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:

27.11.2014
03201-0002/2014-16

ZAPISNIK
2. redne seje Občinskega sveta Občine Gornji Grad, ki je bila
dne 27.11.2014, ob 18.00 uri v sejni sobi Kulturnega doma Gornji Grad.

Prisotni člani občinskega sveta:
Galin Franc, Krznar Meta, Letonja Peter, Mlinar Jože, Osolnik Košar Barbara, Purnat Jure,
Suhoveršnik Milan, Štorgelj Darko, Tevž Franc in Ugovšek Jože.
Opravičeno odsoten: Petek Klemen.
Ostali prisotni:
župan Ogradi Stanko, direktor PUP-Saubermacher d.o.o. Herodež Janez, direktor JKP Komunala
d.o.o. Gornji Grad Zdenko Purnat, direktorica občinske uprave Rihter Jožica in sodelavka občinske
uprave Podbrežnik Erika.
Sejo je vodil župan Ogradi Stanko, seja je bila snemana na elektronski medij, skrajšan zapisnik je
pisala Podbrežnik Erika.
Za 2. redno sejo je bil predlagan naslednji dnevni red:
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.

Ugotovitev sklepčnosti
Pregled in potrditev dnevnega reda
Pregled in potrditev zapisnika 1. redne seje OS z dne 27. oktobra 2014
Obravnava in potrditev predlogov sklepov za imenovanje odborov in komisij občinskega sveta
Obravnava in sprejem Odloka o 2. spremembi Odloka o proračunu Občine Gornji Grad za leto
2014
Poslovni načrt za zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov v Občini Gornji Grad za leto 2015
Obravnava in sprejem Izvedbenega programa vzdrževanja občinskih cest v občini Gornji
Grad, Načrt zimske službe 2014/2015
Preklic Pravilnika o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov
in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Gornji Grad
Sklep o vrednosti točke za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2015 v občini
Gornji Grad
Vprašanja, pobude in odgovori članom sveta
Razno
- Informativno pismo Komisije za preprečevanje korupcije

K točki 1)
Župan je ugotovil, da je na seji prisotnih 9 svetnikov, zato je seja sklepčna. Tevž Franc se je opravičil,
da bo zamudil in se je svetnikom pridružil med sejo. Lista prisotnih je sestavni del zapisnika in se
hrani v arhivu občinskega sveta.
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K točki 2)
Prisotnim je župan predstavil dnevni red 2. redne seje Občinskega sveta Občine Gornji Grad.
Purnat Jure pove, da ne morejo obravnavati Odloka o 2. spremembi Odloka o proračunu Občine
Gornji Grad za leto 2014, ker mora v skladu z 92. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornji
Grad predlog rebalansa obravnavati odbor za proračun.
Osolnik Košar Barbara se je strinjala s pripombo Purnata in dodala, da se naj najprej potrdijo odbori.
Nato naj odbori obravnavajo posamezne točke, katere je potrebno obravnavati pred sprejemom na seji
občinskega sveta. Zato predlaga umik 05., 06. in 07. točke dnevnega reda.
Galin Franc pove, da glede na to, da je občinski svet na začetku svojega mandata, je prav, da začne
delo v skladu z akti, ki jih uporablja pri svojem delu.
Štorgelj Darko pove, da se popolnoma ne strinja s predhodniki. Njemu se zdi smiselno, da občinski
svet razpravlja o rebalansu.
Mlinar Jože pove, da je potrebno za uspešno delo za naprej, pogledati tudi preteklo delo, zato
predlaga, da rebalans, pred obravnavo na seji občinskega sveta, obravnava pristojni odbor.
Po razpravi je župan dal na glasovanje naslednje sklepe
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad se strinja, da se z dnevnega reda umakne 05. točka
Obravnava in sprejem Odloka o 2. spremembi Odloka o proračunu Občine Gornji Grad za leto
2014.
Ob glasovanju je bilo navzočih 9 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet s 5 glasovi »za« in s 4 glasovi »proti«.

SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad se strinja, da se z dnevnega reda umakne 06. točka Poslovni
načrt za zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov v Občini Gornji Grad za leto 2015.
Ob glasovanju je bilo navzočih 9 članov občinskega sveta.
Sklep je bil zavrnjen s 4 glasovi »za« in s 5 glasovi »proti«.

SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad se strinja, da se z dnevnega reda umakne 07. točka
Obravnava in sprejem Izvedbenega programa vzdrževanja občinskih cest v občini Gornji
Grad, Načrt zimske službe 2014/2015.
Ob glasovanju je bilo navzočih 9 članov občinskega sveta.
Sklep je bil zavrnjen z 2 glasovoma »za« in s 7 glasovi »proti«.

Župan ugotovi, da se z dnevnega reda umakne 05. točka Obravnava in sprejem Odloka o 2. spremembi
Odloka o proračunu Občine Gornji Grad za leto 2014, ostale točke dnevnega reda pa se ustrezno
preštevilčijo.
Župan poda na glasovanje naslednji sklep
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad potrjuje spremenjen dnevni red 2. redne seje Občinskega
sveta Občine Gornji Grad.
Ob glasovanju je bilo navzočih 9 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet s 7 glasovi »za« in z 2 glasovoma »proti«.

K točki 3)
Na predloženi zapisnik 1. redne – konstitutivne seje ni bilo pripomb.
Župan poda na glasovanje sklep
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SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad potrdi zapisnik 1. redne - konstitutivne 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 4)
Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja je v skladu s 24. členom Statuta
Občine Gornji Grad (UG ZSO št., 03/11-UPB in 05/12) na svojem 2. sestanku dne 13.11.2014 in 1.
dopisni seji dne 19.11.2014 pripravila čistopis predlogov kandidatov za delovna telesa občinskega
sveta. Obrazložitev predlogov sklepov o imenovanju članov delovnih teles Občinskega sveta Občine
Gornji Grad, je svetnikom podal član komisije Purnat Jure.
V razpravo sta se s svojimi predlogi, mnenjem in vprašanji, na katera sta prejela odgovore takoj,
vključila: Osolnik Košar Barbara in Galin Franc.
Osolnik Košar Barbara je predlagala, da se preveri ali je potrebno imenovati Svet za varstvo
najemnikov neprofitnih stanovanj, ki je naveden v 10. členu statuta.
Osolnik Košar Barbara pove, da bi morali sklepi občasnih delovnih teles, skladno s četrtim odstavkom
23. člena statuta, določati tudi naloge delovnega telesa in število članov.
Rihter Jožica pove, da se bo pripravil seznam vseh delovnih teles, vključno s pravnimi podlagami za
imenovanje in nalogami.
Župan poda na glasovanje naslednje sklepe
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad potrjuje imenovanje Odbora za proračun in gospodarjenje s
premoženjem občine, za mandatno obdobje občinskega sveta, v sestavi:

1. LETONJA Peter
2. PURNAT Jure
3. PETEK Klemen
4. OSOLNIK KOŠAR Barbara
5. JELŠNIK Marko.
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 Odbora za gospodarstvo, varstvo
okolja, gospodarske javne službe in prostorsko planiranje, za mandatno obdobje občinskega
sveta, v sestavi:

1. GALIN Franc
2. SUHOVERŠNIK Milan
3. UGOVŠEK Jože
4. MLINAR Jože
5. ŠTORGELJ Darko
6. ŠINKOVEC Ivan
7. UGOVŠEK Miran.
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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SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad potrjuje imenovanje Odbora za negospodarstvo in javne
službe družbenih dejavnosti, za mandatno obdobje občinskega sveta, v sestavi:

1. KRZNAR Meta
2. TEVŽ Franc
3. OSOLNIK KOŠAR Barbara
4. PAHOVNIK Jana
5. LAMUT Nejc.
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 Nadzornega odbora Občine Gornji
Grad, za mandatno obdobje občinskega sveta, v sestavi:

1. RIHTER Andrej
2. MAVRIČ Polonca
3. VODUŠEK Irena.
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 Statutarno pravne komisije, za
mandatno obdobje občinskega sveta, v sestavi:

1. BEZOVNIK FALE Irena
2. PURNAT Jure
3. LETONJA Peter.
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 Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu, za mandatno obdobje občinskega sveta, v sestavi:

1. POZNIČ Irena
2. ČRETNIK Tomaž
3. KREFL Anton
4. RIHTER Boštjan
5. PURNAT Zdenko
6. NEUHOLT Peter
7. PODBREŽNIK Erika.
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 Sveta za varstvo uporabnikov javnih
dobrin, za mandatno obdobje občinskega sveta, v sestavi:

1. GALIN Franc
2. MLINAR Jože
3. TROGAR Nada.
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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SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad potrjuje imenovanje Nadzornega sveta Komunale d.o.o.
Gornji Grad, za naslednje štiriletno mandatno obdobje, v sestavi:

1. VERŠNIK Klementina
2. ŽEROVNIK Manca
3. PURNAT Boris.
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 članic v Svet zavoda Osnovne šole
Frana Kocbeka Gornji Grad za mandatno obdobje občinskega sveta.
Imenovane članice so:

1. OREŠNIK Urška
2. KERZNAR Valerija
3. RIHTER Jožica.
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 zavoda
Zgornjesavinjskega zdravstvenega doma Nazarje za mandatno obdobje občinskega sveta.
Imenovana članica je:

1. VERŠNIK FALE Marjana.
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 poslanca v skupščino Območne obrtnopodjetniške zbornice Mozirje za mandatno obdobje 2015-2019.
Imenovan je:

1. RIHTER Janez.
Ob glasovanju je bilo navzočih 9 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 9 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

K točki 5)
Direktor PUP-Saubermacher d.o.o. Herodež Janez je podal vsebinsko obrazložitev k Poslovnem načrtu
za zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov v Občini Gornji Grad za leto 2015. Posebej je izpostavil
novosti, ki bodo pričele veljati v letu 2015:
- nadaljevali bodo z zbiranjem kosovnih odpadkov na podlagi zbranih dopisnic oz. naročil
- predlog novega delovnega časa Zbirnega centra Podhom in sicer vsak torek in četrtek od 8.00
do 15.00 ure ter vsako prvo soboto v mesecu od 8.00 do 12.00 ure
- s 01.01.2015 načrtujejo 1x mesečni odvoz mešane embalaže (plastenke in pločevinke).
Svetnikom se je pridružil Tevž Franc.
V razpravo sta se s svojimi vprašanji, na katere sta prejela odgovore takoj, vključila: Tevž Franc in
Purnat Jure.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa
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SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad potrdi Poslovni načrt za zbiranje in prevoz komunalnih
odpadkov v Občini Gornji Grad za leto 2015.
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)
Purnat Zdenko, direktor JKP Komunala d.o.o. Gornji Grad uvodoma pove, da je občinski svet, v
prejšnji sestavi, v mesecu aprilu 2014 sprejel Izvedbeni program vzdrževanja občinskih cest v Občini
Gornji Grad, katerega del je tudi Načrt zimske službe 2014/2015. V nadaljevanju je podal razlago k
tabeli načrta zimske službe 2014/2015, v kateri so navedene lokalne ceste in javne poti z njihovo
dolžino ter dolžino po posameznih odsekih in prioritete izvajanja zimske službe na posameznem
odseku od 1 (izvajanje z najvišjo prioriteto) do 5 (izvajanje z najnižjo prioriteto) oziroma prioriteto 0,
ki pomeni, da se na obravnavanem odseku zimska služba ne izvaja.
V razpravo so se z vprašanji, na katere so prejeli odgovore takoj, vključili: Tevž Franc, Galin Franc,
Osolnik Košar Barbara in Štorgelj Darko.
Na glasovanje je bil podan sklep
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad potrdi Izvedbeni program vzdrževanja občinskih cest v
občini Gornji Grad v letu 2014 v delu, ki se nanaša na tabelo načrta zimske službe 2014/2015.
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)
Direktorica občinske uprave, Rihter Jožica je navzočim predstavila predlog preklica Pravilnika o
merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se
opravlja gostinska dejavnost v Občini Gornji Grad, ki je bil sprejet leta 2000 in v večini le ponovi
določbe Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih
se opravlja gostinska dejavnost, ki ga sprejme minister, pristojen za gostinstvo. V primeru potrditve
preklica pravilnika se bodo lahko spremembe meril, ki jih sprejme minister, začele uporabljati takoj,
brez nepotrebnih postopkov usklajevanja akta, sprejetega na lokalni ravni.
V razpravo so se s svojimi mnenji in vprašanji, na katere so prejeli odgovore takoj, vključili: Letonja
Peter, Purnat Jure, Osolnik Košar Barbara in Galin Franc.
Župan je na glasovanje podal sklep
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad sprejme Sklep o preklicu Pravilnika o merilih za določitev
podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska
dejavnost v Občini Gornji Grad.
Ob glasovanju je bilo navzočih 10 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 9 glasovi »za« in z 1 glasom »proti«.

K točki 8)
Rihter Jožica je podala obrazložitev k Sklepu o vrednosti točke za nadomestilo za uporabo stavbnega
zemljišča v letu 2015 v občini Gornji Grad. Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča na območju Občine Gornji Grad, je v letu 2012, 2013 in 2014 znašala
0,001995923 EUR/m2 za zazidana stavbna zemljišča, saj Občinski svet v letih 2013 in 2014 ni potrdil
obvezne uskladitve z indeksom cen življenjskih potrebščin, kot to določa odlok. Predlaga se sklep o
novi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo zazidanega in nezazidanega stavbnega
zemljišča v letu 2015 v višini 0,002009693 EUR/m2 in 0,000603796 EUR/m2.
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V razpravo so se s predlogi in vprašanji, na katere so prejeli odgovore takoj, vključili: Osolnik Košar
Barbara, Galin Franc in Štorgelj Darko.
Osolnik Košar Barbara je predlagala, glede na to, da se tudi plače zadnja leta ne usklajujejo z rastjo
cen življenjskih potrebščin, se vrednost točke za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča ne
uskladi in ostane enaka, kot zadnja leta.
Na glasovanje je bil podan sklep
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad sprejme Sklep o vrednosti točke za nadomestilo za uporabo
stavbnega zemljišča za leto 2015 v občini Gornji Grad.
Ob glasovanju je bilo navzočih 10 članov občinskega sveta.
Sklep je bil zavrnjen z 0 glasovi »za« in z 10 glasovi »proti«.

K točki 9)
Galin Franc je dal pobudo, da dobijo svetniki jasna navodila za vzpostavitev interneta na prenosnih
računalnikih.
Galin Franc je predlagal spremembo Statuta Občine Gornji Grad in Poslovnika Občinskega sveta
Občine Gornji Grad.
Župan pove, da je statut v določenih delih, zaradi sprememb zakonodaje neskladen, zato se bo
pripravil predlog spremembe statuta in poslovnika.
Galin Franc je predlagal, da župan pripravi izvedbeni plan za mandat občinskega sveta.
Osolnik Košar Barbara je predlagala, da se na naslednji seji obravnava predlog zapisnika 33. redne
seje OS.
Rihter Jožica pove, da se na prejšnji seji zapisnik ni smel obravnavati, ker je dnevni red 1. redne –
konstitutivne seje OS določen s Poslovnikom Občinskega sveta Občine Gornji Grad in ne določa
potrjevanje zapisnika zadnje seje prejšnjega mandata. Tolmačenje pristojnega ministrstva je, da zadnji
zapisnik prejšnjega mandata OS ne morejo potrjevati člani OS novega mandata, ker na tisti seji niso
bili prisotni.
Osolnik Košar Barbara pove, da na spletni strani niso objavljeni zadnji zapisniki občinskega sveta
prejšnjega mandata.
Sodelavka občinske uprave, Podbrežnik Erika pove, da so bili zapisniki poslani vzdrževalcu spletni
strani in bodo le-ti tudi objavljeni na spletni strani.
Osolnik Košar Barbara je vprašala, ali bi se lahko obravnavalo oz. predstavilo tudi poročilo
Nadzornega odbora Občine Gornji Grad?
Rihter Jožica pove, da mora nadzorni odbor predstaviti letno poročilo občinskemu svetu.
Osolnik Košar Barbara vpraša, ali je možno, da pride do predaje zadev med starimi in novimi
predsedniki stalnih delovnih teles?
Rihter Jožica pove, da so vsa vabila, gradiva in zapisniki arhivirani na občinski upravi in so vedno na
razpolago na vpogled, zato meni, da predaje niso potrebne in se v preteklosti tudi niso izvajale.
Letonja Peter je predstavil pobudo Mirana Ugovška, ki se nanaša na ureditev otroškega igrišča z igrali
in igrišča za odbojko na mivki na športnem igrišču v Gornjem Gradu. Njegov predlog je, da se igrišče
za odbojko na mivki premesti na vzhodni del športnega parka, pod brežino ob atletsko stezo. Prostor
obstoječega igrišča za odbojko pa se zatravi, opremi z diagonalno tlakovano stezico, parom klopi,
peskovnikom in se vgradijo igrala.
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K točki 10)
Rihter Jožica, direktorica občinske uprave je na kratko predstavila Informativno pismo Komisije za
preprečevanje korupcije, s katerim želi komisija nove (ali ponovljene) svetnice in svetnike spomniti na
nekatere obveznosti, ki izhajajo iz njihove funkcije po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije.
Krznar Meta je vprašala, kako je z javnimi deli za leto 2015?
Rihter Jožica pove, da je bi objavljen razpis javnih del 2015, prijava pa bo možna v ponedeljek,
01.12.2014. Občina ima predvideno eno ali dva javna dela, šola pa tri.
Župan pove, da je naslednja seja planirana v mesecu decembru.

S tem je bil dnevni red za sejo izčrpan, seja je bila zaključena ob 20.25 uri.

Zapisala:
PODBREŽNIK Erika, l.r.

Župan:
OGRADI Stanko, l.r.
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