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:

09.07.2015
03201-0008/2014-2018-9

ZAPISNIK
8. redne seje Občinskega sveta Občine Gornji Grad, ki je bila
dne 09.07.2015, ob 18.00 uri v sejni sobi Kulturnega doma Gornji Grad.

Prisotni člani občinskega sveta:
Galin Franc, Letonja Peter, Petek Klemen, Purnat Jure, Suhoveršnik Milan, Štorgelj Darko, Tevž
Franc in Ugovšek Jože.
Opravičeno odsotni: Krznar Meta, Mlinar Jože in Osolnik Košar Barbara.
Ostali prisotni:
župan Ogradi Stanko, direktorica Zgornjesavinjskega zdravstvenega doma Nazarje Es Darja,
strokovna vodja programa Mreža stanovanjskih skupin Ivanišević Valentič Ana, predsednik
Nadzornega odbora Občine Gornji Grad Rihter Andrej, članici Nadzornega odbora Občine Gornji
Grad Mavrič Polonca in Vodušek Irena, direktor Komunale d.o.o. Gornji Grad Purnat Zdenko,
direktorica občinske uprave Rihter Jožica in sodelavki občinske uprave Zakrajšek Zvonka in
Podbrežnik Erika.
Sejo je vodil župan Ogradi Stanko, seja je bila snemana na elektronski medij, skrajšan zapisnik je
pisala Podbrežnik Erika.
Za 8. redno sejo je bil predlagan naslednji dnevni red:
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.

Ugotovitev sklepčnosti
Pregled in potrditev dnevnega reda
Pregled in potrditev zapisnika 7. redne seje OS z dne 28. maja 2015
Letno poročilo Zgornjesavinjskega zdravstvenega doma Nazarje za leto 2014
Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Gornji Grad za leto 2015 v obdobju januar – junij
2015
Odlok o 1. spremembi Odloka o proračunu Občine Gornji Grad za leto 2015
Sklep o doplačilu oskrbnih stroškov v programu Mreža stanovanjskih skupin
Sklep o zadolževanju Komunale d.o.o. Gornji Grad za nakup opreme
Kodeks ravnanja izvoljenih predstavnikov na lokalni ravni
Sklep o odprodaji zemljišča parc. št. 856/15 k.o. Gornji Grad
Vprašanja, pobude in odgovori članom sveta
Razno

K točki 1)
Župan Ogradi Stanko je pozdravil navzoče in ugotovil, da je na seji prisotnih 7 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 8. redne seje Občinskega sveta Občine Gornji Grad. V
nadaljevanju je predlagal, da se 7. točka dnevnega reda Sklep o doplačilu oskrbnih stroškov v
programu Mreža stanovanjskih skupin obravnava pod 5. točko dnevnega reda, ker o tej točki poroča
zunanja poročevalka. Ostale točke dnevnega reda se ustrezno preštevilčijo.
Svetniki na spremenjeni vrstni red dnevnega reda niso imeli pripomb.
Svetnikom se je pridružil Tevž Franc.
Župan poda na glasovanje naslednji sklep
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad potrjuje spremenjeni vrstni red dnevnega reda 8. 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)
Župan pove, da je s strani poveljnika štaba civilne zaščite prejel odgovor, da bo vaja in usposabljanje
varnostnih zvez za civilno zaščito organizirano skupaj v okviru krajevnih skupnosti, štaba civilne
zaščite in gasilcev v mesecu oktobru.
Na predloženi zapisnik 7. redne seje ni bilo pripomb.
Župan poda na glasovanje sklep
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad potrdi zapisnik 7. 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)
Es Darja, direktorica Zgornjesavinjskega zdravstvenega doma Nazarje uvodoma pove, da je letno
poročilo, ki je bilo priloženo v gradivu, obravnaval že Svet ustanoviteljic in Svet zavoda.
Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2014 je bila podpisana
7.5.2014 in je ostala na ravni predhodnega leta. Tekom leta so bili podpisani še trije aneksi k pogodbi.
V letu 2014 Zgornjesavinjski zdravstveni dom Nazarje ni prejel dodatnih finančnih sredstev za
dežurno službo in nujne reševalne prevoze. Kljub nezadostnim finančnim sredstvom so večino
posameznih programov po pogodbi ZZZS realizirali v celoti ali pa je realizacija celo presegla
pogodbeno dogovorjeni program.
Konec leta 2014 so zaposlovali 60 javnih uslužbencev, od tega 49 za nedoločen čas, 4 za določen čas,
3 specializante družinske medicine, 3 pripravnike zdravstvene nege in 1 pripravnika fizioterapevta.
V letu 2014 so pridobili dva programa in sicer eno referenčno ambulanto in razširjeno ambulanto za
službo NMP. Še vedno izvajajo nadzor nad materialnimi stroški, pri katerih jim je uspelo dodatno
znižati stroške za porabljena gotova zdravila in obvezni material ter delovno obleko. Zaradi
posodobitve dela in pridobivanja delovnega dovoljenja pa so bistveno narastli stroški laboratorija.
Es Darja je na kratko prestavila tudi investicijska vlaganja v letu 2014.
V razpravo se je z vprašanjem, na katerega je prejel odgovor takoj, vključil: Tevž Franc.
Župan poda na glasovanje naslednji sklep
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad se je seznanil z Letnim poročilom Zgornjesavinjskega
zdravstvenega doma Nazarje z leto 2014.
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 5)
Župan uvodoma pove, da je občina zaradi spremembe zakonodaje, s strani slovenskega združenja za
duševno zdravje Šent prejela predlog za zvišanje doplačila programa za občanko, ki je oskrbovanka v
programu Mreža stanovanjskih skupin.
Ana Ivanišević Valetič, strokovna vodja programa Mreža stanovanjskih skupin pove, da zaradi
zvišanja žepnine in znižanja deleža sofinanciranja programa s strani Ministrstva za delo, družino in
socialne zadeve doplačilo občine v višini 66,90 EUR, ki je bilo določeno s tripartitnim dogovorom leta
2014 ne zadostuje več za polno plačilo programa. Znesek, ki ga je oskrbovanka dolžna prispevati k
plačilu oskrbnih stroškov vključitve v program je njen dohodek, zmanjšan za zakonsko določeno
žepnino v višini 80,76 EUR, kar znaša 356,84 EUR mesečno, ob polni prisotnosti cel mesec. Ob
upoštevanju varstvenega dodatka, do katerega bo oskrbovanka upravičena, mesečno doplačilo občine
znaša 89,05 EUR, znesek pa se ustrezno zmanjšuje, če je oskrbovanka odsotna v stanovanjski skupini
zaradi obiskov pri sorodnikih ali aktivnega vključevanja v socialno mrežo.
Purnat Jure, predsednik Odbora za poračun in gospodarjenje s premoženjem občine pove, da je
soglasno stališče odbora, da se Sklep o doplačilu oskrbovanih stroškov za oskrbovanko v programu
Mreža stanovanjskih skupin ne sprejme.
V razpravo so se z mnenji in vprašanji, na katere so prejeli odgovore takoj, vključili: Petek Klemen,
Tevž Franc in Galin Franc.
Po razpravi poda župan na glasovanje naslednji sklep
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad sprejme Sklep o doplačilu oskrbovanih stroškov v programu
Mreža stanovanjskih skupin.
Mesečni prispevek Občine Gornji Grad znaša od 01.08.2015 dalje 89,05 EUR in se krije iz
proračunske postavke 20044002 Socialno varstvo starih.
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha Sklep o doplačilu oskrbovanih stroškov v programu Mreža
stanovanjskih skupin, št. 03201-0029/2010-2014-2 sprejet na 29. redni seji dne, 27.03.2014.
Ob glasovanju je bilo navzočih 8 članov občinskega sveta.
Sklep je bil zavrnjen s 3 glasovi »za« in s 5 glasovi »proti«.

K točki 6)
Župan je podal obrazložitev k Poročilu o izvrševanju proračuna Občine Gornji Grad za leto 2015 v
obdobju januar – junij 2015. Proračun je na prihodkovni strani realiziran v višini 44,20%, na
odhodkovni strani pa v višini 44,31%. Izpostavil je, da so se sredstva državnega proračuna v skladu s
23. členom ZFO-1 zmanjšala, zato mora občina za investicije zagotavljati večji delež lastnih finančnih
sredstev. Določene projekte občina financira z lastnimi sredstvi, zato je bilo za te projekte potrebno
zagotoviti sredstva v proračunu tekočega leta.
K razpravi se ni priglasil nihče.
Župan poda na glasovanje naslednji sklep
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad se je seznanil s Poročilom o izvrševanju proračuna Občine
Gornji Grad za leto 2015 v obdobju januar – junij 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 7)
Župan uvodoma pove, da sta dve spremembi v Letnem načrtu pridobivanja in razpolaganja z
nepremičnim premoženjem Občine Gornji Grad in sicer prodaja poslovnega prostora v Novem naselju
2 v izmeri 8,64 m2 in prodaja zemljišč, katerih solastnica je občina v deležu ¼ po sklepu sodišča.
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Od sprejema proračuna je prišlo do nekaj sprememb na prihodkovni in odhodkovni strani proračuna,
zato je bilo potrebno pripraviti 1. rebalans proračuna za leto 2015. Do večjih sprememb na
prihodkovni strani je prišlo na postavkah: dohodnina – odstopljeni vir občinam, davki na
nepremičnine, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od pravnih in fizičnih oseb, prihodki od
najemnin za stanovanja, upravne in druge takse in pristojbine, drugi nedavčni in tekoči prihodki,
prihodki od komunalnih prispevkov, prejeta sredstva iz državnega proračuna in prejeta sredstva iz
državnega proračuna za investicije.
Do večjih sprememb na odhodkovni strani je prišlo na postavkah: sejnine odborov in komisij, plače
zaposlenih v občinski upravi, nakup računalnikov in programske opreme, javna dela na področju
otroškega varstva in šolstva, javna dela na področju sociale Deos Gornji Grad, upravljanje in tekoče
vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in izboljšave na mostu čez Dreto v Šmiklavžu,
prostorsko načrtovanje in razvoj, vodovod Gornji Grad, na postavki Zgornjesavnjski zdravstveni dom
Nazarje, socialno varstvo materialno ogroženih, splošna proračunska rezervacija.
Z rebalansom,proračuna se planira tudi sprememba v Kadrovskem načrtu, zaradi nove zaposlitve v
računovodstvu. Uvajanje je predvideno v obdobju zadnjih treh mesecev tega leta.
Župan pove, da je rebalans obravnaval že Odbor za proračun in gospodarjenje s premoženjem občine,
zato je besedo predal predsedniku odbora Purnat Juretu.
Purnat Jure pove, da se je odbor seznanil z Odlokom o 1. spremembi Odloka o proračunu Občine
Gornji Grad za leto 2015 in občinskemu svetu predlaga, da sprejme odlok v 1. obravnavi.
V razpravo so se z mnenji in vprašanji, na katere so prejeli odgovore takoj, vključili: Galin Franc,
Letonja Peter in Suhoveršnik Milan.
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad sprejme Odlok o prvi spremembi Odloka o proračunu
Občine Gornji Grad za leto 2015.
Občinski svet sprejme spremembo Kadrovskega načrta za leto 2015.
Občinski svet sprejme spremembo Načrta razvojnih programov za leto 2015.
Občinski svet sprejme spremembo Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim
premoženjem Občine Gornji Grad za leto 2015.
Ob glasovanju je bilo navzočih 8 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet s 7 glasovi »za« in z 1 glasom »proti.

K točki 8)
Direktor Purnat Zdenko pove, da želi Komunala d.o.o. Gornji Grad kupiti rabljen nakladalnik z
osnovno žlico za nakladanje ter vilicami za prenos palet, z novo žlico za mešanje betona ter novo žlico
za prenos sekancev. Stroj bi potrebovali za nakladanje gramoza, peska, zemlje in snega, za prenos
materiala na paletah, mešanje manjših količin betona in za logistiko sekancev v kotlarni na daljinsko
ogrevanje. Stroj bi lokalni skupnosti bil na razpolago tudi v primeru naravnih nesreč.
Za nabavo stroja s priključki bi najeli petletni kredit. Znesek mesečnega plačila bi tako bil primerljiv z
zneskom, ki ga je Komunala d.o.o. Gornji Grad doslej plačevali za leasing za poslovno stavbo.
V skladu s 30. členom Statuta Javnega komunalnega podjetja Komunala d.o.o. Gornji Grad direktor za
sklepanje pravnih poslov v vrednosti nad 10.000 EUR (zlasti najem posojil) potrebuje soglasje
občinskega sveta.
V razpravo so se z mnenji in vprašanji, na katere so prejeli odgovore takoj, vključili: Štorgelj Darko,
Purnat Jure, Letonja Peter, Galin Franc in Suhoveršnik Milan.
Župan poda na glasovanje naslednji sklep
SKLEP:
1. Občinski svet Občine Gornji Grad daje soglasje k nakupu nakladalnika s priključki
okvirne vrednosti cca. 35.000 EUR brez DDV.
2. Občinski svet Občine Gornji Grad daje soglasje k zadolžitvi Komunale d.o.o. Gornji Grad
v višini 10.000 EUR letno, v skladu z Odlokom o prvi spremembi Odloka o proračunu
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Občine Gornji Grad za leto 2015.
3. Sklep začne veljati z uveljavitvijo Odloka o prvi spremembi Odloka o proračunu 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 9)
Purnat Jure, predsednik Statutarno pravne komisije pove, da je komisija na svojem sestanku
obravnavala Kodeks ravnanja izvoljenih predstavnikov na lokalni ravni in predlaga občinskemu svetu
naslednje spremembe:
- V drugem odstavku 26. člena se prvemu stavku doda nov drugi stavek, ki se glasi: »Če je
javni poziv neuspešen, kandidate za častno razsodišče Občinskemu svetu v imenovanje
predlaga Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja.«. Dosedanji drugi
stavek drugega odstavka postane tretji.
- V tretjem odstavku 26. člena se besedilo za besedo »razsodišča« zamenja z besedilom
»sestavljajo trije člani.«.
- V 29. členu se za besedo »se« doda besedna zveza »v roku sedmih delovnih dneh«.
V razpravo sta se z vprašanjem in s predlogom vključila: Galin Franc in Petek Klemen.
Petek Klemen je predlagal, da se tretji odstavek 26. člena glasi: »Občinsko častno razsodišče
sestavljajo trije člani«.
Svetniki so predlagali spremembo v 29. členu, kjer naj se zapiše, da se kodeks javno objavi na spletni
strani Občine Gornji Grad v 30 dneh.
Župan poda na glasovanje naslednji sklep
SKLEP:
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Gornji Grad Občinski svet Občine Gornji Grad sprejme
Kodeks ravnanja izvoljenih predstavnikov na lokalni ravni s predlaganima spremembama v 26.
in 29. členu.
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, direktorica občinske uprave pove, da je občinska uprava prejela vlogo za odkup parcele
v Šokatu, št. 856/15 k.o. Gornji Grad, v izmeri 304 m2. Parcela je geodetsko odmerjena. Stranka je v
vlogi navedla, da želi odkup zemljišča, ker je v naravi to zemljišče travnik med stanovanjsko hišo,
drvarnico in garažo. Parcela služi kot dvorišče, kot javna površina se ne uporablja. Stranka je v dokaz
tudi predložila kupno pogodbo sklenjeno z dne 18. novembra 1959 pri Okrajnem sodišču v Šoštanju,
kot dokaz, da je zemljišče bilo takrat kupljeno, ni pa bil izveden prepis v zemljiško knjigo.
Ocenjena vrednost zemljišča je 750,00 EUR. Vrednost zemljišča v tem primeru je določena
izkustveno na podlagi primerjave prodaje primerljivega premoženja, katerega cenitev je bila narejena
v letu 2014. Strošek cenitve bi bil 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.
856/15 k.o. Gornji Grad.
V razpravo se je z vprašanjem, na katerega je prejel odgovor takoj, vključil: Galin Franc.
Župan poda na glasovanje naslednji sklep
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad je sprejel sklep, da se iz javnega dobra izvzame naslednje
zemljišče:

5

1. Zemljišče, parc. št. 856/15 (zemljišče v izmeri 304 m²) k.o. 942- Gornji Grad.
Ob glasovanju je bilo navzočih 8 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 8 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. 856/15 (zemljišče v izmeri 304 m²) k.o. 942- 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 11)
Purant Jure je vprašal, koliko časa traja postopek pridobitve soglasja s strani države, da se lahko
namesti ogledalo v Bočni?
Rihter Jožica pove, da smo s strani ministrstva dobili odgovor, da imamo dve možnosti:
1. počakamo na nov pravilnik
2. damo izjavo, da občina plača drogove, montažo ter naroči table.
Ministrstvo je predlagalo, da naj občina počaka do 15.07.2015, ko bo sprejeta nova zakonodaja na tem
področju na ravni države in bo možna namestitev tudi na drogove državne prometne signalizacije.
Tevž Franc je ponovno izpostavil vprašanje v zvezi s prevozom s šolskim kombijem v popoldanskem
času za učence, ki niso udeleženi pri podaljšanem bivanju ali dopolnilnem pouku, ampak se ta čas
udeležujejo dejavnosti na šoli?
Župan pove, da bomo odgovor posredovali naknadno po pridobitvi odgovora s strani šole oziroma
prevoznika.
Tevž Franc pove, da je s strani občanov prejel pobudo, da se preveri pravilnost postopka zaposlovanja
v vrtcih in ustreznost kadra.
Župan pove, da občina k zaposlitvi v vrtec da le soglasje, postopek zaposlitve pa izvede šola. Doda še,
da je občina s strani šole prejela dve vlogi za izdajo soglasja v zvezi z zaposlitvijo v vrtcih. Na podlagi
vlog je občina izdala soglasje za eno zaposlitev, za drugo pa ne.
Galin Franc doda, da v kolikor obstajajo namigi, da zaposlitev ni bila v skladu z zakonodajo, naj se
zadeva preveri.
Rihter Jožica pove, da bo občina odgovor pridobila s strani šole.
Letonja Peter predlaga, da naj odgovor šole zajema naslednje podatke: koga so zaposlili, na kakšno
delovno mesto in s kakšno izobrazbo ter na kakšen način je potekal izbor še doda Galin Franc.
Suhoveršnik Milan je predlagal postavitev smerne table za Lenart pri odcepu za Zgornji Dol 2 in 3.
Rihter Jožica pove, da bo občina preverila lokacijo za postavitev smerne table.
Suhoveršnik Milan je vprašal, kdaj se bo obnovil most pri »Premzerji«?
Purnat Zdenko pove, da v jesenskem času letošnjega leta.
Štorgelj Darko je predlagal, da se po zgledu Občine Ljubno tudi v naši občini označijo kmetije s
tablami.
Štorgelj Darko je pohvalil Komunalo Mozirje in JKP Komunalo d.o.o. Gornji Grad za opravljeno delo
na cesti v Florjanu. Poudaril pa je, da sta na cesti Križ – Florjan kritična še dva asfaltna odseka in sicer
nižje Ramšaka in nad Tevži.
Štorgelj Darko je predlagal, da se v proračunu za naslednjo leto planirajo sredstva za polaganje
protiprašnega asfalta ter vprašal, če je za ta namen možno pridobiti državna sredstva?
Župan pove, da se za ta namen delijo sredstva po 21. in 23. členu ZFO-1, drugih sredstev za ta namen
ni.

6

Tevž Franc je vprašal, če občina mora imeti redarsko službo? Rihter Jožica pove, da je redarska služba
obvezna v skladu z zakonodajo.
K točki 12
Župan pove, da je bila na zboru krajanov dana pobuda s strani častne občanke, da se obeleži 875
letnica prve omembe kraja Gornji Grad in ustanovitve Benediktinskega samostana v Gornjem Gradu.
V ta namen bo v soboto, 12. septembra 2015 v Gornjem Gradu organizirano čezmejno srečanje.
Župan pove, da bo v jesenskem času organizirana strokovna ekskurzija v St. Paul.
Galin Franc je vprašal, kdaj je predvidena naslednja seja?
Župan pove, da je naslednja seja planirana v mesecu septembru.

S tem je bil dnevni red za sejo izčrpan, seja je bila zaključena ob 21.10 uri.

Zapisala:
PODBREŽNIK Erika, l.r.

Župan:
OGRADI Stanko, l.r.
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