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ZAPISNIK
14. redne seje Občinskega sveta Občine Gornji Grad,
ki je bila dne, 09. 06. 2016, ob 18.00 uri v sejni sobi Kulturnega doma Gornji Grad
Prisotni člani občinskega sveta:
Galin Franc, Letonja Peter, Suhoveršnik Milan, Štorgelj Darko, Ugovšek Jože, Petek Klemen, Krznar
Meta, Osolnik Košar Barbara
Opravičeno odsotni: Purnat Jure, Mlinar Jože, Tevž Franc
Ostali prisotni:
župan Ogradi Stanko, predsednik nadzornega odbora mag. Rihter Andrej, direktor Komunale d.o.o.
Gornji Grad Purnat Zdenko, direktorica občinske uprave Rihter Jožica, sodelavka Urada za okolje in
prostor SAŠA regije Poličnik Lucija, 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 14. 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 13. redne seje OS z dne 21. aprila 2016
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Gornji Grad za leto 2015 – II. obravnava
Odlok o 1. spremembi Odloka o proračunu Občine Gornji Grad za leto 2016
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi, organiziranosti in načinu dela
krajevnih odborov – skrajšani postopek
Odlok o ustanovitvi, organiziranosti in načinu dela krajevnih odborov – uradno prečiščeno
besedilo
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih
funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov
Občine Gornji Grad
Spremembe in dopolnitve Odloka o varovanju pitne vode v zajetjih na območju občine Gornji
Grad – skrajšani postopek
Poročilo o izvajanju zimske službe 2015/2016 v občini Gornji Grad
Sklep o nakupu zemljišča za Kanalizacijo Bočna - Črpališče 1, parc. št. 521/4 in 521/5 obe
k.o. Bočna
Sklep o prodaji deleža nepremičnine v Kamniku, parc. št. 687/69 k.o. Kamnik
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13.
14.
15.
16.

Sklep o dodelitvi finančne pomoči ob požaru družini Bezovšek
Enkratna nagrada za športne dosežke Tiršku Frančku Gorazdu
Vprašanja, pobude in odgovori članom sveta
Razno

K točki 1)
Župan Ogradi Stanko je pozdravil navzoče in ugotovil, da je na seji prisotnih 8 svetnikov, zato je seja
sklepčna. Purnat Jure, Tevž Franc 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 14. redne seje Občinskega sveta Občine Gornji Grad.
Župan je predlagal, da se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi, organiziranosti in
načinu dela krajevnih odborov ter Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in
drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih
občinskih organov Občine Gornji Grad obravnavata po skrajšanem postopku.
Predlagal je tudi, da se zamenja obravnava 4. in 5. točke dnevnega reda, zaradi zadržanosti mag.
Rihterja Andreja, predsednika nadzornega odbora. Svetnikom je predlagal spremenjeni dnevni red:
4. Odlok o 1. spremembi Odloka o proračunu Občine Gornji Grad za leto 2016
5. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Gornji Grad za leto 2015 – II. obravnava
Svetniki na dnevni red niso imeli pripomb.
Župan poda na glasovanje sklep
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad potrjuje dnevni red 14. 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 13. redne seje je imela Osolnik Košar Barbara pripombo, da je župana občine
Mozirje potrebno navesti pod drugi odsotni, saj je bil vabljen na sejo. Predlagala je tudi, da se njena
pripomba o ekskurziji briše iz zapisnika, saj ni v kontekstu z obravnavano vsebino.
Župan poda na glasovanje sklep
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad potrdi zapisnik 13. 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 4)
Župan je svetnikom obrazložil postavke proračuna, kjer so predlagane spremembe, povedal je, da so
spremembe tako na prihodkovni, kot na odhodkovni strani.
Župan je predal besedo Osolnik Košar Barbari, ki je poročala o ugotovitvah odbora za proračun.
Povedala je, da se na odboru niso strinjali, da bi občina trenutno prevzela nase stroške zaprtega
odlagališča Podhom in kasneje preko regresnih zahtevkov reševala zadeve z dolžniki, razen če res ni
druge rešitve. Poudarila je, da župan in direktor Komunale še vedno dolgujeta sestanek na Ministrstvu,
ki naj bi ga opravila preden se zadeva zaključi.
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Na sestanku odbora je bilo izraženo mnenje glede romarskih poti, da bi bilo dobro širše prenoviti
katedralne prostore in jih izkoristiti. Župan je podal odgovor, da je razpis za projekt romarskih poti
finančno omejen na milijon evrov, občina kot partner si večjih investicij trenutno ne more privoščiti,
rok za oddajo vloge na razpis je sredina julija zato bo v prvi fazi obnovitev prostorov v ožjem smislu,
uredile naj bi se sanitarije in nekaj prenočišč.
Župan je odprl razpravo v katero so se z mnenji in vprašanji, na katere so prejeli odgovore takoj,
vključili Galin Franc, Suhoveršnik Milan in Krznar Meta.
Galina Franca je zanima avtobusna postaja Dol, če je za tem zneskom kakšna ponudba ali gre za oceno
vrednosti. Rihter Jožica je odgovorila, da je bila narejena in potrjena projektna naloga za postajališče
in da je vrednost določena po predračunskem popisu, po sprejetju rebalansa proračuna za leto 2016 se
bo izvedlo zbiranje ponudb.
Galin Franc je pripomnil, da se strinja glede obveščanja gasilcev, vendar je poudaril, da so
nerealizirane zadeve glede izobraževanja za radijske postaje. Zanima ga, zakaj se je lani zadeva
ustavila. Izpostavil je tudi, da je radijska veza v naših krajih zelo šibka, kljub obstoječi infrastrukturi,
poudaril je pomen radijske veze, ki lažje in hitreje zaobjame več ljudi, treba bo več narediti na
realizaciji izobraževanja.
Župan je odgovoril, da bo izvedeno obveščanje gasilcev, glede radijskih vez se bo tudi izvedlo
izobraževanje Štaba civilne zaščite.
Suhoveršnik Milan je izrazil mnenje, da je cena avtobusne postaje Dol visoka in da bi v Novi Štifti
rabili adaptacijo več avtobusnih postaj. Rihter Jožica je odgovorila, da ne gre samo za obnovo
postajališča temveč so projektanti in Direkcija za ceste zahtevali, da se postajališče ustrezno sanira
skladno z veljavno zakonodajo, kar bistveno podraži investicijo, saj je treba urediti dovoz in
razsvetljavo postajališča.
Krznar Meto je zanimalo, zakaj so Golte navedene pod postavko dolgoročne kapitalske naložbe.
Župan je povedal, da so leta 2004 občine v družbi Golte nastopile kot solastnice in so določen čas
skrbele za dokapitalizacijo, vendar so se župani pred nekaj leti odločili, da z dokapitalizacijami
prenehajo. Nazadnje je bila dokapitalizacija izvedena v preteklem mandatu.
Župan poda na glasovanje sklep
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad sprejme Odlok o prvi spremembi Odloka o proračunu
Občine Gornji Grad za leto 2016.
Občinski svet sprejme spremembo Načrta razvojnih programov za leto 2016.
Občinski svet sprejme spremembo Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim
premoženjem Občine Gornji Grad za leto 2016.
Ob glasovanju je bilo navzočih 8 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 8 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

Točka 5
Župan je povedal, da je predlog Odloka o zaključnem računu obravnaval Odbor za proračun, pregledal
ga je tudi Nadzorni odbor, zato je besedo predal predsedniku Nadzornega odbora mag. Rihterju
Andreju, ki je povzel poročilo sestanka Nadzornega odbora, ki je pregledal celoten zaključni proračun,
poseben poudarek je bil na določenih področjih, omenil je, da je bila nadzornemu odboru pri
posameznih točkah na voljo vsa potrebna dokumentacija za kakovosten in celovit pregled. Edini
pomislek, ki ga je imel nadzorni odbor je bil pri nadurah v času bolniškega staleža, zato je občini
predlagal, naj si pridobi pravno mnenje glede izplačevanja nadur zaposlene, ki je v bolniškem staležu.
Občina je oddala odzivno poročilo in upoštevala priporočilo nadzornega odbora. Nadzorni odbor zato
nima zadržkov glede sprejema zaključnega računa občine za leto 2015.
Župan poda na glasovanje sklep
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SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad sprejme Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Gornji Grad za leto 2015.
Ob glasovanju je bilo navzočih 8 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 8 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

K točki 6)
Gutman Tina je povedala, da je po sprejemu Statuta Občine Gornji Grad s statutarnimi določbami
potrebno uskladiti tudi Odlok o ustanovitvi, organiziranosti in načinu dela krajevnih odborov.
Občinska uprava je poleg tega predloga odloka, iz istega razloga občinskemu svetu v sprejem
predlagala že Odlok o grbu, zastavi, žigu, občinskem prazniku in priznanjih Občine Gornji Grad, v
nadaljevanju seje pa še Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov
delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Gornji Grad.
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi, organiziranosti in načinu dela
krajevnih oborov sta na sejah pregledali tudi obe komisiji, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja ter Statutarno pravna komisija. Župan je predal besedo Petek Klemnu predsedniku
Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Petek Klemen je povedal, da je bil predlog odloka obravnavan na 7. sestanku Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja, kjer so dobili vse odgovore na vprašanja zato predlagajo občinskemu
svetu da potrdi odlok. Razprave ni bilo.
Župan poda na glasovanje sklep
SKLEP:
Na podlagi prvega odstavka 75. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornji Grad,
Občinski svet Občine Gornji Grad odloči, da bo na isti seji opravil obe obravnavi predloga
Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi, organiziranosti in načinu dela
krajevnih oborov.
SKLEP:
Na podlagi 68. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornji Grad, Občinski svet Občine
Gornji Grad sprejme stališča in predloge o odloku o spremembah in dopolnitvah odloka v 1.
obravnavi.
SKLEP:
Na podlagi 61. in 71. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornji Grad, Občinski svet
Občine Gornji Grad sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi,
organiziranosti in načinu dela krajevnih odborov.
Ob glasovanju je bilo navzočih 8 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet s 8 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

K točki 7)
Gutman Tina je povedala, da je po sprejetju sprememb in dopolnitev odloka, ki spreminja oziroma
dopolnjuje najmanj eno tretjino njegovih členov, potrebno pripraviti uradno prečiščeno besedilo
odloka, ki ga pripravi Statutarno pravna komisija. Uradno prečiščeno besedilo nato določi svet z
glasovanjem brez obravnave. Objava uradnega prečiščenega besedila je en teden za objavo sprememb
in dopolnitev odloka.
Župan poda na glasovanje sklep
SKLEP:

Na podlagi 87. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornji Grad, Občinski svet
Občine Gornji Grad določi Uradno prečiščeno besedilo odloka o ustanovitvi,
organiziranosti in načinu dela krajevnih odborov.
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 8)
Gutman Tina je povedala, da je Pravilnik potrebno ažurirati zaradi spremenjene zakonodaje. Z
uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju se za
določanje plače župana in podžupana uporabljata plačna lestvica in uvrstitev funkcij v plačne razrede,
ki sta sestavna dela zakona. V trenutno veljavnem pravilniku ni določena višina sejnine za udeležbo
predsednika nadzornega odbora na sejah občinskega sveta, kot tudi ni določena višina sejnine za člane
krajevnih odborov, zato se pravilnik s to določbo dopolnjuje.
Za udeležbo na seji občinskega sveta ali seji delovnega telesa občinskega sveta pripada članu
občinskega sveta sejnina, višina sejnine predlagana s strani vlade naj bi bila 100 € bruto. Merilo za
izplačilo sejnin določa občinski svet s svojim aktom. V novem pravilniku je urejeno tudi področje
potnih stroškov, do prevoznih stroškov so opravičeni člani, kadar morajo za opravljanje dela potovati
v drug kraj izven občine. Občina Gornji Grad je sprejela Pravilnik o plačah in drugih prejemkih
občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov
Občine Gornji Grad v letu 2007, zato je potreba uskladitev obstoječega pravilnika, saj je pravilnik v
posameznih členih zastarel in neusklajen z zakonodajo.
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih
funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine
Gornji Grad je obravnavala Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, zato je župan
predal besedo predsedniku komisije Petku Klemnu.
Petek Klemen je povedal, da komisija predlaga občinskemu svetu sprejem pravilnika. Dodal je, da je
bil predmet razprave na sestanku komisije znižanje odstotka sejnin od osnovne plače župana, komisija
se je odločila, da naj o tem odloča občinski svet.
V razpravo so se z mnenji in vprašanji, na katere so prejeli odgovore takoj, vključili Osolnik Košar
Barbara, Rihter Andrej in Letonja Peter.
Osolnik Košar Barbara pove, da je nekoč že predlagala, naj se pri spremembi tega akta upošteva
delitev sejnine na fiksni in variabilni del. Variabilni del naj bi vseboval potne stroške. Gutman Tina
je odgovorila, da so po uredbi tudi svetniki upravičeni do potnih stroškov, če mora svetnik za
opravljanje dela potovati v drug kraj.
Trenutno je praksa različna glede izplačevanja potnih stroškov, zato je podan predlog, da se
izplačujejo potni stroški za potovanje v drug kraj, ko se bo zakonodaja poenotila, pa se pravilnik
ustrezno popravi in uskladi.
Osolnik Košar Barbaro je zanimalo izplačevanje sejnin za predsednika nadzornega odbora, strinja se z
izplačilom sejnin za njegovo prisotnost, vendar samo v primerih, ko mora na seji poročati, ne pa da
dobi plačano udeležbo na seji. Gutman Tina ji odgovori, da ima nadzorni organ pravico, da se odloči
ali bo prisoten na seji ali ne, zato se ji zdi prav da je plačan.
Rihter Andrej pove, da se iz vabila razbere ali mora predsednik nadzornega odbora poročati ali ne.
Kadar piše na vabilu, da je poročevalec mora poročati, če mu je vabilo poslano v vednost pomeni, da
se seje lahko udeleži ali ne. Do plačila sejnine je opravičen po 10. členu pravilnika nadzornega odbora.
Letonja Peter meni, da je prav, da se izplačuje sejnina za eno osebo nadzornega odbora v tem primeru
predsedniku, bil je v dvomih v primeru, če bi se izplačevalo vsem članom nadzornega odbora, ker bi
se potem vsi udeleževali sej. Rihter Jožica odgovori, da se po statutu sejnina izplačuje samo
predsedniku nadzornega odbora, če je prisoten na seji.
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 spremembah in
dopolnitvah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov
delovnih teles in članov drugih občinskih organov Občine Gornji Grad.
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Ob glasovanju je bilo navzočih 8 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet s 7 glasovi »za« in 1 glasom »proti«.

K točki 9)
Poličnik Lucija sodelavka Urada za okolje in prostor SAŠA regije je povedala, da je v letu 2009
občinski svetnik kot zastopnik občanov zaselka Florjan podal predlog, da se sproži ustrezne postopke
glede izvzema vodnega zajetja Remšak, to je zajetje v vodovarstvenem območju Florjan-Križ, ker se
ne uporablja več.
Komunala je na občino posredovala obrazložitev predloga za izvzetje vodnega zajetja iz navedenega
območja, na podlagi prejetega predloga je občina podala pobudo na Ministrstvo za okolje in prostor.
Od ministrstva je v letu 2010 prispelo pojasnilo v zvezi s pobudo, kjer so navedli, da pripravljajo
gradiva za vladne akte o zavarovanju. Na enak način naj bi pripravili tudi vladni akt o zavarovanju za
celotno območje občine Gornji Grad. V letu 2016 je občina na ministrstvo podala poizvedbo, kako je s
pripravo uredbe oziroma po kakšnem postopku lahko izvedemo spremembe in dopolnitve odloka.
Služba vlade RS za zakonodajo je dne 9.5.2016 na občino posredovala dopis, v katerem navaja, da v
primerih ko vlada ne bo izdala uredb, s katerimi bi določila vodovarstvena območja in glede katerih
ne obstajajo razlogi za določitev vodovarstvenega režima, lahko občina izda svoj predpis.
V razpravo so se z mnenji in vprašanji, na katere so prejeli odgovore takoj, vključili Galin Franc in
Purnat Zdenko.
Galin Franc meni, da bi morali najprej občinski svet vprašati o tem kakšno stališče imajo svetniki
glede izvzetja območja iz vodovarstvenega režima.
Župan je dal besedo direktorju komunale Purnatu Zdenkotu, ki je povedal, da se strinja z ukinitvijo
vodovarstvenega območja, saj gre za gosto poseljeno območje z več kmetijami, v območju zajetja
poteka lokalna cesta, zato na moremo priti do kvalitetne pitne vode. Vodna območja se lahko določijo
tako, da kmetje ne bodo oškodovani, meni, da je v občini dovolj prostora za kvalitetne zbiralnike vode.
Župan je povedal, da je bila na Križu težava s kvaliteto pitne vode, zato je bilo v preteklosti nujno, da
so ga priklopili na javni vodovod Gornji Grad.
V razpravo se je vključila Poličnik Lucija, ki je povedala, da v odloku, ki ga sprejemajo na današnji
seji ni zajet Lenart, ker ne gre za dodajanje novih vodnih virov, ampak za brisanje vodnega vira
Florjan- Križ.
Župan poda na glasovanje sklep

SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad sprejme Spremembe in dopolnitve Odloka o
varovanju pitne vode v zajetjih na območju občine Gornji Grad v I. obravnavi.
Ob glasovanju je bilo navzočih 8 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet s 7 glasovi »za« in 1 glasovi »proti«.

SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad sprejme Spremembe in dopolnitve Odloka o
varovanju pitne vode v zajetjih na območju občine Gornji Grad v II. obravnavi.
Ob glasovanju je bilo navzočih 8 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet 7 glasovi »za« in 1 glasom »proti«.
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K točki 10)
Komunala d. o. o. Gornji Grad je v skladu z Odlokom o ureditvi zimske službe v Občini Gornji Grad
pripravila Poročilo o izvajanju zimske službe 2015/2016, katerega je predstavil direktor Purnat
Zdenko, ki je navzočim predstavil stroške lanske zimske sezone.
Povedal je, da bodo kupili prometne znake »obvezna uporaba zimske opreme«, s katerimi bodo
opremili vse daljše odseke cest. Izpostavil je problematiko obračuna ur, čeprav so letos prvič
uporabljali sledilne naprave, ki jih sam zelo podpira, še vedno prihaja do različnega ovrednotenja
izvedbe zimske službe v urah, glede na posameznega podizvajalca. Omenil je, da je priložena tabela o
podizvajalcih zimske službe, na željo občinskega sveta.
V razpravo so se z mnenji in vprašanji, na katere so prejeli odgovore takoj vključili, Galin Franc,
Osolnik Košar Barbara in Štorgelj Darko.
Galina Franca je zanimalo, zakaj prihaja do nesorazmerij pri stroških podizvajalcev, ker imajo eni in
isti podizvajalci bistveno večje stroške kot drugi.
Osolnik Košar Barbara je prosila direktorja Komunale za razlago tabele o pluženju.
Purnat Zdenko je povedal, da se za naselji Bočna in Gornji Grad izvaja obračun po urah pluženja, ne
po relacijah. Strinja se, da je potrebno spremeniti način obračunavanja in določiti urne postavke.
Štorgelj Darko je predlagal, da se uvede enotna urna postavka, na podlagi predhodnega dogovora z
izvajalci.
Župan je predlagal manjšo dopolnitev sklepa vezano na določitev urne postavke. Na glasovanje je bil
podan sklep
SKLEP:

Občinski svet Občine Gornji Grad potrujeje Poročilo o izvajanju zimske službe
2015/2016 v občini Gornji Grad.
Občinski svet zadolži izvajalca javne gospodarske službe, da pripravi novo metodologijo
na osnovi urne postavke do začetka naslednje sezone.
Ob glasovanju je bilo navzočih 8 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet s 7 glasovi »za« in z 1 glasom »proti«.

K točki 11)
Rihter Jožica je povedla, da je občina zaključila investicijo "Povezovalni tlačni fekalni kanal Bočna in
kanalizacija Bočna«. V sklopu povezovalnega tlačnega fekalnega kanala nastopata dva črpališča, prvo
je v Bočni, drugo črpališče je na Kropi. Lastnik zemljišča na parc. št. 521/4 in 521/5 k.o. Bočna je
pred začetkom izgradnje kanalizacije sklenil z občino služnostno pogodbo in dovolil občini izgradnjo
črpališča pod Bočno, do koder vodi občinska javna pot JP 607330 Žehelj - Rop, odsek se zaključi pri
Črpališču 1. Lastnik je sedaj izrazil voljo, da občini proda obe parceli. Nakup parcele je planiran v
Načrtu pridobivanja in razpolaganja z občinskim stvarnim premoženjem. Skupna ocenjena vrednost
parcele znaša 3.900 EUR.
Župan poda na glasovanje sklep
SKLEP:
Občinski svet soglaša, da Občina Gornji Grad odkupi:
1. Zemljišče parc. št. 521/4 (pozidano zemljišče-cesta v izmeri 57 m2) k. o. 941 – Bočna, ID
6120164.
2. Zemljišče parc. št. 521/5 (kmetijsko zemljišče v izmeri 99 m2) k. o. 941 – Bočna, ID
6120165.
Ob glasovanju je bilo navzočih 8 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet s 8 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
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K točki 12)
Rihter Jožica je povedala, da je Občina Gornji Grad priglasila terjatev do zapuščine iz naslova
doplačevanja domske oskrbe za občanko v obdobju od aprila 2008 do novembra 2014, v skladu z
zakonom se omeji dedovanje do višine vrednosti prejete pomoči premoženja osebe, ki je uživala
pomoč v skladu s predpisi o socialnem varstvu.
Po odločitvi sodišča je bilo nesporno ugotovljeno, da je bila pomoč pokojni financirana iz proračuna
občine Gornji Grad, ki je za pokojno doplačevala stroške institucionalnega varstva, zato je odločilo, da
občini pripada 7/96 delež parcelne št. 687/69 k. o. 1911 – Kamnik. Vrednost je ocenjena na 7.600
EUR.
Župan poda na glasovanje sklep
SKLEP:
Občinski svet soglaša, da Občina Gornji Grad odproda:

1. Nepremičnino v deležu 7/96 parcelne št. 687/69 k. o. 1911 - Kamnik, ID 4193160
Ob glasovanju je bilo navzočih 8 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet s 8 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

K točki 13)
Župan je povedal, da je v nedeljo, 29.05.2016 nekaj pred 9.00 uro zagorelo večje gospodarsko
poslopje, last družine Bezovšek. Ogenj je popolnoma uničil ostrešje in del zidov, pogasili so ga gasilci
številnih prostovoljnih gasilskih društev. Škoda je večja, zato so potrebne aktivnosti za zbiranje
denarne in materialne pomoči. Predlaga, da se iz proračuna nakaže 5.000 € za pomoč družini pri
odpravi posledic požara.
Župan poda na glasovanje sklep

SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad soglaša, da se za odpravo posledic požara gospodarskega
poslopja, last družine Bezovšek, odobri nakazilo sredstev v višini 5.000 EUR iz proračunske
postavke 23031001 splošna proračunska rezervacija, konto 409000.
Ob glasovanju je bilo navzočih 8 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 8 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

K točki 14)
Župan je povedal, da je Franček Gorazd Tiršek je leta 2007 postal član državne reprezentance
invalidov v streljanju z zračno puško. Od takrat dosega izjemne rezultate v streljanju na različnih
tekmovanjih invalidov v Sloveniji in tujini. Franček Gorazd Tiršek zastopa občino Gornji Grad na
različnih področjih v športu streljanja, o njegovih uspehih je veliko napisanega tudi v medijih. Meseca
avgusta letos bo odpotoval v Rio de Janeiro, kjer bodo gostili 15. Paraolimpijske igre, ki se začnejo 7.
septembra. Župan predlaga, da se Tiršku nameni del sredstev iz proračuna občine za izjemne športne
dosežke.
Osolnik Košar Barbara je vprašala, zakaj se je določil takšen znesek, meni, da bi mu morali dati več,
predlagala je 4.000 EUR. Galin Franc predlaga 3.000 EUR in ostali svetniki se strinjajo.
Župan poda na glasovanje sklep

SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad soglaša, da se za izjemne športne dosežke Frančku
Gorazdu Tiršku, odobri nakazilo sredstev v višini 3.000 EUR iz proračunske postavke
23031001 splošna proračunska rezervacija, konto 409000.
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Ob glasovanju je bilo navzočih 8 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 8 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

K točki 15)
Petek Klemen je predlagal, da občinska uprava preuči pripombe strokovnih komisij, ki so izvedle
javne razpise. Nekatere pravilnike za društva bi bilo potrebno spremeniti in uskladiti.
Dobil je informacijo, da naj bi škofija v Novem naselju prodajala parcelo, ki je dostopna točka do
kopališča, gre za parcelo št. 830/1 k. o. Gornji Grad. Poziva občino naj odkupi zemljišče, da bo dostop
do kopališča nemoten. Povedal je tudi, da je prejel pošto od sveta stanovalcev Petelinjek, da naj bi
Komunala vložila drugačno dokumentacijo za izgradnjo parkirišč, kot je bilo prej dogovorjeno.
Letonja Peter je vprašal kako je s postopkom sprejemanja prostorskega načrta občine in predlagal naj
se za občane pripravi informacija, predvsem v kateri fazi sprejemanja je načrt.
Rihter Jožica je odgovorila, da je v zadnjih mesecih prišlo že okrog 25 pozitivnih mnenj, na 3 ključna
mnenja še čakamo. Rok za odgovore ministrstev ni določen, v interesu občine je, da se sprejme čim
prej. Interesenti se glede informacij sproti zanimajo na občini.
Krznar Meta je povedala, da se pridružuje predlogu Letonje Petra in upa, da bo prostorski načrt sprejet
čimprej.
Galin Franc je povedal, da je dobil informacijo glede opcije za novo parkirišče pri cerkvi v Novi Štifti,
zanima ga kako je s tem. Župan pove, da sta bila predstavnika župnišča Nove Štifte na sestanku pri
njem, povedal jima je, da bodo poskušali zadeve vključiti v prostorski akt.
Osolnik Košar Barbara je dala pobudo, da se Občina Gornji Grad pridruži pobudi za vpis neodtujljive
pravice do vode v ustavo in predlaga, da se ta točka obravnava na naslednji seji.
Suhoveršnik Milan je vprašal, kdaj se začnejo dela na cesti Rogačnik -Lenart- Mačkin kot- Amer.
Rihter Jožica je odgovorila, da je v preteklem tednu potekal uvajalni sestanek in ogled terena, izvajalci
bodo pripravili terminski plan, rok je julij in avgust. Občina bo občane obvestila, ko prejmemo
terminski plan.
Galin Franc je vprašal, kako je z vetrnimi elektrarnami.
Rihter Jožica je povedala, da vsa soglasja ureja in financira investitor sam, trenutno še do zadržkov
glede investicije v vetrne elektrarne s strani ministrstva ni prišlo.
K točki 16)
Župan je navzoče svetnike seznanil glede imenovanja podžupana Občine Gornji Grad. V skladu z
veljavno zakonodajo je za podžupana imenoval Letonjo Petra, njegova funkcija nastopi s 1. julijem
2016, funkcijo bo opravljal nepoklicno.
S tem je bil dnevni red za sejo izčrpan, seja je bila zaključena ob 21.42 uri.
Župan:
OGRADI Stanko, l. r.

Zapisala:
STRADOVNIK Katja, l. r.
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