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:

21.07.2016
03201-0015/2014-2018-11

ZAPISNIK
15. redne seje Občinskega sveta Občine Gornji Grad,
ki je bila dne, 21. 07. 2016, ob 19.00 uri v sejni sobi Kulturnega doma Gornji Grad

Prisotni člani občinskega sveta:
Galin Franc, Letonja Peter, Suhoveršnik Milan, Krznar Meta, Osolnik Košar Barbara, Tevž
Franc
Opravičeno odsotni: Purnat Jure, Mlinar Jože, Ugovšek Jože, Štorgelj Darko, Petek Klemen
Ostali prisotni:
župan Ogradi Stanko, Špendl Robert, predstavnik podjetja Matrika z.v.o. Ljubljana,
direktorica občinske uprave Rihter Jožica, sodelavci občinske uprave Gutman Tina, Purnat
Blaž in Stradovnik Katja
Predstavnik medijev: Savinjske novice Sem Štefka
Sejo je vodil župan Ogradi Stanko, seja je bila snemana na elektronski medij, skrajšan
zapisnik je pisala Stradovnik Katja.
Za 15. redno sejo je bil predlagan naslednji dnevni red:

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Ugotovitev sklepčnosti
Pregled in potrditev dnevnega reda
Pregled in potrditev zapisnika 14. redne seje OS z dne 09. junij 2016
Sklep o sprejemu Izjave o seznanitvi z višino finančnega jamstva in odgovornostjo
zagotavljanja izvirnih nalog občine za zaprtje in izvajanje ukrepov po zaprtju
odlagališča nenevarnih odpadkov Bočna- Podhom v občini Gornji Grad
Obravnava in potrditev predlogov sklepov za imenovanje članov krajevnih odborov
in predlog kandidatov za Občinsko volilno komisijo
Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Gornji Grad v obdobju januar- junij 2016
Pravilnik o organiziranju šolskih prevozov in povračilu stroškov prevoza v Občini
Gornji Grad
Spremembe in dopolnitve Letnega programa kulture
Spremembe in dopolnitve Letnega programa športa
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10. Pooblastilo za potrditev DIIP za projekt »Romarsko stičišče jugovzhodnih Alp-

Modernizacija in ureditev romarskih poti na območju Slovenije in avstrijske
Koroške«
11. Vpis neodtujljive pravice do vode v ustavo
12. Vprašanja, pobude in odgovori članom sveta
13. Razno

K točki 1)
Župan Ogradi Stanko je pozdravil navzoče in ugotovil, da je na seji prisotnih 6 svetnikov,
zato je seja sklepčna. Purnat Jure, Štorgelj Darko, Ugovšek Jože, Petek Klemen in Mlinar
Jože 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 15. redne seje Občinskega sveta Občine Gornji Grad.
Svetniki na dnevni red niso imeli pripomb.
Župan poda na glasovanje sklep
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad potrjuje dnevni red 15. redne seje Občinskega sveta
Občine Gornji Grad.
Ob glasovanju je bilo navzočih 6 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet s 6 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
K točki 3)
Na predloženi zapisnik 14. redne seje svetniki niso imeli pripomb.
Župan poda na glasovanje sklep
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad potrdi zapisnik 14. redne seje Občinskega sveta
Občine Gornji Grad.
Ob glasovanju je bilo navzočih 6 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet s 6 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
K točki 4)
Župan je povedal, da je 4. septembra 2016 rok za vložitev vloge za okoljevarstveno
dovoljenje za zaprto odlagališče Bočna - Podhom. V postopku pridobivanja dovoljenja občina
sodeluje s podjetjem Matrika iz Ljubljane, zato je župan predal besedo predstavniku podjetja
Špendlu Robertu.
Špendl Robert je povedal, da se je leta 2010 na odlagališču Podhom prenehalo odlagati
odpadke. Do leta 2013 so se zaključila zapiralna dela odlagališča. Leta 2014 je upravljavec
odlagališča Komunala d.o.o. vložil vlogo za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za
zaprtje, vendar bi moral po takrat veljavni zakonodaji predložiti finančno jamstvo za izvajanje
ukrepov na zaprtem odlagališču. Zakonodaja je do letos zahtevala konkretne finančne
garancije, kar je predstavljajo težave zlasti pri odlagališčih, ki so v lasti občin, saj občine niso
bile zmožne zagotoviti višine finančnega jamstva. Z dopolnitvijo Uredbe o odlagališčih
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odpadkov v letu 2016 je dana možnost zagotavljanja finančnega jamstva z izjavo, ki jo
podpišejo občine solastnice odlagališča, s katero potrjujejo, da so seznanjene z višino
finančnega jamstva in odgovornostjo zagotavljanja izvirnih nalog občine, določenih z
zakonom. Višina finančnega jamstva je izračunana na podlagi metodologije, delitev med
občinami pa glede na ključ skupne količine odloženih odpadkov iz posameznih občin, ki je
določen na podlagi števila prebivalcev in časom odlaganja odpadkov iz posamezne občine na
odlagališče. Ta ključ je bil uporabljen za razdelitev stroškov zapiranja in obratovanja zaprtega
odlagališča po katerem so v letu 2015 obveznosti poravnale občine Gornji Grad, Nazarje,
Ljubno, Luče in Solčava. Občini Mozirje in Rečica ob Savinji še nista plačali obveznosti.
Župan je odprl razpravo v katero se je z vprašanjem vključila Osolnik Košar Barbara:
Zanimalo jo je, kaj pomeni znesek 600.000€ in kako je z občinama Mozirje in Rečica.
Špendl Robert je povedal, da so ti zneski ocena stroškov vzdrževanja, zgornja meja nastalih
stroškov je 600.000 € in ta ocena je vezana na vse občine. Župan je pojasnil, da v primeru, da
katera od občin ne potrdi sklepa, bodo ostale občine skladno z zakonodajo obvestile
ministrstvo, ki bo ukrepalo zoper občine, ki niso podpisale sklepa. Odgovornost je na vsaki
občini povzročiteljici, ki je odlagala odpadke na odlagališče.
Župan poda na glasovanje sklep.

SKLEP:
Občinski svet sprejme Sklep o sprejemu Izjave o seznanitvi z višino finančnega jamstva
in odgovornostjo zagotavljanja izvirnih nalog občine za zaprtje in izvajanje ukrepov po
zaprtju odlagališča nenevarnih odpadkov Bočna – Podhom v Občini Gornji Grad v
predlagani obliki.
Ob glasovanju je bilo navzočih 6 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet s 6 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
Točka 5)
Galin Franc je povedal, da je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v
skladu z 24. členom Statuta Občine Gornji Grad na svojem 6. sestanku dne, 02. marca 2016 in
3. dopisni seji dne, 11. julija 2016 pripravila čistopis predlogov za imenovanje članov
krajevnih odborov in predlog kandidatov za Občinsko volilno komisijo. Ker je prvotno
predlagana kandidatka zavrnila podpis soglasja za kandidaturo v Krajevnem odboru Nova
Štifta je bila predlagana nova kandidatka Repenšek Marija.
Župan je odprl razpravo v katero se je vključila Osolnik Košar Barbara, ki je vprašala zakaj se
ni korigiralo samo Krajevnega odbora na območju Krajevne skupnosti Gornji Grad.
Rihter Jožica je povedala, da Krajevni odbor na območju Krajevne skupnosti Gornji Grad še
ni bil imenovan, zato ga je potrebno imenovati, ostala dva krajevna odbora Bočna in Nova
Štifta pa se samo korigirata.
Župan poda na glasovanje sklep

SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad potrjuje člane krajevnih odborov v naslednjih sestavah:
Krajevni odbor Gornji Grad na območju Krajevne skupnosti Gornji Grad
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- Ugovšek Jože – svetnik
- Štorgelj Darko - svetnik
- Suhoveršnik Milan - svetnik
- Kolenc Nika, Podsmrečje 16
- Suhovršnik Alojzija, Kocbekova cesta 23
Krajevni odbor Nova Štifta na območju Krajevne skupnosti Nova Štifta
- Galin Franc - svetnik
- Krznar Meta - svetnica
- Osolnik Košar Barbara - svetnica
- Rihter Bojana, Zgornji Dol 18
- Marija Repenšek, Zgornji Dol 51
Krajevni odbor Bočna na območju Krajevne skupnosti Bočna
- Purnat Jure - svetnik
- Mlinar Jože - svetnik
- Tevž Franc - svetnik
- Jamnikar Emanuela, Bočna 73
- Purnat Nikolaj, Delce 2
Ob glasovanju je bilo navzočih 6 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet s 6 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad potrjuje mandat Občinske volilne komisije, za naslednje
štiriletno mandatno obdobje:
Predsednica OVK:
CIGALE Milena,
Savinjska cesta 14, Nazarje
Namestnica OVK:
Bezovnik Fale Irena,
Tlaka 8, Gornji Grad
Člani OVK:
ZAKRAJŠEK Zvonka, Tičjek 13
KRAJNC Petra, Bočna 58
BITENC Špela, Šmiklavž 47

Namestniki članov OVK:
RUP Franc, Attemsov trg 11
JAMNIK Erika, Otok 20
KAKER Nuša, Tirosek 22

Ob glasovanju je bilo navzočih 6 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet s 6 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
K točki 6)
Župan je povedal, da zakon o financiranju občin zavezuje župana k poročanju glede
realizacije proračuna za tekoče leto. Po prvi polovici leta je realizacija prihodkov v višini
44%, realizacija odhodkov pa 38%.
Župan je odprl razpravo, vendar se k vprašanju ni priglasil nihče.
Župan poda na glasovanje sklep
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SKLEP:
Občinski svet se je seznanil s Poročilom o izvrševanju proračuna Občine Gornji Grad v
obdobju januar- junij 2016.
Ob glasovanju je bilo navzočih 6 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet s 6 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
K točki 7)
Gutman Tina je povedla, da se lahko lokalna skupnost v skladu z 56. členom Zakonom o
osnovni šoli sama odloči, oziroma v nekaterih primerih dogovori s starši, glede organizacije
šolskih prevozov. Občina Gornji Grad je zato pripravila pravilnik, v katerem so oblikovani
standardi, ki so prilagojeni potrebam učencev in izhajajo iz prakse preteklih let.
Pravilnik je razdeljen na tri skope, v prvi sklop sodijo otroci, ki so upravičeni do brezplačnega
prevoza, v drugem sklopu so otroci ki niso upravičeni do brezplačnega prevoza, za njih je
potrebno minimalno plačilo prevozov in v tretji sklop se uvrščajo otroci, ki so oddaljeni od
zadnje postaje organiziranega šolskega prevoza več kot 1,5km, za prevoz teh otrok bi starši
dobili povrnjene potne stroške.
Župan odpre razpravo v katero so se z vprašanji na katera so dobili odgovore takoj vključili
Osolnik Košar Barbara, Galin Franc in Krznar Meta:
Osolnik Košar Barbara je opozorila na dve pravopisni napaki. Zanimalo jo je na predlog
katere komisije občina določi relacije morebitnih sprememb, kot to navaja 6. člen 5. odstavek
pravilnika.
Gutman Tina je povedala, da je za predlog relacij in nevarnih odsekov pristojen Svet za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu (SPV). Vsi člani SPV-ja so bili seznanjeni in se
strinjajo s sprejemom predloga pravilnika.
Osolnik Košar Barbara je vprašala ali se prihodki od plačila prevozov otrok nakazujejo v
proračun. Župan je povedal, da bo sredstva z naslova doplačila prevozov pobirala šola, zbrana
sredstva bo nato preko transakcijskega računa nakazala občini.
Osolnik Košar Barbaro je zanimalo kako je s pritožbo na odločbo in na obvestilo, ker je v 19.
členu pravilnika zavedeno, da na obvestilo ni pritožbe.
Gutman Tina je razložila, da obvestilo prejme starš, v vsakem primeru ga izdaja šola.
Odločbo bo izdala občina, pred tem pa preverila pravilnost obvestil.
Galin Franca so zanimali posebni pogodbeni prevozi, kot je navedeno v 7. členu druga
alineja. Kdo bo podal predlog in kdo o njem odločal. Gutman Tina je povedala, da se bo
predlog letno usklajeval in prilagajal nastali situaciji, zato bo vsako leto potrebno korigirati
pogodbo. V primeru, da se v šolo vpiše otrok iz območja, ki ni v trenutnem voznem redu
šolskih prevozov, bo to potrebno korigirati. Enako velja, če se osnovnošolec iz določenih
razlogov prepiše v drugo šolo, teoretično se lahko vpiše v katero koli osnovno šolo v
Sloveniji. Občina je namreč dolžna poskrbeti za brezplačni prevoz osnovnošolskih otrok ter
otrok s posebnimi potrebami do 18 leta, te otroke se usmeri običajno v najbližjo šolo s
prilagojenim programom, strošek prevoza plača občina.
Osolnik Košar Barbara je predlagala, da bi občina omejila kilometrino, do katere se nudi
brezplačni prevoz. Gutman Tina je odgovorila, da občina ne more omejevati kilometrine, ker
je po zakonu dolžna nuditi brezplačni prevoz vsem otrokom, ki so nad 4 km oddaljeni od šole.
Krznar Meta je vprašala katere šolske poti so nevarne.
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Gutman Tina je odgovorila, da SPV določa nevarne šolske poti, ki jih skupaj z nevarnimi
odseki peš poti vriše v načrt šolskih poti, trenutno je nevarna pot Križ - Gornji Grad.
Osolnik Košar Barbaro je glede obrazca zanimalo, zakaj je pisan v prvi osebi in je vezan na
otroke, ne pa na starše.
Gutman Tina je povedala, da so vsi obrazci vezani na otroke, ker so upravičenci otroci in ne
starši, kljub temu, da obrazce izpolnjujejo starši.
Župan poda na glasovanje sklep
SKLEP:
Na podlagi 61. člena in tretjega odstavka 72. člena Poslovnika Občinskega sveta
Občine Gornji Grad, Občinski svet Občine Gornji Grad sprejme Pravilnik o
organiziranju šolskih prevozov in povračilu stroškov prevoza v Občini Gornji Grad.
Ob glasovanju je bilo navzočih 6 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet s 6 glasovi »za« in 0 glasom »proti«.
K točki 8)
Gutman Tina je naštela spremembe in dopolnitve letnega programa kulture Občine Gornji
Grad za leto 2016. Opozorila je na manjšo spremembo v gradivu. Povedala je, da so javni
pozivi oblikovani in da bodo objavljeni na spletni strani občine, rok za prijavo bo
5.september.
Galin Franc je predlagal, da se v bodoče vse spremembe gradiva pošiljajo svetnikom tudi v
primeru, če samo nekaj ur pred sejo.
Župan poda na glasovanje sklep
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad sprejme spremembe in dopolnitve Letnega programa
kulture Občine Gornji Grad za leto 2016 s predlaganimi spremembami in dopolnitvami.
Ob glasovanju je bilo navzočih 6 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet s 6 glasovi »za« in 0 glasovi »proti«.

K točki 9)
Gutman Tina je predstavila spremembe in dopolnitve letnega programa športa.
Osolnik Košar Barbara je prosila, dodatno razlago glede postavk, ker ji prihaja do neujemanja
številk. Gutman Tina je razložila finančna sredstva po posameznih postavkah.
Župan je podal na glasovanje sklep
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad sprejme spremembe in dopolnitve Letnega
programa športna Občine Gornji Grad za leto 2016.
Ob glasovanju je bilo navzočih 6 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet s 6 glasovi »za« in z 0 glasom »proti«.
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K točki 10)
Župan je povedal, da je potrebno za projekt Romarsko stičišče jugovzhodnih Alp na podlagi
sprejetega rebalansa proračuna za leto 2016 dne 9.6.2016 in sprejetega načrta razvojnih
programov izdelati DIIP. Povedal je, da občina skupaj z 8 partnerji pripravlja prijavo projekta.
Zaradi podpisovanja dokumentov v prihodnjih mesecih je župan predlagal, da ga občinski
svet pooblasti za podpisovanje listin vezanih na projekt.
Župan je odprl razpravo v katero so se z vprašanji, na katera so dobili odgovore takoj,
vključili Galin Franc, Letonja Peter, Osolnik Košar Barbara in Krznar Meta:
Galin Franca je zanimala finančna ocena projekta.
Župan je povedal, da je finančna ocena celotnega projekta 1 milijon €, Občina Gornji Grad bo
imela s projektom stroškov cca 97.000 eur. Projekt ima 75% sofinanciranje, večina stroškov
za občino je investicijske narave, obnovljeno bo okoli 213 m2 prostorov v 2. nadstropju
župnišča v Gornjem Gradu. Mehke vsebine projekta in promocijo bodo pokrivali ostali
partnerji.
Letonja Peter je opozoril na enakopravnost med partnerji projekta ter da se pri promociji
uporablja enaka velikost in vidnost logotipov posameznih partnerjev.
Galin Franca je zanimalo, kdo bo po končanem projektu upravljal s prostori, izrazil je
pomisleke, če bo s prostori upravljal samo en lastnik.
Župan je povedal, da bo s prostori upravljala župnija, občina bo z župnijo sklenila služnostno
pogodbo.
Osolnik Košar Barbara je vprašala, kakšna bo cena nočitve in če bo možno koristiti prostore
za turiste, kot hostel. Župan je odgovoril, da cena nočitve še ni določena.
Osolnik Košar Barbara je predlagala, da se v služnostno pogodbo doda klavzula, da župnija
dovoljuje koriščenje prostorov najmanj 10 let.
Župan je povedal, da se bodo v služnostni pogodbi vse zaveze, ki jih občina ima kot partner
projekta, navedle in prenesle na župnijo.
Meta Krznar je vprašala, kako je z realizacijo projekta v primeru, da bo prijava na razpis
neuspešna, ter koliko je že nastalih stroškov na projektu do sedaj in kdo jih je pokril.
Župan je povedal, da bo projekt realiziran le v primeru uspešne kandidature na razpisu. Nekaj
stroškov je že bilo in sicer s pripravo načrtov, stroške je pokrila občina.
Letonja Peter je podal predlog, da bi občane seznanili s projektom.
Župan poda na glasovanje sklep

SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad pooblašča župana Ogradi Stanka, da kot odgovorna
oseba investitorja potrdi dokument identifikacije investicijskega projekta »Romarsko
stičišče jugovzhodnih Alp-Modernizacija in ureditev romarskih poti na območju
Slovenije in avstrijske Koroške - Ureditev romarsko večnamenskega središča v Gornjem
Gradu«.
Ob glasovanju je bilo navzočih 6 članov občinskega sveta.
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Sklep je bil sprejet s 6 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
K točki 11)
Rihter Jožica je povedala, da je bila točka dodana na dnevni red seje na pobudo svetnice. Gre
za pobudo, ki se zbira že celo leto, civilna iniciativa želi, da se pravica do vode zapiše v
ustavo. Peticija se podpisuje z namenom, da bi vodo zaščiti pred privatizacijo, podpisuje se na
spletni strani.
Občinski svet apelira tudi na druge občine, da se pridružijo peticiji.
SKLEP:
Občinski svet podpira vpis neodtujljive pravice do pitne vode v ustavo.
Ob glasovanju je bilo navzočih 6 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet s 6 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
K točki 12)
Letonja Peter je pozval, naj se uredi in očisti pot do Gavg. Povedal je tudi, da opaža, da so se
na bivši lokaciji Smreke začeli zbirati podjetniki, ki želijo svojo poslovno pot graditi v
Gornjem Gradu. To mu je zelo všeč, da se podjetniki vračajo v kraj. Ker pa kupovanje in
odprodaja zemljišč pomeni velike stroške za podjetnike vsaj v začetni fazi predlaga, da bi
občina lahko nudila delno subvencijo nadomestil za uporabo stavbnega zemljišča. S tem bi
občina prišla nasproti podjetnikom, vsaj v začetni fazi.
Župan pove, da to področje ureja pravilnik o NUSZ. Razmišljal je o povišanju sredstev za
malo gospodarstvo za drugo leto.
K točki 13)
Pod razno ni bilo vprašanj.
S tem je bil dnevni red za sejo izčrpan, seja je bila zaključena ob 21.00 uri.
Zapisala:
STRADOVNIK Katja, l. r.

Župan:
OGRADI Stanko, l. r.
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