozirje Ivo Suhoveršnik in župan Občine Rečica ob Savinji Vincenc Jeraj.
Vendar se seje nobeden od njiju ni udeležil.
Župan doda, da bo zadevo potrebno reševati s pravnimi sredstvi.
V razpravo so se s predlogi in vprašanji, na katere so prejeli odgovore takoj, vključili: Osolnik Košar
Barbara, Galin Franc, Suhoveršnik Milan in Štorgelj Darko.
Galin Franc predlaga, da se določi rok, do katerega občina Mozirje in Rečica ob Savinji izrazita
stališče glede plačila obveznosti. V kolikor obveznosti ne bodo poravnali, pa se vključi pravno službo
občine, da poda mnenje, ali so kakšne možnosti, da izterjamo omenjeni dolg.
Župan predlaga, da se najprej dogovori za sestanek na pristojnem ministrstvu.
Mnenje Osolnik Košar Barbare je, da se pred tožbo najprej za nasvet vpraša pristojno ministrstvo,
nato še pravno službo občine.
Župan poda na glasovanje sklep
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad se je seznanil z zapiranjem odlagališča nenevarnih odpadkov
Bočna-Podhom.
Zadolži se župana in direktorja Komunale d.o.o. Gornji Grad, da v zvezi z nastalo problematiko
opravita razgovor na pristojnim ministrstvu, glede nadaljevanja postopkov.
Ob glasovanju je bilo navzočih 7 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet s 7 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
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K točki 6)
Direktor Komunale d.o.o. Gornji Grad Purnat Zdenko je najprej opravičil Žerovnik Manco,
predsednico Nadzornega sveta Komunale d.o.o., ki se seje zaradi službenih obveznosti ni mogla
udeležiti.
Komunala je poslovno leto 2015 zaključila s pozitivnim rezultatom, prihodek podjetja iz rednih
dejavnosti je znašal 530.591 EUR. Direktor je izpostavil aktivnosti za dosego ciljev, realizacijo
investicij v osnovna sredstva v skupni vrednosti cca 55.000 EUR ter strukturo zaposlenih.
Dodal je še, da je Nadzorni svet Komunale d.o.o. Gornji Grad poročilo natančno pregledal in z
računovodskega vidika nanj ni imel pripomb. Podal pa je predlog, da kadar podjetje ugotovi, da gre za
dvomljive ali sporne terjatve, naj takoj oblikuje popravek vrednosti skladno s Slovenskimi
računovodskimi standardi.
Galin Franc, predsednik Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe pove, da
je stališče odbora, da komunala v trenutnih razmerah posluje dobro, predlaga pa, da v okviru
zmožnosti poveča tržno dejavnost.
K razpravi se ni priglasil nihče.
Župan poda na glasovanje naslednji sklep
SKLEP:

1. Občinski svet Občine Gornji Grad potrdi Letno poročilo poslovanja Komunale d.o.o.
Gornji Grad za leto 2015, v obliki in vsebini kot je predloženo.
2. Ostanek čistega dobička Komunale d.o.o. Gornji Grad za leto 2015 v višini 40,60 EUR
Ostane nerazporejen.
Ob glasovanju je bilo navzočih 7 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet s 7 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

K točki 7)
Purnat Zdenko, direktor Komunale d.o.o. Gornji Grad je predstavil Letni plan poslovanja
Komunale d.o.o. Gornji Grad za leto 2016. Izpostavil je povzetek glavnih ciljev: obnova dela
vodovoda na Produ, izgradnja sekundarne kanalizacije »Gržon« v Gornjem Gradu, zamenjava kritine
na zgradbi čistilne naprave, barvanje lesenine in zidov vseh objektov avtobusnih postajališč, ureditev
ekoloških otokov za Tlako in Tičjek in ukinitev ekološkega otoka pri pokopališču Gornji Grad,
ureditev prostora za odpadke pri pokopališču Gornji Grad, ureditev gozdička nad športnim igriščem
Gornji Grad, ureditev otroškega igrišča na športnem igrišču Gornji Grad in izgradnja povezovalne poti
šola – igrišče, ureditev čajne kuhinje v mrliški vežici v Bočni, na objektu »Zdravstveni dom«: montaža
avtomatskih vrat, izvedba drenaže zahodne stene oziroma njenih temeljev, izvedba elektro in
strelovodnih meritev in zamenjava dotrajanih strešnih žlebov, izvedba potrjenega Izvedbenega
programa vzdrževanja občinskih cest v Občini Gornji Grad v letu 2016, širitev asfaltnega dvorišča
komunale na zemljišču za »Petelinjekom« in s tem v zvezi sprememba organizacije dela, nakup
valjarja za utrjevanje bankin ter avtomobilske prikolice za prevoz strojev.
Podjetje načrtuje, da bo poslovno leto 2016 zaključilo s pozitivnim finančnim rezultatom.
Komunala v soglasju z Nadzornim svetom Komunale d.o.o. Gornji Grad Občini Gornji Grad predlaga
dokapitalizacijo podjetja v višini 50.000 do 100.000 EUR. Direktor doda, da dokapitalizacija v
letošnjem letu verjetno ni izvedljiva, zato naj se načrtuje za v bodoče.
Galin Franc, predsednik Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe pove, da
odbor občinskemu svetu predlaga, da potrdi letni plan v predlagani vsebini.
V razpravo so se s predlogi in vprašanji, na katere so prejeli odgovore takoj, vključili: Purnat Jure,
Galin Franc, Štorgelj Darko, Ugovšek Jože in Osolnik Košar Barbara.
Purnat Jure je predlagal, da Komunala d.o.o. Gornji Grad kupi cisterno za prevoz gnojevke in za
občane opravlja to storitev, namesto da to delo izvaja Komunala Mozirje.
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Galin Franc je opozoril, da komunala še ni pripravila poročila za izvajanje zimske službe 2015/2016.
Purnat Zdenko pove, da po njegovem mnenju pri določenih izvajalcih prihaja do prevelikih razhajanj
med poročili in podatki na podlagi sledilnih naprav, zato poročilo še ni pripravljeno. Poročilo bo
pripravil do naslednje seje.
Štogelj Darko je predlagal, da se pripravi predlog zvišanja cene izvajanja zimske službe.
Galin Franc doda, da mora biti v tem primeru narejena primerjalna tabela, iz katere bo razvidno, kaj
pomeni to povišanje cene in kakšne so cene urne postavke v sosednjih občinah.
Ugovšek Jože je mnenja, da dvig cene ni potreben, ker se je cena nafte znižala.
Na glasovanje je bil podan naslednji sklep:
SKLEP:

Občinski svet Občine Gornji Grad potrdi Letni plan poslovanja Komunale d.o.o. Gornji
Grad za leto 2016, v obliki in vsebini kot je predložen.
Ob glasovanju je bilo navzočih 7 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet s 7 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti.

K točki 8)
Direktor Komunale d.o.o. Gornji Grad pove, da je komunala pripravila predlog spremembe cene
izvajanja storitev obvezne javne službe oskrbe s pitno vodo ne glede na to, da se cena ne spreminja za
več kot 10%. Dodal je še, da je novost v elaboratu primerjava obračunskih, potrjenih in zaračunanih
cen javne službe oskrbe s pitno vodo z obračunskimi, potrjenimi in zaračunanimi cenami storitev
javne službe na primerljivih območjih.
Rihter Mojca, računovodkinja Komunale d.o.o. Gornji Grad je podala obrazložitev k ceni vodarine, ki
na podlagi načrtovane količine prodane pitne vode in načrtovanih stroškov za leto 2016 znaša 0,5755
EUR/m3. Ker pa je bila v letu 2015 potrjena cena višja od obračunske za 0,0099 EUR/m3, se
predračunska cena za leto 2016 korigira in znaša 0,5656 EUR/m3. Zaradi višjih stroškov obnove in
vzdrževanja hišnih priključkov se cena omrežnine za vodovod v letu 2016 zviša za 9,07%.
Galin Franc, predsednik Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe pove, da
so člani odbora soglasno sprejeli, da se cene izvajanja storitev obvezne javne službe oskrbe s pitno
vodo sprejmejo v predlagani višini.
V razpravo se je z vprašanjem, na katerega je prejela odgovor takoj, vključila:: Osolnik Košar Barbara.
Župan poda na glasovanje naslednje sklepe

SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad sprejme Elaborat o oblikovanju cene izvajanja
storitev obvezne javne službe oskrbe s pitno vodo.
Ob glasovanju je bilo navzočih 7 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet s 6 glasovi »za« in 1 glasom »proti«.

SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad sprejme ceno vodarine v višini 0,5656 €/m3.
Ob glasovanju je bilo navzočih 7 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet s 6 glasovi »za« in 1 glasom »proti«.

SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad sprejme, da se cena omrežnine za vodovod zviša za
9,07%.
Ob glasovanju je bilo navzočih 7 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet s 6 glasovi »za« in 1 glasom »proti«.
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K točki 9)
Purnat Zdenko pove, da je Komunala d.o.o. Gornji Grad pripravila Elaborat o oblikovanju cene
izvajanja storitev obvezne javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.
Rihter Mojca, računovodkinja Komunale d.o.o. Gornji Grad je podala obrazložitev k ceni odvajanja
odpadne vode, ki na podlagi načrtovane količine odvedene odpadne vode in načrtovanih stroškov za
leto 2016 znaša 0,2056 EUR/m3 vode. Ker je bila v letu 2014 potrjena cena višja od obračunske cene
za 0,0220 EUR/m3, se predračunska cena za leto 2016 korigira in znaša 0,1836 EUR/m3. Cena
čiščenja odpadne vode za leto 2016 znaša 0,5279 EUR/m3 vode. Ker pa je bila v letu 2015 potrjena
cena nižja od obračunske cene za 0,0423 EUR/m3, se predračunska cena za leto 2016 korigira in znaša
0,5702 EUR/m3.
Purnat Zdenko predlaga, da se za gospodinjstva in nepridobitne dejavnosti iz proračuna subvencionira
omrežnina za izvajanje storitev javne službe odvajanja komunalne odpadne vode v višini 62,31% in
omrežnina za izvajanje storitev obvezne javne službe čiščenja komunalne odpadne vode v višini
43,91%, kar predstavlja enak odstotek kot v letu 2015.
Predsednik Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe Galin Franc pove, da
so člani odbora obravnavali prej omenjeni elaborat in predlagajo občinskemu svetu, da potrdi
predlagane sklepe.
K razpravi se ni priglasil nihče.
Župan poda na glasovanje naslednje sklepe

SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad sprejme Elaborat o oblikovanju cene izvajanja
storitev obvezne javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.
Ob glasovanju je bilo navzočih 7 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet s 7 glasovi »za« in 0 glasovi »proti«.

SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad sprejme ceno javne gospodarske službe odvajanja
komunalne odpadne vode v višini 0,1836 €/m3.
Ob glasovanju je bilo navzočih 7 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet 7 glasovi »za« in 0 glasovi »proti«.

SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad sprejme sklep, da se iz proračuna subvencionira
omrežnina za izvajanje storitev javne službe odvajanja komunalne odpadne vode v
višini 62,31%, za gospodinjstva in nepridobitne dejavnosti.
Ob glasovanju je bilo navzočih 7 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet s 7 glasovi »za« in 0 glasovi »proti«.

SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad sprejme ceno javne gospodarske službe čiščenja
komunalne odpadne vode v višini 0,5702 €/m3.
Ob glasovanju je bilo navzočih 7 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet s 7 glasovi »za« in 0 glasovi »proti«.
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SKLEP:
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 43,91%, za gospodinjstva in nepridobitne dejavnosti.
Ob glasovanju je bilo navzočih 7 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet s 7 glasovi »za« in 0 glasovi »proti«.

K točki 10)
Rihter Jožica, direktorica občinske uprave pove, da je bil Odlok o grbu, zastavi, žigih, občinskem
prazniku in priznanjih Občine Gornji Grad v javni obravnavi v času od 18.03. do 17.04.2016. S strani
javnosti nismo prejeli pripomb in predlogov k prej omenjenemu odloku. Pripombe na besedilo odloka
v I. obravnavi so v celoti upoštevane v besedilu predloga odloka za II. obravnavo.
Purnat Jure, predsednik Statutarno pravne komisije pove, da glede na to, da v javni obravnavi k odloku
občina ni prejela pripomb in predlogov, komisija odloka pred II. obravnavo ni obravnavala.
K razpravi se ni priglasil nihče.
Na glasovanje je bil podan sklep
SKLEP:

Na podlagi 71. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornji Grad, Občinski svet
Občine Gornji Grad sprejme Odlok o grbu, zastavi, žigih, občinskem prazniku in
priznanjih Občine Gornji Grad.
Ob glasovanju je bilo navzočih 7 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet s 7 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

K točki 11)
Direktorica občinske uprave. Rihter Jožica pove, da je Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev za
pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Gornji Grad za obdobje 2016-2020 pripravljen v
skladu z novo Uredbo Komisije (EU) za programsko obdobje 2016-2020.
Predlog pravilnika je na svojem sestanku v mesecu februarju 2016 obravnaval odbor za gospodarstvo.
Po obravnavi pravilnika na sestanku odbora je občinska uprava skladno s 5. členom Zakona o
spremljanju državnih pomoči (Ur. l. RS, št. 37/04), za namen priglasitve sheme de minimis pomoči, na
Ministrstvo za finance poslala obrazec priglasitve in predlog pravilnika. S strani ministrstva smo
prejeli mnenje o skladnosti pravilnika, ki velja do leta 2020.
Rihter Jožica doda, da so člani odbora v 8. členu pravilnika soglasno potrdili dvig najvišjega zneska
dodeljene finančne pomoči iz 5.000,00 EUR na 6.000,00 EUR. Prav tako so člani odbora soglasno
potrdili dopolnitev v prvi točki 18. člena z navedbo: »Najkasneje v roku enega leta od dodelitve
sredstev, mora prejemnik sredstev podati poročilo o učinkih porabe sredstev.«.
Direktorica navzoče seznani še s spremembo v 1. in 2. točki 9. člena, ki se pravilno glasita:
(1) Do sredstev občinskega proračuna so upravičeni:
- samostojni podjetniki,
- mikro in majhne gospodarske družbe.
(2) V prejšnjem odstavku navedeni upravičenci morajo izpolnjevati pogoje v kategoriji MSP za
mikro in majhna podjetja, kot so opredeljena v Priporočilih Komisije 2003/361/ES z dne 6. maja 2003
o opredelitvi mikro, majhnih in srednje velikih podjetij (Ur. l. 124, 20.5.2003, str. 36).
Galin Franc, predsednik Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe pove, da
je odbor obravnaval Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega
gospodarstva v Občini Gornji Grad za obdobje 2016-2020. Odbor je predlagal spremembe v 8. in 18.
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členu, ki so v predlogu pravilnika tudi upoštevane. Odbor predlaga občinskemu svetu, da na podlagi
pozitivnega mnenja ministrstva potrdi predlog pravilnika.
V razpravo so se z vprašanji, na katere so prejeli odgovore takoj, vključili: Galin Franc, Osolnik Košar
Barbara in Štorgelj Darko.
Župan poda na glasovanje naslednji sklep
SKLEP:

Na podlagi tretjega odstavka 72. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornji
Grad, Občinski svet Občine Gornji Grad sprejme Pravilnik o dodeljevanju finančnih
sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Gornji Grad za
obdobje 2016-2020 s predlaganimi spremembami v 9. členu.
Ob glasovanju je bilo navzočih 7 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet s 7 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

K točki 12)
Župan Ogradi Stanko pove, da je občina leta 2012 dobila povabilo k sodelovanju v
denacionalizacijskem postopku za parc. št. 691 k.o. Florjan pri Gornjem Gradu, ki je trenutno v lasti
Republike Slovenije, upravljalca pa sta sklad kmetijskih zemljišč in občina. Nepremičnine so v
uporabi lovske družine. Leta 1991 so se v skladu z Zakonom o denacionalizaciji začeli podržavljeni
gozdovi vračati nadškofiji. Nadškofija zahteva vrnitev predmetne nepremičnine v naravi. V postopku
je občina od Republike Slovenije zahtevala, da nanjo prepiše nepremičnine, ker gre za zazidljive
parcele. S tem v zvezi so se vodila pogajanja na skladu, ki pa je na podlagi ugotovitev dejanskega
stanja zahtevo zavrnil. Da nepremičnina ne pripada občini pa zagovarja tudi Državno pravobranilstvo.
Občina je vodila tudi pogajanja z nadškofijo ter dosegla načelni dogovor, da v kolikor bi nepremičnine
pripadle občini, nadškofija in občina skleneta dogovor, da nadškofija odda v najem nepremičnine za
potrebe delovanja lovske družine. V tem primeru se nadškofija odreče tudi zahtevku za nemožnost
uporabe nepremičnin. Na zadnji obravnavi je bilo dogovorjeno, da se skuša doseči medsebojna
poravnava med občino, nadškofijo in Republiko Slovenije tako, da se Republika Slovenija odreče tem
nepremičninam in obvelja dogovor med občino in nadškofijo. Republiki Sloveniji je bilo jasno
sporočeno tudi stališče, da v kolikor bo vztrajala na lastništvu nepremičnin, bo nadškofija vztrajala pri
uveljavitvi zahtevka zaradi nemožnosti uporabe nepremičnin. Zadnji predlog je, da se sklene
poravnava, ter da preide parcela v last lokalne skupnosti.
V razpravo se je z vprašanjem, na katerega je prejela odgovor takoj, vključila: Osolnik Košar Barbara.

Občinski svet se je seznanil z informacijo o denacionalizacijskem postopku – vračilo
strelišča parc. št. 691 k.o. Florjan pri Gornjem Gradu.
K točki 13)
Osolnik Košar Barbara je vprašala, kaj je sedaj z galerijo »Štekl«?
Župan pove, da je naslednji teden dogovorjen za sestanek z Janezom Mavričem. V skladu s pogodbo
»Sodelujmo z naravo« mora imeti občina vsaj pet let odpret TIC, zato bodo to delo od meseca maja do
septembra opravljali študentje preko študentskih napotnic. Na sestanku naj bi bil sklenjen dogovor z
Mavričem, da bodo ti študentje imeli dostop do muzejskih zbirk, s tem pa bo omogočen ogled zbirk za
turiste. Župan še doda, da v kolikor do dogovora ne bi prišlo, se bo zadeva reševala v sodelovanju z
muzejem v Celju.
Osolnik Košar Barbara še doda, da v kolikor do dogovora ne bo prišlo, naj se Mavriču jasno pove, da
bo občina ločila zbirko, vzela kar je njeno ter preneha plačevati najemnino za prostore v katerih se
nahaja muzejska zbirka.
Župan je svetnike seznanil s čezmejnim projektom Benediktova pot.
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Osolnik Košar Barbara je vprašala, ali je bil s šolo sklenjen kakšen dogovor, da bi lahko romarji, ki
pridejo v Novo Štifto ob prazniku Marijinega vnebovzetja, koristili prostore v šoli za prenočišče?
Galin Franc pove, da se šola že koristi za ta namen.
Štorgelj Darko pove, da se je v Florjanu pri Jamnikovih prekopal asfalt na lokalni cesti. Vprašal je, ali
je s strani storilca prekopa, bila podana vloga za prekop ceste?
Župan pove, da mora preveriti, ali je bila vloga vložena ter doda, da si bo naslednji teden ogledal ta
odsek ceste.
Direktorica občinske uprave doda, da morajo občani za vsak prekop lokalne ceste vložiti vlogo, na
podlagi katere dobijo soglasje za prekop. V soglasju je tudi navedeno, da morajo po zaključenih delih
vzpostaviti cesto v prvotno stanje.
Štorgelj Darko pove, da imajo v sosednjih občinah prakso, da ob asfaltiranju lokalnih cest, le-te tudi
odmerijo in prenesejo v last občine.
Rihter Jožica pove, da občina od leta 2006 z vsemi lastniki zemljišč po katerih potekajo lokalne ceste,
ki so se v tem času asfaltirale, sklenila služnostno pogodbo. S to pogodbo se občina zaveže, da bo po
zaključku investicije izvedla geodetsko odmero cest in brezplačno prenesla zemljišče v last občine.
K točki 14)
Ker pod to točko ni bilo vprašanj je bil s tem dnevni red za sejo izčrpan, seja je bila zaključena ob
21.00 uri.

Zapisala:
PODBREŽNIK Erika, l. r.

Župan:
OGRADI Stanko, l. r.
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