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ZAPISNIK
5. redne seje Občinskega sveta Občine Gornji Grad, ki je bila
dne 12.03. 2015, 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,
Suhoveršnik Milan, Štorgelj Darko, Tevž Franc in Ugovšek Jože.

Purnat Jure,

Opravičeno odsotna: Peter Letonja in Bele Lilijana.
Ostali prisotni:
župan Ogradi Stanko, direktor podjetja PUP-Saubermacher d.o.o. Herodež Janez, direktor JKP
Komunala d.o.o. Gornji Grad Purnat Zdenko, sodelavec podjetja PUP-Saubermacher d.o.o. Hriberšek
Marcel, koordinatorka projekta Starejši za starejše Mermal Karlina, direktorica občinske uprave Rihter
Jožica in sodelavka občinske uprave Podbrežnik Erika.
Predstavnica medijev: Sem Štefka – Savinjske novice.
Sejo je vodil župan Ogradi Stanko, seja je bila snemana na elektronski medij, skrajšan zapisnik je
pisala Podbrežnik Erika.
Za 5. redno sejo je bil predlagan naslednji dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Ugotovitev sklepčnosti
Pregled in potrditev dnevnega reda
Pregled in potrditev zapisnika 4. redne seje OS z dne 29. januar 2015
Elaborat o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s
komunalnimi odpadki v Občini Gornji Grad za leto 2015
Poročilo o opravljenem delu prostovoljcev projekta Starejši za starejše v letu 2014
Zaključno poslovno poročilo Osnovne šole Gornji Grad za leto 2014 in Podatki o poslovanju
Podružničnih šol Bočna in Nova Štifta
Izvedbeni program vzdrževanja občinskih cest za leto 2015
Poročilo v zvezi z deli, stroški in obveznostmi odlagališča Podhom v zapiranju
Letni program športa v občini Gornji Grad za leto 2015
Letni program kulture v občini Gornji Grad za leto 2015
Sklep o izvzemu iz javnega dobra in sklep o odprodaji zemljišča parc. št. 871/10 k.o. Gornji
Grad
Sklep o odprodaji zemljišča parc. št. 19/2 k.o. Gornji Grad
Mnenje k imenovanju ravnateljice Osnovne šole Frana Kocbeka Gornji Grad
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 9 svetnikov, zato je seja
sklepčna. Galin Franc se je svetnikom pridružil med sejo. Lista prisotnih je sestavni del zapisnika in se
hrani v arhivu občinskega sveta.
K točki 2)
Prisotnim je župan predstavil dnevni red 5. redne seje Občinskega sveta Občine Gornji Grad.
V skladu s 30. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornji Grad (Uradno glasilo ZSO, št.
03/11) je Petek Klemen predlagal umik 06. točke, Zaključno poslovno poročilo Osnovne šole Gornji
Grad za leto 2014 in Podatki o poslovanju Podružničnih šol Bočna in Nova Štifta, z dnevnega reda.
Umik točke je predlagal zaradi odsotnosti poročevalke te točke dnevnega reda, in ker takojšnja
obravnava ni nujna.
Svetnikom se je pridružil Galin Franc.
Župan poda na glasovanje naslednji sklep
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad se strinja, da se 06. točka, Zaključno poslovno poročilo
Osnovne šole Gornji Grad za leto 2014 in Podatki o poslovanju Podružničnih šol Bočna in Nova
Štifta, umakne z dnevnega reda.
Ob glasovanju je bilo navzočih 10 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 10 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

Župan v skladu s 27. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornji Grad (Uradno glasilo ZSO,
št. 03/11) predlaga, da se 13. točka, Mnenje k imenovanju ravnateljice Osnovne šole Frana Kocbeka
Gornji Grad, zapre za javnost, saj lahko v razpravi pride do obravnavanja osebnih podatkov.
Župan poda na glasovanje sklep
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad sklene, da se 13. točka dnevnega reda, zaradi varstva
osebnih podatkov, obravnava brez navzočnosti javnosti.
Ob glasovanju je bilo navzočih 10 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 10 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

Prisotnim je župan predstavil čistopis spremenjenega dnevnega reda 5. redne seje Občinskega sveta
Občine Gornji Grad, v katerem ni več Zaključnega poslovnega poročila Osnovne šole Gornji Grad za
leto 2014 in Podatkov o poslovanju Podružničnih šol Bočna in Nova Štifta, ostale točke pa so ustrezno
preštevilčene. Svetniki na spremenjen dnevni red niso imeli pripomb.
Ob zaključku obravnave te točke, župan poda na glasovanje sklep o dnevnem redu
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad potrjuje spremenjeni dnevni red 5. redne seje Občinskega
sveta Občine Gornji Grad.
Ob glasovanju je bilo navzočih 10 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 10 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

K točki 3)
Na predloženi zapisnik 4. redne seje ni bilo pripomb.
Župan poda na glasovanje sklep
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad potrdi zapisnik 4. redne seje Občinskega sveta Občine
Gornji Grad.
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Ob glasovanju je bilo navzočih 10 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 10 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

K točki 4)
Herodež Janez, direktor PUP-Saubermacher d.o.o. je predstavil Elaborat o oblikovanju cen storitev
obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Gornji Grad za
leto 2015. Cena za zbiranje in prevoz mešanih komunalnih odpadkov in cena zbiranja in prevoza
bioloških odpadkov se nista bistveno spremenili v primerjavi z letom 2014. Cena za javno
infrastrukturo pa je v letu 2015 višja za približno 0,004 EUR kg zaradi: sklenitve pogodbe o najemu
gospodarske javne infrastrukture za Zbirni center Podhom, ki se uporablja od 1.1.2015 dalje, sklenitve
pogodbe o najemu dela objekta-vratarnice ob vhodu v Zbirni center Podhom in stroška odkupa
tehtnice od Komunale d.o.o. Gornji Grad.
Galin Franc, predsednik Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja, gospodarske javne službe in
prostorsko planiranje pove, da je odbor imel pomislek na povišanje cene za javno infrastrukturo,
vendar je ta strošek v skladu z uredbo za oblikovanje cene potrebno upoštevati v ceni. Odbor predlaga,
da občinski svet elaborat sprejme v predlagani obliki.
V razpravo so se s svojimi predlogi, mnenji in vprašanji, na katera so prejeli odgovore takoj, vključili:
Purnat Jure, Osolnik Košar Barbara, Tevž Franc in Galin Franc.
Purnat Jure je glede na to, da je PUP-Saubermacher d.o.o. lastnik kant, prosil direktorja, da poskrbi, da
pri Kulturnem domu v Bočni veter ne bo mogel več dvigovati kant in pokrovov kant ter jih metati po
cestišču.
Župan poda na glasovanje naslednji sklep
SKLEP:
1. Občinski svet Občine Gornji Grad sprejme Elaborat o oblikovanju cen storitev obvezne
občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Gornji
Grad za leto 2015.
2. Občinski svet Občine Gornji Grad sprejme Sklep o izdaji soglasja k lastni ceni za
zbiranje in prevoz mešanih komunalnih odpadkov in lastni ceni zbiranja in prevoza
bioloških odpadkov ter k ceni za uporabo javne infrastrukture 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 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 2014. Cilj projekta je spoznati potrebe starejših, ki živijo doma, jim poiskati pomoč pri
pristojnih službah ali v okviru društva upokojencev.
V Društvu upokojencev Gornji Grad, ki zajema KS Gornji Grad in Nova Štifta, je aktivnih 11
prostovoljcev, obiskujejo pa okrog 250 oseb, starejših nad 69 let. V Društvu upokojencev Bočna pa je
97 oseb starejših od 69 let, prostovoljke pa so obiskale 78 oseb.
S strani koordinatorke je bila podana pobuda, da bi občina povišala sredstva za pomoč družinam na
domu, da bi uslužbenka CSD lahko več časa namenila eni osebi. Župan pove, da je število ur določeno
na podlagi odločbe centra za socialno delo.
V razpravo so se s svojimi predlogi in vprašanji, na katere so prejeli odgovore takoj, vključili: Petek
Klemen, Galin Franc, Osolnik Košar Barbara, Tevž Franc in Krznar Meta.
Petek Klemen je dal predlog, da podatke anket projekta Starejši za starejše podrobno obdela odbor za
negospodarstvo, ki nato pripravi predloge, kaj bi občina k projektu še lahko prispevala.
Petek Klemen je dal predlog, da se v projekt vključi tudi kakšna mlajša oseba.
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Petek Klemen je glede nato, da internet uporablja smo 11 oseb dal predlog, da se organizira tečaj
osnovnega opismenovanja računalništva za starejše. Podatek o tem ali uporabljajo računalnik lahko
prostovoljke dobijo z ustrezno dopolnitvijo anketnega vprašalnika, ki ga starejši izpolnijo ob prvem
obisku je predlagal Galin Franc. Osolnik Košar Barbara pa je predlagala, da bi izvedli individualne
tečaje računalništva na domu starejših, saj bi bil tak način najučinkovitejši.
Osolnik Košar Barbara je predlagala, da se naredi primerjava med stroški pomoči na domu in stroški
domskega varstva za tiste, ki bi bili pripravljeni iti nazaj domov, v kolikor bi jim bila nudena pomoč
na domu.
Občinski svet se je seznanil s Poročilom o opravljenem delu prostovoljcev projekta Starejši za
starejše v letu 2014.
K točki 6)
Purnat Zdenko, direktor JKP Komunala d.o.o. Gornji Grad je obrazložil Izvedbeni program
vzdrževanja občinskih cest v Občini Gornji Grad v letu 2015 in podal razlago k naslednjim tabelam:
obcestne ograje, talne označbe, vzdrževanje vegetacije brežin in strojni pomet, nasipanje bankin,
čiščenje jarkov, bankin in brežin (izkopi), vzdrževanje makedama in k tabeli ostala večja dela, ki
imajo več elementov investicijskega vzdrževanja kot rednega vzdrževanja in tako trajneje prispevajo k
izboljšanju stanja cest.
Galin Franc, predsednik Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja, gospodarske javne službe in
prostorsko planiranje pove, da je odbor obravnaval Izvedbeni program vzdrževanja občinskih cest za
leto 2015 in občinskemu svetu predlaga, da program potrdi v predlagani vsebini.
Predlog odbora je, v kolikor se sredstva za pluženje ne porabijo, da ostanejo na postavki vzdrževanje
cest in se ne razporejajo na druge postavke.
V razpravo so se z mnenji, predlogi in vprašanji, na katere so prejeli odgovore takoj, vključili:
Tevž Franc, Galin Franc, Osolnik Košar Barbara, Purnat Jure, Petek Klemen, Štorgelj Darko,
Suhoveršnik Milan in Mlinar Jože.
Tevž Franc je dal pobudo za postavitev obcestne ograje pri Dolinšeki v Šokatu.
Petek Klemen je glede na dogodek, ki se je zgodil jeseni v Šokatu, predlagal, da se večjo pozornost
nameni postavljanju obcestnih ograj.
Petek Klemen je predlagal, da se pri pripravi izvedbenega programa za leto 2016 v tabele doda še en
stolpec, kjer se označijo prioritete.
Štorgelj Darko pove, da je na cesti v Florjan nujno potrebno izvesti odvodnjavanje. Purnat Zdenko
pove, da se bo odvodnjavanje izvedlo v letošnjem letu.
Štorgelj Darko je vprašal, ali obstaja možnost sofinanciranja protiprašnega asfalta? Župan pove, da je
sofinanciranje možno le iz sredstev po 21. členu ZFO in sicer na podlagi razpisa, ki ga je potrebno še
pripraviti.
Petek Klemen je dal pobudo, da se s strani občine na Pošto Slovenije d.o.o. pošlje dopis, da svoje
zaposlene opozorijo, da pri opravljanju dela, hitrost vožnje ustrezno prilagodijo prometni situaciji.
Osolnik Košar Barbara je predlagala, da se sestavi seznam kmetij, ki bi bile zainteresirane za
protiprašni asfalt, da bi kmetje vedeli, kdaj bodo prišli na vrsto.
Suhoveršnik Milan je poudaril, da je potrebno v cestno infrastrukturo vlagati tudi na območju Lenarta
in Florjana.
Mlinar Jože je dal pobudo za ureditev kanalete pri Šinkovcu v Zgornjem Dolu.
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Župan poda na glasovanje naslednji sklep
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad potrdi Izvedbeni program vzdrževanja občinskih cest v
Občini Gornji Grad za leto 2015 v obliki in vsebini kot je predložen.
Ob glasovanju je bilo navzočih 10 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 10 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

Sledil je 10-minutni odmor.
Po končanem odmoru župan ugotovi, da je prisotnih 10 svetnikov, zato se seja nadaljuje.
K točki 7)
Direktor JKP Komunala d.o.o. Gornji Grad, Purnat Zdenko uvodoma pove, da je zemljišče na katerem
se je v Podhomu pričelo odlagati odpadke leta 1976 bilo last (skupne) Občine Mozirje. Po ustanovitvi
občin, je po delitveni bilanci to zemljišče pripadlo Občini Gornji Grad. V letu 1997 so občine za
namen sanacije odlagališča sofinancirale odkup obrobnih zemljišč. Občina Mozirje je kasneje sklenila
sporazum tudi z odlagališčem v Celju, zato na odlagališče v Podhom ni več odlagala odpadkov, kot
tudi ni sofinancirala sanacije odlagališča, investicijskega vzdrževanja itd. Na odlagališču Podhom so
se po tem obdobju odlagali odpadki petih občin (Gornji Grad, Nazarje, Ljubno, Luče in Solčava). V
Podhomu so bile še proste kapacitete, zato so v obdobju 2004 do 2009 na odlagališču Podhom
odlagale odpadke tudi nekatere druge občine. Dne 10.09.2010 se je na odlagališču Podhom prenehalo
z odlaganjem odpadkov. Odlagališče ima po tem datumu status odlagališča v zapiranju. Šele po
pridobitvi odločbe o zaprtju bo imelo odlagališče status zaprtega odlagališča.
Komunala je redno obveščala občine o stroških zapiranja odlagališča ter obratovanja zaprtega
odlagališča z namenom, da zagotovijo svoj delež proračunskih sredstev, vendar je svoj del stroškov v
celoti pokrila samo Občina Gornji Grad. Ostale občine le deloma, pri sanaciji pa ne želita sodelovati
Občina Mozirje in Občina Rečica ob Savinji, z obrazložitvijo, da že od leta 1998 ne odlagata več na
odlagališču v Podhomu. Vendar ostale občine dokazujejo, da sta občini 20 let prej odlagali odpadke,
zato bi bilo prav, da sofinancirata sanacijo odlagališča.
Podan je bil še pregled stroškov do konca oktobra 2014 in realizacija plačil občin do danes.
Galin Franc, predsednik Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja, gospodarske javne službe in
prostorsko planiranje pove, da so bile pogodbe v preteklosti pripravljene tako, da so sredstva danes
težko iztožljiva. Odbor je mnenja, da se je ponovno potrebno poskusiti dogovoriti z Občino Mozirje in
Rečica ob Savinji, da bi poravnali svoj del stroškov. V primeru neuspešnega dogovora, pa naj pravna
služba poda mnenje, ali je stroške smiselno zahtevati po pravni poti. V nasprotnem primeru si pet
občin (Gornji Grad, Nazarje, Ljubno, Luče in Solčava) razdeli stroške. Odbor se je seznanil s
poročilom, poziva pa vse občine k poravnavi svojih obveznosti.
V razpravo so se z vprašanji, na katere so prejeli odgovore takoj, vključili: Petek Klemen, Štorgelj
Darko, Osolnik Košar Barbara in Galin Franc.
Petek Klemen je dal predlog, da je potrebno sprejeti sklep, s katerim bo občina opozorila ostale občine
na aktivno reševaje te problematike.
Petek Klemen je dal pobudo, da se podobno poročilo pripravi še za Zbirni center Podhom. S
poročilom se seznani občinski svet na eni izmed sej.
Župan poda na glasovanje naslednji sklep
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad se je seznanil s poročilom v zvezi z deli, stroški in
obveznostmi odlagališča Podhom v zapiranju. Poziva vse občine k sklenitvi pogodbe glede
odlagališča v zapiranju.
S to problematiko se seznani vse občinske svete občin Zgornje Savinjske doline.
Ob glasovanju je bilo navzočih 10 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 10 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
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K točki 8)
Osolnik Košar Barbara, predsednica Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti
pove, da se v skladu z Zakonom o športu izvajanje športnih programov v Občini Gornji Grad določi z
Letnim programom športa, ki določa programe športa, ki se sofinancirajo iz sredstev lokalne
skupnosti, obseg in vrsto dejavnosti, potrebnih za njihovo uresničevanje in obseg sredstev, ki se
zagotovi v proračunu Občine Gornji Grad. Iz proračuna Občine Gornji Grad se za proračunsko leto
2015 za programe športa zagotovi 26.382,00 EUR, in sicer:
- javni razpis za dejavnosti izvajalcev LPŠ – v višini 21.000,00 EUR,
- najemnino travnatega nogometnega igrišča v Spodnjem trgu – v višini 682,00 EUR in
- novogradnjo – športni objekt na športnem igrišču v Gornjem Gradu – v višini 4.700,00 EUR.
V predlagani obliki odbor občinskemu svetu predlaga v sprejem Letni program športa Občine Gornji
Grad za leto 2015.
V razpravo so se s predlogom in vprašanji, na katere so prejeli odgovore takoj, vključili: Purnat Jure,
Petek Klemen, Osolnik Košar Barbara in Tevž Franc.
Purnat Jure je opozoril na potrebo po spremembi Pravilnika o sofinanciranju izvajalcev Letnega
programa športa v Občini Gornji Grad, predvsem v delu, ki se nanaša na točkovanje programov.
Tevž Franc je dal pobudo, da se predvidi sofinanciranje invalidov, ki dosegajo vidnejše rezultate na
področju športa.
Prvi pogoj, da se oseba sofinancira na podlagi razpisa za šport je, da je član enega izmed športnih
društev v občini, pove župan. V kolikor je oseba član društva izven meja občine, predlaga, da se le-ta
prijavi na razpis za pokroviteljstvo.
Župan poda na glasovanje naslednji sklep
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad sprejme Letni program športa Občine 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 9)
Predsednica Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti Osolnik Košar Barbara je
predstavila Letni program kulture v Občini Gornji Grad, katerega podlaga je Zakon o uresničevanju
javnega interesa za kulturo. Letni program kulture določa javni interes občine na področju
zagotavljanja dostopnosti do kulturnih dobrin in izboljšanje pogojev za delovanje kulturnih dejavnosti.
V letnem programu kulture so opredeljeni cilji, ki jih želimo doseči in prioritete za razvojno
načrtovanje kulture v občini. Občina Gornji Grad bo v letu 2015 zagotovila za programe v kulturi
sredstva v višini 49.370,00 EUR.
V predlagani obliki odbor občinskemu svetu predlaga v sprejem Letni program kulture Občine Gornji
Grad za leto 2015.
V razpravo so se s pobudo, mnenjem in vprašanji, na katere so prejeli odgovore takoj, vključili: Petek
Klemen, Galin Franc in Osolnik Košar Barbara.
Petek Klemen je zaradi večjih neskladij pri dodelitvi sredstev za posamezne projekte, dal pobudo za
spremembo Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov na področju ljubiteljske kulturne
dejavnosti v Občini Gornji Grad, predvsem v delu, ki se nanaša na merila za dodelitev sredstev.
Rihter Jožica je predlagala, da se Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti
seznani letnim poročilom knjižnice. Osolnik Košar Barbara je še dodala, da se odbor seznani tudi s
pogodbo sklenjeno med občino in Osrednjo knjižnico Mozirje.
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SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad sprejme Letni program kulture Občine 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 10)
Rihter Jožica, direktorica občinske uprave pove, da je občinska uprava prejela vlogo za odkup parcele
št. 871/10 k.o. Gornji Grad na Produ, v izmeri 6 m2. Parcela je geodetsko odmerjena. Stranka je v
vlogi navedla, da želi odkup zemljišča zaradi dostopnosti do drvarnice, ki leži na sosednji parceli.
Preko parcele ne potekajo vodi javne infrastrukture.
Ocenjena vrednost zemljišča je 60,00 EUR. Vrednost zemljišča v tem primeru je določena izkustveno
na podlagi primerjave prodaj primerljivega premoženja, ker bi bil strošek cenitve nesorazmerno višji
od prihodka občine.
Parcela ima status »javno dobro«, zato je zaradi nadaljnjih postopkov potrebno prenesti lastništvo
zemljišča na Občino Gornji Grad. Predlaga se sprejem sklepa o ukinitvi javnega dobra na parc. št.
871/10 k.o. Gornji Grad.
Svetniki so se strinjali s predlaganima sklepoma in nanju niso imeli pripomb.
Župan poda na glasovanje naslednji sklep
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad je sprejel sklep, da se iz javnega dobra izvzame naslednje

zemljišče:
1. Zemljišče, parc. št. 871/10 (zemljišče v izmeri 6 m²) k.o. 942- Gornji Grad, ID

6306851.
Ob glasovanju je bilo navzočih 10 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 10 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

Sprejet je bil naslednji sklep
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad soglaša, da Občina Gornji Grad odproda:

1. Zemljišče, parc. št. 871/10 (zemljišče v izmeri 6 m²) k.o. 942- Gornji Grad, ID
6306851.
Ob glasovanju je bilo navzočih 10 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 10 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

K točki 11)
Direktorica občinske uprave Rihter Jožica pove, da je občina prejela vlogo za odkup parcele št. 19/2
k.o. Gornji Grad na Kocbekovi cesti, v izmeri 110 m2. Parcela je geodetsko odmerjena. Stranka želi
odkup zemljišča za namen uporabe funkcionalnega zemljišča pri stanovanjski hiši. Zemljišče se stika z
njeno parcelo oz. sadnim vrtom, ki ga že uporablja. Preko parcele poteka javna kanalizacija, zato se s
kupcem sklene tudi vpis služnosti na občino za javno infrastrukturo.
Ocenjena vrednost zemljišča je 1.100,00 EUR. Vrednost zemljišča v tem primeru je določena
izkustveno na podlagi primerjave prodaje primerljivega premoženja.
K razpravi se ni priglasil nihče.
Župan poda na glasovanje naslednji sklep

7

SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad soglaša, da Občina Gornji Grad odproda:

1. Zemljišče, parc. št. 19/2 (zemljišče v izmeri 110 m²) k.o. 942- Gornji Grad, ID
1941602.
Ob glasovanju je bilo navzočih 10 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 10 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

K točki 12)
53. člen Poslovnika občinskega sveta določa, da se zapisnik za nejavne seje oz. tisti del zapisnika, ki je
bil voden na nejavnem delu seje občinskega sveta, ne prilaga v gradivo za redno sejo občinskega sveta
in ne objavlja.
Župan je dal na glasovanje naslednja sklepa
SKLEP:

Občinski svet Občine Gornji Grad daje pozitivno mnenje kandidatki iz Braslovč, po
poklicu magistrici profesorici inkluzivne pedagogike ter profesorici zgodovine in
geografije, za ravnateljico Osnovne šole Frana Kocbeka Gornji Grad.
Ob glasovanju je bilo navzočih 10 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 9 glasovi »za« in z 1 glasom »proti«.

SKLEP:

Občinski svet Občine Gornji Grad daje pozitivno mnenje kandidatki iz Gornjega
Grada, po poklicu profesorici razrednega pouka, za ravnateljico Osnovne šole Frana
Kocbeka Gornji Grad.
Ob glasovanju je bilo navzočih 10 članov občinskega sveta.
Sklep je bil zavrnjen s 4 glasovi »za« in s 6 glasovi »proti«.

K točki 13)

Štorgelj Darko pove, da bo dal pisno vlogo na Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja,
gospodarske javne službe in prostorsko planiranje, da se v proračunu zagotovijo sredstva za
sofinanciranje protiprašnega asfalta.
Župan pove, da je najprej potrebno sprejeti pravilnik, nato pa se v proračunu za leto 2016 oz.
2017 zagotovijo sredstva za ta namen.
Štorgelj Darko je vprašal, kako je s pobudo, ki je bila dana glede plačila prevoza mleka v zimskem
času? Župan pove, da pravilnika za kmetijstvo trenutno še ni mogoče pripraviti, ker zakonodaja na
državni ravni še ni usklajena z evropsko zakonodajo.
K točki 14)
Župan vpraša svetnike, ali so lahko na dnevnem redu naslednje seje hkrati zaključni račun občine,
poročilo in plan Komunale d.o.o. Gornji Grad in zaključno poročilo šole?
Svetniki so se strinjali, da se na naslednji seji obravnavajo vsi navedeni dokumenti. V kolikor pa
časovno ne bodo uspeli obravnavati vseh točk dnevnega reda, se bo razprava oz. odločanje o zadevi
preložilo na naslednjo sejo.
S tem je bil dnevni red za sejo izčrpan, seja je bila zaključena ob 22.40 uri.

Zapisala:
PODBREŽNIK Erika, l.r.

Župan:
OGRADI Stanko, l.r.
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