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:
08.12.2016
Naš znak: 03201-0017/2014-2018-9

ZAPISNIK
17. redne seje Občinskega sveta Občine Gornji Grad, ki je bila
dne, 08. 12. 2016, ob 18.00 uri v sejni sobi Kulturnega doma Gornji Grad
Prisotni člani občinskega sveta:
Galin Franc, Osolnik Košar Barbara, Petek Klemen, Suhoveršnik Milan, Tevž Franc, Ugovšek Jože.
Opravičeno odsotni: Purnat Jure, Štorgelj Darko, Letonja Peter, Krznar Meta, Mlinar Jože.
Ostali prisotni:
župan Ogradi Stanko, Herodež Janez, direktor podjetja PUP Saubermacher, d.o.o., predsednica
Nadzornega odbora Občine Gornji Grad Vodušek Irena, direktorica občinske uprave Rihter Jožica in
sodelavci občinske uprave Purnat Blaž in Gutman Tina ter Poličnik Lucija, Urad za okolje in prostor
SAŠA regije.
Predstavnik/-ca medijev: Sem Štefka.
Sejo je vodil župan Ogradi Stanko, seja je bila snemana na elektronski medij, skrajšan zapisnik je
pisala Rihter Jožica.
Za 17. redno sejo je bil predlagan naslednji dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti
2. Pregled in potrditev dnevnega red
3. Pregled in potrditev zapisnika 16. redne seje OS z dne 13. oktober 2016
4. Poslovni načrt za zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov v Občini Gornji Grad za leto za
leto 2017
5. Program dela Nadzornega odbora Občine Gornji Grad za leto 2017 s finančnim načrtom
6. Predlog Odloka o proračunu Občine Gornji Grad za leto 2017 – II. obravnava
7. Odlok o 2. spremembi Odloka o proračunu Občine Gornji Grad za leto 2016
8. Obvezna razlaga šestega odstavka druge točke 9. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah
odloka o zazidalnem načrtu športnih igrišč Osnovne šole Frana Kocbeka v Gornjem Gradu
9. Sklep o vrednosti točke za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2017 v občini
Gornji Grad
10. Letni program kulture v občini Gornji Grad za leto 2017
11. Letni program športa v občini Gornji Grad za leto 2016
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. Lista prisotnih je sestavni del zapisnika in se hrani v arhivu občinskega sveta.
K točki 2)
Prisotnim je župan predstavil dnevni red 17. redne seje Občinskega sveta Občine Gornji Grad.
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Predlagal je, da se »Obvezna razlaga šestega odstavka druge točke 9. člena Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu športnih igrišč Osnovne šole Frana Kocbeka v Gornjem
Gradu«, obravnava po hitrem postopku, ker 74. člen poslovnika določa, da svet sprejema po hitrem
postopku obvezne razlage določb splošnih aktov občine.
Župan poda na glasovanje sklep
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad se strinja, da se obvezna razlaga sprejme po hitrem
postopku.
Ob glasovanju je bilo navzočih 6 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 6 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
Svetniki na dnevni red niso imeli pripomb.
Župan poda na glasovanje sklep
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad potrjuje dnevni red 17. redne seje Občinskega sveta Občine
Gornji Grad.
Ob glasovanju je bilo navzočih 6 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 6 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
K točki 3)
Na predloženi zapisnik 16. redne seje ni bilo pripomb.
Župan poda na glasovanje sklep
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad potrdi zapisnik 16. redne seje Občinskega sveta Občine
Gornji Grad.
Ob glasovanju je bilo navzočih 6 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 6 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
K točki 4)
Herodež Janez, direktor PUP-Saubermacher d.o.o. pove, da večjih težav pri zbiranju in prevozu
komunalnih odpadkov v letu 2016 ni bilo, zato za leto 2017 bistvenih sprememb na področju
standarda in tehničnega pravilnika ne predlagajo. Podal je pregled zbiranja in odvoza odpadkov, to je
oskrba s črnimi posodami za mešane odpadke in rumenimi vrečami za plastične odpadke ter posodami
za biorazgradljive odpadke. Zbirni center je odprt vsak torek in četrtek od 8.00 do 15.30 ure. Novost
je lani uveden zbiralnik za elektronsko opremo. Ločeno zbrane frakcije odvažajo embalažnim
shemam. V juniju se bodo na treh lokacijah delile rumene vreče. Za informiranje občanov koristijo
brošure, spletne strani in javne objave v časopisih. Cena ostaja nespremenjena, povečala se je s strani
Simbio Celje, vendar ne presega 10 %, zato je cena ostala enaka. Odvoz odpadkov ostaja po utečenem
urniku, termini odvozov so navedeni na vsakem računu.
V razpravo so se z mnenji in vprašanji, na katere so prejeli odgovore takoj, vključili: Osolnik Košar
Barbara, Galin Franc, Tevž Franc.
Herodež Janez pove, da po dosedanjih podatkih količine odpadkov padajo, delež ločeno zbranih
odpadkov pa narašča, ker je zavest občanov vedno večja. Poudarek dajejo na osveščanju predvsem
šolske mladine. V zbiralnicah na ekoloških otokih ni večjih odstopanj, v kolikor je odložena tudi
plastika v večjih količinah, odpeljejo posebej s kombijem. V zbirnem centru prevzamejo brezplačno 4
pnevmatike letno.

2

Po razpravi poda župan na glasovanje naslednji sklep
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad potrdi Poslovni načrt za zbiranje in prevoz komunalnih
odpadkov v Občini Gornji Grad za leto 2017.
Ob glasovanju je bilo navzočih 6 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 6 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
K točki 5)
Vodušek Irena, predsednica Nadzornega odbora Občine Gornji Grad je navzoče seznanila z Letnim
programom dela nadzornega odbora za leto 2017, v katerem načrtujejo nadzorni pregled nad
proračunom in zaključnim računom Občine Gornji Grad za leto 2016, nadzorni pregled nad tekočim
poslovanjem Občine Gornji Grad ter nadzorni pregled poslovanja vrtca Gornji Grad, JKP Komunala
d.o.o. Gornji Grad in Ju-Jitsu klub Samuraj Gornji Grad. Za delovanje nadzornega odbora načrtujejo
porabo sredstev v višini 2.850 EUR. Večji del teh sredstev je namenjen za sejnine, želijo pa se
udeležiti tudi izobraževanj. Sprejemajo pobude tekom leta in na podlagi le-teh se lahko odločijo, da se
plan dela spremeni.
V razpravo sta se s pripombo in vprašanjem, na katerega sta prejela odgovor takoj, vključila: Osolnik
Košar Barbara in Tevž Franc.
Občinski svet se je seznanil s Programom dela Nadzornega odbora Občine Gornji Grad za leto
2017 s finančnim načrtom.
K točki 6)
Župan Ogradi Stanko uvodoma pove, da občina med prvo in drugo obravnavo proračuna za leto 2017
ni prejela nobene pripombe na osnutek proračuna.
Purnat Blaž, sodelavec za proračun pove, da so na prihodkovni strani vključena povratna sredstva za
lokalno cesto v Lenart v znesku 33.117 EUR, ki so na podlagi zahteve Ministrstva za finance
preknjižena iz transfernih sredstev na konto zadolževanja, stanje sredstev se zaradi tega ne spremeni.
Član Odbora za proračun in gospodarjenje s premoženjem občine Petek Klemen pove, da je
odbor na seji obravnaval predlog proračuna za leto 2017 v drugi obravnavi in ga predlagal
občinskemu svetu v sprejem.
V razpravo sta se z vprašanjem, na katerega sta prejela odgovor takoj, vključila: Petek Klemen,
Osolnik Košar Barbara.
Osolnik Košar Barbaro je zanimal odziv gasilskih društev glede proračunskih sredstev. Župan pove,
da bo izveden javni poziv. Galin Franc meni, da bi morala država prispevati več za gasilska društva,
da občini ne bi bilo potrebno namenjati toliko sredstev, kolikor se sedaj financira.
Župan je podal na glasovanje naslednji sklep
SKLEP:
Občinski svet sprejme Odlok o proračunu Občine Gornji Grad za leto 2017 v drugi obravnavi s
predlaganimi spremembami.
Občinski svet sprejme Kadrovski načrt za leto 2017.
Občinski svet sprejme Načrt razvojnih programov za leto 2017.
Občinski svet sprejme Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem
Občine Gornji Grad za leto 2017.
Ob glasovanju je bilo navzočih 6 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 6 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
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K točki 7)
Župan pove, da je zaradi sprememb na prihodkovni in odhodkovni strani proračuna potreben sprejem
Odloka o 2. spremembi Odloka o proračunu Občine Gornji Grad za leto 2016. Določene zadeve tekom
leta niso bile realizirane, so se pa pojavile druge potrebe. Na prihodkovni strani so spremembe zaradi
uskladitve primerne porabe in finančne izravnave na podlagi novo objavljenega podatka Ministrstva za
finance. Prihodki se povečajo za cca. 4.000 EUR.
Na odhodkovni strani je povečanje na postavki obveščanje domače in tuje javnosti zaradi večjega
števila uradnih objav, mednarodno sodelovanje občin se zniža, sredstva se prenesejo na financiranje
dejavnosti in sprejem paraolimpijca, povečajo se stroški za računalniške storitve, za razvojno agencijo
zaradi aneksa z Regijsko razvojno agencijo Celje kar je sprejelo vseh 31 občin, poveča se financiranje
tekočega vzdrževanja na občinskih cestah zaradi obnove in asfaltiranja ceste Prod v Gornjem Gradu,
prestavitev lokalne ceste pri spodnjem Bezovšeku in ureditev lokalne ceste Bočna – Menina, znižajo
se stroški investicije Avtobusne postaje Dol, razpis za male čistilne naprave je zaključen in se sredstva
znižajo na dejansko stanje, pri vodovodu Gornji Grad se sredstva povečujejo zaradi obnove vodovoda
Prod, pri kolektivni komunalni rabi zaradi vzdrževanja in košenj, povečani so stroški otroškega
varstva in investicije v šoli, v okviru dozidave Zgornjesavinjskega zdravstvenega doma se letos
pripravlja projektna dokumentacija, zato se v tem letu ne načrtujejo sredstva za investicijo.
Župan je predal besedo Petek Klemnu, ki je po pooblastilu predsednika Odbora za proračun in
gospodarjenje s premoženjem občine navzočim povedal, da je odbor obravnaval 2. rebalans 2016 in
predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme v predlagani obliki.
Purnat Blaž, sodelavec za proračun pove, da so pri rebalansu prav tako na prihodkovni strani
vključena povratna sredstva za lokalno cesto v Lenart v znesku 33.117 EUR, ki so na podlagi zahteve
Ministrstva za finance preknjižena iz transfernih sredstev na konto zadolževanja, stanje sredstev se
zaradi tega ne spremeni.
V razpravo sta se z mnenji in vprašanji, na katere sta prejela odgovore takoj, vključila: Galin Franc,
Suhoveršnik Milan.
Župan je podal na glasovanje naslednji sklep
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad sprejme Odlok o drugi spremembi Odloka o proračunu
Občine Gornji Grad za leto 2016 s predlaganimi spremembami.
Občinski svet sprejme spremembo Načrta razvojnih programov za leto 2016.
Ob glasovanju je bilo navzočih 6 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 6 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
K točki 8)
Poličnik Lucija, sodelavka Urada za okolje in prostor SAŠA regije je povedala, da je na podlagi dveh
dopisov Upravna enota Mozirje zahtevala avtentično tolmačenje oziroma obvezno razlago šestega
odstavka druge točke 9. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu
športnih igrišč Osnovne šole Frana Kocbeka v Gornjem Gradu. Upravno enoto konkretno zanima:
- ali je bilo pri sprejemanju omenjene dikcije mišljeno, da je potrebno najprej pridobiti
gradbeno dovoljenje in izvesti dozidavo, novogradnjo ali spremembo namembnosti in šele
nato ustrezno število parkirišč, oziroma,
- ali je bilo mišljeno, da je možno pridobiti gradbeno dovoljenje in razširiti parkirišče tudi pred
izvedbo prizidave.
Upravna enota Mozirje je prosila Občino Gornji Grad za obvezno razlago zaradi nadaljevanja
postopka za izdajo gradbenega dovoljenja za dozidavo in rekonstrukcijo garaže ter razširitev parkirišča
na zemljišču investitorja Komunale d.o.o., Kocbekova cesta 23, Gornji Grad.
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Občina Gornji Grad besedilo odloka: »V območju ob objektu D se zagotovi, v primeru dozidave ali
samostojne gradnje, ustrezno število parkirišč na zemljiški parceli« razume tako, da je zagotovitev
ustreznega števila parkirišč možna v primeru dozidave ali samostojne gradnje kakršnegakoli objekta
(poslovno stanovanjskega objekta, garaže, nadstreška, skladišča, drvarnice ipd.), kar pomeni, da je
možno pridobiti gradbeno dovoljenje za parkirišče istočasno ob pridobivanju gradbenega dovoljenja
za dozidavo ali samostojno gradnjo objekta ali po izvedeni dozidavi ali samostojni gradnji.
V razpravo so se z mnenji in vprašanji, na katere so prejeli odgovore takoj, vključili: Galin Franc,
Osolnik Košar Barbara, Tevž Franc.
Župan pove, da bo Upravna enota Mozirje odločila o gradbenem dovoljenju na podlagi predložene
dokumentacije s strani Komunale d.o.o.
Poličnik Lucija pove, da je statutarno pravna komisija zadevo obravnavala na dveh sejah in je obvezno
razlago potrdila.
Župan je po razpravi podal na glasovanje naslednji sklep
Predlog sklepa hitre obravnave:
Občinski svet Občine Gornji Grad sprejme Obvezno razlago šestega odstavka druge točke 9.
člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu športnih igrišč
Osnovne šole Frana Kocbeka v Gornjem Gradu (UG ZSO št. 03/1999, 15/2009, 02/2010).
Ob glasovanju je bilo navzočih 6 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 6 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
K točki 9)
Gutman Tina, sodelavka občinske uprave pove, da je na podlagi 18. člena Odloka o nadomestilu za
uporabo stavbnih zemljišč v občini Gornji Grad potrebna vsakoletna uskladitev točke z indeksom cen
življenjskih potrebščin in določitev nove vrednosti. V letu 2016 je na letni ravni indeks znašal 100,6.
Na podlagi navedenega se vrednost točke poveča in znaša 0,002021751 EUR/m2 za zazidana stavbna
zemljišča in 0,000607419 EUR/m2 za nezazidana stavbna zemljišča.
K razpravi se ni priglasil nihče.
Na glasovanje je bil podan naslednji sklep
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad sprejme Sklep o vrednosti točke za nadomestilo za uporabo
stavbnega zemljišča za leto 2017 v občini Gornji Grad.
Ob glasovanju je bilo navzočih 6 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 6 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti.
K točki 10)
Gutman Tina, sodelavka občinske uprave pove, da je Letni program kulture prilagojen na nov
pravilnik, ki je bil sprejet letos. LPK je usklajen s sprejetimi proračunskimi postavkami.
Osolnik Košar Barbara je vprašala, kako je z muzejsko zbirko »Štekl«. Župan pove, da je napredek v
tem, da ima občina ključe in zaposleni v TIC-u lahko razkažejo zbirko obiskovalcem. Petek Klemen
predlaga, da se Nadškofiji Ljubljana ponudi, da občina odkupi »Štekl«.
Župan je podal na glasovanje naslednji sklep
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad sprejme Letni program kulture Občine Gornji Grad za leto
2017.
Ob glasovanju je bilo navzočih 6 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 6 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti.
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K točki 11)
Gutman Tina, sodelavka občinske uprave pove, da je tudi Letni program športa za leto 2017
prilagojen glede na sprejeti proračun. Predlog Zakona o športu je sicer v obravnavi, vendar so zaenkrat
še težave s sprejemom, zato je LPŠ pripravljen po obstoječem Pravilniku za šport.
V razpravo so se z vprašanji glede projekta Zlati sonček, na katere so prejeli odgovore takoj, vključili:
Osolnik Košar Barbara, Galin Franc, Tevž Franc, Suhoveršnik Milan.
Gutman Tina pove, da bosta v decembru objavljena prva dva razpisa, z ostalimi bomo prav tako
pohiteli in bodo predvidoma razpisi zaključeni do aprila 2017.
Klemen Petek je vprašal, ali Športna zveza deluje? Gutman Tina odgovarja, da mora oddajati letna
poročila, tudi če ne deluje, sicer sledi kazen.
Župan je podal na glasovanje naslednji sklep
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad sprejme Letni program športa Občine Gornji Grad za leto
2017.
Ob glasovanju je bilo navzočih 6 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 6 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti.

K točki 12)
Osolnik Košar Barbara je podala pobudo, da se svetnike, ki večkrat zaporedoma niso prisostvovali na
seji, pozove k udeležbi ali odstopu, ker so oškodovani njihovi volivci s tem, da nimajo predstavnika
svojega območja v občinskem svetu.
Tevž Franc je dal pobudo za namestitev kontejnerjev za klavniške odpadke. Predlagano je, da se
klavniški odpadki zbirajo v Zbirnem centu v Podhomu.
Ugovšek Jože je podal pobudo, da bi bil odpiralni čas Bencinske črpalke v Gornjem Gradu v večernih
urah podaljšan iz 18. na 19.uro. Občinska uprava poda vlogo na upravo Petrola.
Galin Franc sprašuje, kdo je potencialni kupec za turistično rekreacijski center Repene. Župan
odgovori, da se je oseba na občini zanimala glede prostorskega plana za območje Repene. Glede
nakupa turistično rekreacijskega centra Repene pa se bodo morali dogovoriti z lastnikom.
Tevž Franc je povprašal, čemu o namenjene vrtine pri osnovni šoli. Župan pove, da so se v začetku
decembra izvajale geološke vrtine tal zaradi projekta obvoznice Gornji Grad, za katerega Direkcija za
ceste pripravlja projekt za gradbeno dovoljenje.
K točki 13)
Pod razno ni bilo razprave.

S tem je bil dnevni red za sejo izčrpan, seja je bila zaključena ob 20.55 uri.
Zapisala:
RIHTER Jožica, l. r.

Župan:
OGRADI Stanko, l. r.
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