OBČINA GORNJI GRAD
OBČINSKI SVET
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3342 Gornji Grad
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fax: (03) 839-18-64
E-mail: obcina@gornji-grad.si

Datum:
Naš znak:

30.03.2017
03201-0018/2014-2018-12

ZAPISNIK
18. redne seje Občinskega sveta Občine Gornji Grad,
ki je bila dne, 30.03 2017, ob 18.00 uri v sejni sobi Kulturnega doma Gornji Grad
Prisotni člani občinskega sveta:
Galin Franc, Letonja Peter, Suhoveršnik Milan, Krznar Meta, Ugovšek Jože, Štorgelj Darko, Osolnik
Košar Barbara, Tevž Franc.
Opravičeno odsotni: Purnat Jure, Petek Klemen in Mlinar Jože.
Ostali prisotni:
župan Ogradi Stanko, ravnateljica Osnovne šole Gornji Grad Nerad Blanka, računovodkinja Osnovne
šole Gornji Grad Pečnik Katka, koordinatorka projekta Starejši za starejše Društva upokojencev
Gornji Grad Mermal Karlina, predsednica Nadzornega odbora Vodušek Irena, direktorica občinske
uprave Rihter Jožica, sodelavca občinske uprave 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 18. 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 17. redne seje OS z dne 08. december 2016
Sklep o imenovanju člana Odbora za proračun, prostorsko planiranje in gospodarjenje s
premoženjem občine, člana Statutarno pravne komisije in člana Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja.
Sklep o podelitvi občinskih priznanj za leto 2017
Zaključno poslovno poročilo Osnovne šole Gornji Grad za leto 2016
Poročilo o opravljenem delu prostovoljcev projekta Starejši za starejše v letu 2016, DU
Gornji Grad in DU Bočna
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Gornji Grad za leto 2016- I. obravnava
Sklep o menjavi in odprodaji zemljišč v k.o. Gornji Grad
Sklep o odprodaji zemljišča, parc. št. 1560/4 v k.o. Bočna
Vprašanja, pobude in odgovori članom sveta
Razno

1

K točki 1)
Župan Ogradi Stanko je pozdravil navzoče in ugotovil, da je na seji prisotnih 8 svetnikov, zato je seja
sklepčna. Purnat Jure, Mlinar Jože in Petek Klemen 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 18. redne seje Občinskega sveta Občine Gornji Grad.
Župan je podal na glasovanje sklep
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad potrjuje dnevni red 18. redne seje Občinskega sveta Občine
Gornji Grad.
Ob glasovanju je bilo navzočih 8 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 8 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
K točki 3)
Na predloženi zapisnik 17. redne seje je imela Osolnik Košar Barbara pripombo, naj se k 4. točki
dopiše, da je v zbirnem centru brezplačen prevzem štirih pnevmatik letno. Pod 12. točko pa, da se
pobuda nanaša na svetnike, ki večkrat zaporedoma niso prisostvovali na seji.
V nadaljevanju sta župan in direktorica občinske uprave podala odgovore na vprašanja in pobude, ki
so bila postavljena na 17. redni seji OS.
Rihter Jožica je podala odgovor glede namestitve zabojnika za klavniške odpadke, povedala je, da so
iz podjetja PUP Saubermacher odgovorili, da ni v njihovi pristojnosti nameščanje tovrstnih
zabojnikov, poleg tega je namestitev takšnih zabojnikov v zbirnih centrih prepovedana. Za zbiranje in
upravljanje s klavniškimi odpadki je pristojno podjetje Koto. Za občane znaša strošek za odpadke
0,1924 EUR/kg, v ceno ni vključen 9,5 % DDV. Odvoz v Koto je na odpoklic. Poleg tega občina nosi
stroške namestitve zabojnikov, obratovalne stroške in stroške osebe, ki bi odpadke sprejemala.
Župan je povedal, da se bo zadeva poglobljeno preučila in preračunali stroški.
Realizirana je bila tudi pobuda, o pozivu svetnikov, ki že dlje časa niso prisostvovali na sejah, Rihter
Jožica je povedala, da je bil svetniku, ki je na seji manjkal večkrat zaporedoma, poslan poziv naj se sej
udeležuje redno.
Rihter Jožica je svetnike seznanila z odgovorom, ki ga je občina prejela od uprave podjetja Petrol,
glede odpiralnega časa bencinske črpalke v Gornjem Gradu. Uprava podjetja odgovarja, da zaradi
racionalizacije in ekonomske upravičenosti žal ne morejo ugoditi pobudi glede podaljšanja
odpiralnega časa. Odpiralni čas tako ostaja enak lanskoletnemu in sicer delovniki med 07.00 in 18.00
uro, ob nedeljah in praznikih pa med 08.00 in 13.00 uro.
S strani Rihter Jožice je bila podana še razlaga glede točke razno na dnevnem redu. V poslovniku
občinskega sveta ni določeno, da točka razno mora biti na dnevnem redu, zato se lahko v dnevnem
redu v bodoče tudi izpusti.
Župan je predlagal, da točka razno na dnevnem redu ostane tako, kot je bila do sedaj, svetniki so se
strinjali s predlogom.
Župan je podal na glasovanje sklep
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad potrdi zapisnik 17. redne seje Občinskega sveta Občine
Gornji Grad.
Ob glasovanju je bilo navzočih 8 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 8 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
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K točki 4)
Župan je predal besedo Galinu Francu, ki je namesto predsednika Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja Petka Klemna povedal, da je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja, na svoji 5. dopisni seji dne, 16.03.2017 obravnavala odstopno izjavo Purnata Jureta, ki
odstopa iz funkcij zaradi sprejetja službe v tujini. Komisija je morala pripraviti predloge novih
kandidatov o katerih je odločala na svoji dopisni seji in jih predlaga v sprejem občinskemu svetu.
Župan je podal na glasovanje naslednje sklepe
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad potrjuje imenovanje Jožeta Ugovška za člana Odbora za
proračun, prostorsko planiranje in gospodarjenje s premoženjem občine za mandatno obdobje
občinskega sveta.
Ob glasovanju je bilo navzočih 8 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 8 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad potrjuje imenovanje Barbare Osolnik Košar za članico
Statutarno pravne komisije za mandatno obdobje občinskega sveta.
Ob glasovanju je bilo navzočih 8 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 8 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad potrjuje imenovanje Petra Letonjo za člana Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja za mandatno obdobje občinskega sveta.
Ob glasovanju je bilo navzočih 8 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 8 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
K točki 5)
Galin Franc je povedal, da je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, na svojem
rednem 8. sestanku, ki je potekal 1. marca 2017, odprla prejete vloge na Javni razpis za zbiranje
predlogov za podelitev občinskih priznanja za leto 2017. Navzočim je predstavil seznam kandidatov
za občinska priznanja 2017 skupaj s krajšimi obrazložitvami.
Župan je odprl razpravo v katero se je, z vprašanjem na katerega je prejela odgovor takoj vključila
Osolnik Košar Barbara, ki jo je zanimalo po kakšnem ključu so izbrali kandidata za prejemnika
županovega priznanja.
Rihter Jožica je odgovorila, da se županovo priznanje, skladno z veljavnim občinskim odlokom o
priznanjih, podeljuje študentom in dijakom za odlične študijske dosežke, glede na dejstvo, da je
predlagani kandidat dobitnik Prešernove nagrade, je smiselno, da se ga nagradi s takšnim priznanjem.
Župan je podal na glasovanje sklep
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad potrdi Sklep o podelitvi občinskih priznanj za leto 2017 v
predlagani vsebini.
Ob glasovanju je bilo navzočih 8 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 8 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
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K točki 6)
Župan je predal besedo ravnateljici Osnovne šole Gornji Grad Nerad Blanki, ki je navzočim
predstavila zaključno poslovno poročilo Osnovne šole Gornji Grad za leto 2016, ter jih seznanila z
aktualno problematiko.
Opozorila je, da se pojavljajo težave glede vpisa prvošolčkov v Podružnično osnovno šolo Nova Štifta
za šolsko leto 2017/2018. Nekateri starši namreč želijo otroke prepisati v Gornji Grad, čeprav imajo ti
otroci bivališče v Zgornjem Dolu. V kolikor bo šola staršem dovolila prepis otrok, bo v nekaj letih
delovanje podružnične osnovne šole ogroženo.
Ravnateljica je prosila svetnike, da izrazijo svoje mnenje glede predstavljene problematike.
Svetniki so soglasno podprli ohranitev Podružnične osnovne šole Nova Štifta, šola ne sme dovoliti, da
starši otroke prepisujejo, če zato seveda nimajo tehtnih razlogov.
Svetniki so podali pobudo, da se glede obravnavane tematike sprejme sklep, zato je župan podal na
glasovanje sklep.
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad se je seznanil s problematiko vpisa otrok v osnovno šolo, za
šolsko leto 2017/2018 in podpira vpis otrok v šolski okoliš, kot predpisuje zakonodaja.
Ob glasovanju je bilo navzočih 8 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 8 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
Ravnateljica je opozorila še na prostorsko problematiko s katero se srečuje osnovna šola in potrebo po
ureditvi prostorov, kot narekujejo standardi. Pred nekaj dnevi so namreč dobili obisk inšpektorja, ki je
ugotovil, da je računalniška učilnica popolnoma neprimerna za nadaljnjo izvedbo pouka, zato jo
morajo sanirati do naloženega roka, kar pa za sabo spet prinese dodatne stroške, ki jih bo morala
zagotoviti Občina Gornji Grad.
V razpravo sta se z vprašanji, na katere sta takoj prejela odgovore vključila Tevž Franc in Osolnik
Košar Barbara.
Občinski svet se je seznanil z zaključnim poslovnim poročilom Osnovne šole Gornji Grad za leto
2016.
K točki 7)
Župan je predal besedo Mermal Karlini, koordinatorki projekta Starejši za starejše Društva
upokojencev Gornji Grad, ki je povedala, da so rezultati projekta dobri, prostovoljci pridno delajo,
lansko leto je projekt obeležil že 9. leto izvajanja na območju občine Gornji Grad. Povedala je tudi, da
ima Društvo upokojencev Bočna od 1.1.2017 novo koordinatorko Pančur Sabino.
Občinski svet se je seznanil s poročilom o opravljenem delu prostovoljcev projekta Starejši za
starejše v letu 2016, Društva upokojencev Gornji Grad in Društva upokojencev Bočna.
K točki 8)
Župan je predstavil zaključni račun proračuna Občine Gornji Grad za leto 2016 po posameznih
postavkah, povedal je, da je bila realizacija proračuna 96 %, vse planirane investicije so bile izvedene.
Na določenih postavkah sicer prihaja do manjših odstopanj, saj je bila dejanska poraba nižja od
planirane. Povedal je tudi, da je zaključni račun proračuna na svojem sestanku obravnaval Odbor za
proračun, prostorsko planiranje in gospodarjenje s premoženjem občine, zato je besedo predal Letonji
Petru, članu odbora.
Letonja Peter je povedal, da je župan na seji odbora za proračun izčrpno predstavil zaključni račun in
tudi odgovoril na vsa zastavljena vprašanja, zato odbor predlaga občinskemu svetu, da sprejme Odlok
o zaključnem računu proračuna občine za leto 2016.
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Župan je odprl razpravo, v katero se je z vprašanjem na katerega je prejela odgovor takoj vključila
Osolnik Košar Barbara.
Župan je podal na glasovanje sklep
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad sprejme Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Gornji grad za leto 2016 v I. obravnavi.
Ob glasovanju je bilo navzočih 8 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 8 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
K točki 9)
Rihter Jožica je povedala, da je občina v letu 2016 prejela vlogo za menjavo in odkup dela zemljišča v
Šokatu, saj si stranka želi urediti kataster okrog svojih objektov, svoje parcele želi zamenjati s
parcelami, ki imajo status javnega dobra razliko v površini pa odkupiti. Ker so parcele, ki so predmet
menjave javno dobro se najprej predlaga izvzem iz javnega dobra, potem bi se z menjalno pogodbo
zamenjale parcele katerih lastnica je občina, s parcelami v lasti stranke. Razliko v površini bi stranka
odkupila po tržni ceni.
Župan je odprl razpravo v katero sta se z vprašanji na katere sta dobila odgovor takoj vključila Osolnik
Košar Barbara in Galin Franc.
Župan je podal na glasovanje sklep
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad je sprejel sklep, da se iz javnega dobra izvzamejo naslednja
zemljišča:
SKLEP
o ukinitvi javnega dobra
1. člen
Iz javnega dobra se izvzamejo naslednja zemljišča:
1.
2.
3.
4.

Zemljišče, parc. št. 856/9 (ID 6459351, v izmeri 11 m2), k.o. 942 - Gornji Grad,
zemljišče, parc. št. 856/10 (ID 6459354, v izmeri 159 m2), k.o. 942 - Gornji Grad,
zemljišče, parc. št. 856/12 (ID 6459355, v izmeri 125 m2), k.o. 942 - Gornji Grad,
zemljišče, parc. št. 856/14 (ID 6459348, v izmeri 81 m²), k.o. 942 - Gornji Grad.
2. člen

S tem sklepom zgoraj navedene parcele prenehajo biti javno dobro in se vpišejo v ustrezni
zemljiškoknjižni vložek, ki je last Občine Gornji Grad.
3. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.
Ob glasovanju je bilo navzočih 8 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 8 glasovi »za« in z 0 glasom »proti«.
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SKLEP:
Občinski svet soglaša, da Občina Gornji Grad izvede postopek menjave zemljišč, nastalo razliko
v površinah pa odproda. Z menjavami parcel Občina Gornji Grad pridobi lastništvo nad
lokalno cesto.
Občina Gornji Grad zamenja z menjalno pogodbo naslednja zemljišča:
1. zemljišče, parc. št. 856/9 (ID 6459351, v izmeri 11 m2), k.o. 942 - Gornji Grad,
2. zemljišče, parc. št. 856/10 (ID 6459354, v izmeri 159 m2), k.o. 942 - Gornji Grad,
3. zemljišče, parc. št. 856/12 (ID 6459355, v izmeri 125 m2), k.o. 942 - Gornji Grad,
4. zemljišče, parc. št. 856/14 (ID 6459348, v izmeri 81 m²), k.o. 942 - Gornji Grad.
Našteta zemljišča v skupni izmeri 376 m2 se zamenjajo s parcelami v lasti fizične osebe:
1. zemljišče, parc. št. 299/2 (ID 6459362, v izmeri 101 m2), k.o. 942 - Gornji Grad,
2. zemljišče, parc. št. 299/6 (ID 6459357, v izmeri 9 m2), k.o. 942 - Gornji Grad,
3. zemljišče, parc. št. 285/4 (ID 6459360, v izmeri 45 m2), k.o. 942 - Gornji Grad,
4. zemljišče, parc. št. 285/6 (ID 6459370, v izmeri 22 m2), k.o. 942 - Gornji Grad,
katerih skupna izmera je 177 m2 , razlika v površini 199 m2 se odkupi po ocenenjeni vrednosti
GURS.
Po potrjenem sklepu občinska uprava izvede postopke za ocenitev premoženja za menjavo in
prodajo in pripravi postopek za prodajo v skladu s predpisi. Stroške kupnine nosi kupec.
S kupcem se sklene menjalna pogodba, za nastalo razliko v površinah pa prodajna pogodba.
Ob glasovanju je bilo navzočih 8 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 8 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
K točki 10)
Rihter Jožica je povedala, da je občina v letu 2015 prejela vlogo stranke, za parcelacijo in odkup dela
parcele, ki poteka skozi njihovo dvorišče in hlev. Na tej parceli naj bi bila dovozna pot, vendar je
stranka v svoji vlogi navedla, da poteka dovozna pot mimo hleva in se za hlevom priključi na staro
dovozno pot. V preteklosti je ta pot služila kot povezava lastnikov s parcelami, z menjavami in odkupi
pa je stranka že dobila lastništvo nad okoliškimi parcelami. Glavni razlog nakupa novo nastale parcele
je preprečiti ovire s katerimi se je stranka pri pridobivanju dokumentacije za obnovo svojih poslopij v
preteklosti že srečevala, zaradi neurejenosti parcele na kateri stoji njena infrastruktura.
Parcelacija je bila izvedena 14.12.2016, novo nastali parceli imata status javnega dobra, zato je v prvi
vrsti potrebna ukinitev javnega dobra za parcelo št. 1560/4, nato pa se s stranko sklene prodajna
pogodba.
Župan je podal na glasovanje sklep
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad je sprejel sklep, da se iz javnega dobra izvzame naslednje
zemljišče:
SKLEP
o ukinitvi javnega dobra
1. člen
Iz javnega dobra se izvzame naslednje zemljišče:
1. Zemljišče, parc. št. 1560/4 (ID 6678395, v izmeri 430 m2), k.o. 941- Bočna.
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2. člen
S tem sklepom zgoraj navedena parcela preneha biti javno dobro in se vpiše v ustrezni
zemljiškoknjižni vložek, ki je last Občine Gornji Grad.
3. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.
Ob glasovanju je bilo navzočih 8 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 8 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
SKLEP:
Občinski svet soglaša, da Občina Gornji Grad odproda:
1. Zemljišče, parc. št. 1560/4 (zemljišče v izmeri 430 m2) k.o. 941 – Bočna, ID 6678395
Po potrjenem sklepu občinska uprava izvede postopke za ocenitev premoženja za prodajo in
pripravi postopek za prodajo v skladu s predpisi. Stroške kupnine nosi kupec.
S kupcem se sklene prodajna pogodba.
Ob glasovanju je bilo navzočih 8 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 8 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
K točki 11)
Osolnik Košar Barbara je vprašala kako je s prejetim dopisom s strani stanovalcev Petelinjeka.
Župan odgovarja, da so bili na to temo že sestanki, zadeve so v teku in so realizirane skladno s
postopkom in predpisi, vendar se stanovalci še vedno ne morejo sprijazniti, da se bo zemljišče
porabilo za namene, ki njim niso po godu.
Tevž Franc je prosil za odmero ceste v k.o. Bočna.
Rihter Jožica je odgovorila, da je potrebno za odmero ceste podati vlogo.
Osolnik Košar Barbara je vprašala kako je z usmerjevalnimi tablami za Osnovno šolo.
Rihter Jožica je odgovorila, da je občina posredovala elektronsko sporočilo, vendar odgovora še ni
prejela.
Ugovška Jožeta je zanimalo kdo skrbi za table tematskih poti, saj je opazil, da je ena izmed tabel
podrta.
Tevž Franc je opozoril na razširjenost uporabe moto kros motorjev, s katerimi se vozijo po okoliških
gozdovih, kar je postalo moteče za okolje in živali, ki bivajo v gozdu, meni, da bo treba nekaj ukreniti.
Osolnik Košar Barbara je podala pobudo, da bi se poskušala poiskati ustrezna lokacija, kjer bi lahko
vozili takšne motorje, to bi hkrati predstavljajo tržno nišo občine.
Letonja Peter predlaga, da se na policijo naslovi dopis, kjer se opozori na omenjeno problematiko in
naj policija predvidi nadaljnje ukrepe.
Štorgelj Darko je opozoril, da je cesta skozi Florjan v izredno slabem stanju, predlagal je, da naj se
naredi predlog za postopno vzdrževanje lokalnih cest.
K točki 12)
Župan je povedal, da bo 8. aprila očiščevalna akcija, organizirana je na podlagi pobud s strani
občanov.
Osolnik Košar Barbara je prenesla pobudo Petka Klemena, ki je predlagal naj bo očiščevalna akcija na
občinski ravni organizirana redno.
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Za konec je župan navzočim pokazal še nekaj aktualnih slik uničenih lokalnih cest iz celotnega
območja občine.
S tem je bil dnevni red za sejo izčrpan, seja je bila zaključena ob 22.00 uri.
Zapisala:
STRADOVNIK Katja, l. r.

Župan:
OGRADI Stanko, l. r.
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