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ZAPISNIK
6. redne seje Občinskega sveta Občine Gornji Grad, ki je bila
dne 23.04.2015, ob 18.00 uri v sejni sobi Kulturnega doma Gornji Grad.

Prisotni člani občinskega sveta:
Galin Franc, Krznar Meta, Letonja Peter, Mlinar Jože, Osolnik Košar Barbara, Petek Klemen, Purnat
Jure, Suhoveršnik Milan, Štorgelj Darko, Tevž Franc in Ugovšek Jože.
Ostali prisotni:
župan Ogradi Stanko, vodja programske mreže stanovanjskih skupin v Dnevnem centru Društva Altra
v Ljubljani Vučak Andreja, predsednik Nadzornega odbora Občine Gornji Grad Rihter Andrej, članici
Nadzornega odbora Občine Gornji Grad Mavrič Polonca in Vodušek Irena, ravnateljica OŠ Gornji
Grad Bele Lilijana, računovodkinja OŠ Gornji Grad Pečnik Katka, direktor Komunale d.o.o. Gornji
Grad Purnat Zdenko, računovodkinja Komunale d.o.o. Gornji Grad Rihter Mojca, predsednica
Nadzornega sveta Komunale d.o.o. Gornji Grad Žerovnik Manca, direktorica občinske uprave Rihter
Jožica in sodelavki občinske uprave Zakrajšek Zvonka in 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 6. redno sejo je bil predlagan naslednji dnevni red:
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.

Ugotovitev sklepčnosti
Pregled in potrditev dnevnega reda
Pregled in potrditev zapisnika 5. redne seje OS z dne 12. marca 2015
Sklep o sofinanciranju stroškov bivanja v Programu mreže stanovanjskih skupin, v Dnevnem
centru Društva Altra v Ljubljani
Zaključno poslovno poročilo Osnovne šole Gornji Grad za leto 2014 in Podatki o poslovanju
Podružničnih šol Bočna in Nova Štifta
Letno poročilo poslovanja Komunale d.o.o. Gornji Grad za leto 2014
Letni plan poslovanja Komunale d.o.o. Gornji Grad za leto 2015
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Gornji Grad za leto 2014 – skrajšani postopek
Sklep o podelitvi občinskih priznanj za leto 2015
Vprašanja, pobude in odgovori članom sveta
Razno

K točki 1)
Župan Ogradi Stanko je pozdravil navzoče in ugotovil, da je na seji prisotnih 10 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 6. redne seje Občinskega sveta Občine Gornji Grad. Svetniki
na dnevni red niso imeli pripomb.
Župan poda na glasovanje naslednji sklep
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad potrjuje dnevni red 6. 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 5. redne seje ni bilo pripomb.
Župan poda na glasovanje sklep
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad potrdi zapisnik 5. redne seje Občinskega sveta Občine
Gornji Grad, ki je bila dne 12.03.2015, vključno z zapisnikom 12. točke dnevnega reda, ki je
bila zaprta za javnost.
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)
Vučak Andreja, vodja Programa mreže stanovanjskih skupin Društva Altra v Ljubljani je uvodoma
predstavila Društvo Altra, njihov program in storitve s področja duševnega zdravja. V nadaljevanju
pove, da se je na društvo obrnila naša občanka s prošnjo za namestitev v stanovanjsko skupino s
priporočilom psihiatra za namestitev. Trenutno je vključena v stanovanjsko skupino Društva Šent, kjer
njeno bivanje sofinancira Občina Gornji Grad. Gospa je že vključena v Dnevni center Društva Altra v
Ljubljani. Bila je že na razgovoru in se je na podlagi ogleda bivalne enote in seznanitve z bodočo
sostanovalko odločila, da bi si želela vključiti v Program mreže stanovanjski skupin Društva Altra.
Z vidika zdravstvenega stanja bi gospe veliko pomenilo, da bi imela svojo sobo, kamor bi se lahko
umaknila in imela svojo zasebnost. Hkrati pa bo lahko sodelovala v aktivnostih, ki jih nudi društvo ter
se tako pripravljala na samostojno življenje. Na občino se gospa obrača s prošnjo za sofinanciranje
programa v višini 177,78 EUR/mesec, ker sama s svojimi prihodki ne zmore poravnati vseh stroškov
programa.
Svetnikom se je pridružil Tevž Franc.
V razpravo so se s svojimi predlogi, mnenji in vprašanji, na katera so prejeli odgovore takoj, vključili:
Letonja Peter, Osolnik Košar Barbara, Purnat Jure, Galin Franc, Petek Klemen, Štorgelj Darko,
Suhoveršnik Milan, Krznar Meta in Tevž Franc.
Osolnik Košar Barbara je predlagala, da se pozove Društvo Altra, da pripravi še drug izračun
programa s pridobljenim varstvenim dodatkom in preverbo premoženjskega stanja otrok, da niso
sposobni prispevati sredstev k sofinanciranju programa. V kolikor bi občina sofinancirala program, se
sofinanciranje omeji na določen čas 5-ih let z možnostjo podaljšanja ob soglasju vseh treh pogodbenih
strank.
Petek Klemen se je strinjal, da se pogodba o sofinanciranju omeji na določen čas. Predlagal pa je, da
se počaka na odločbo o dodelitvi varstvenega dodatka in se na naslednji seji sprejme odločitev.
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Župan je na podlagi predlogov tekom razprave svetnikov oblikoval naslednji sklep:
Občinski svet se je seznanil s spremembo bivanja iz stanovanjske enote Društva Šent v stanovanjsko
enoto Društva Altra.
Občinski svet Občine Gornji Grad pozove Dnevni center Društva Altra k preračunu mesečnega
prispevka z upoštevanjem varstvenega dodatka, k preverbi zmožnosti sofinanciranja programa s strani
otrok ter da pogodbo o sofinanciranju pripravi na način, da se časovno omeji na dobo 5-tih let.
V nadaljevanju je župan prebral prej navedeni sklep in sklep, ki je bil priložen v gradivu. Svetniki so s
7 glasovi ZA na podlagi glasovanja odločili, da bodo glasovali o sklepu, ki je bil priložen v gradivu.
Župan poda na glasovanje naslednji sklep
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad sprejme Sklep o sofinanciranju stroškov bivanja v
Programu mreže stanovanjskih skupin, v Dnevnem centru Društva Altra v Ljubljani. Mesečni
prispevek se zagotovi iz proračunske postavke 20044002 in znaša 177,78 EUR/mesec
(preračunano na 31 dni).
S sprejemom tega sklepa preneha veljati sklep št.: 03201-0029/2010-2014-2, ki ga je Občinski
svet Občine Gornji Grad sprejel na 29. redni seji, 27. marca 2014.
Ob glasovanju je bilo navzočih 11 članov občinskega sveta.
Sklep je bil zavrnjen z 0 glasovi »za« in z 11 glasovi »proti«.

K točki 5)
Ravnateljica Bele Lilijana je podala kratko obrazložitev k Zaključnem poslovnem poročilu Osnovne
šole Gornji Grad za leto 2014. Šola je poslovno leto zaključila s pozitivnim rezultatom.
Ravnateljica je v nadaljevanju predstavila še stroškovnik poslovanja podružničnih šol v naši občini.
V razpravo so se s pobudo in vprašanji, na katere so prejeli odgovore takoj, vključili: Petek Klemen,
Tevž Franc, Purnat Jure in Galin Franc.
Tevž Franc je vprašal, zakaj učenci, ki niso udeleženi pri podaljšanem bivanju ali dopolnilnem pouku,
ampak se ta čas udeležujejo dejavnosti na šoli, popoldan nimajo pravice do prevoza s šolskim
kombijem domov?
Bele Lilijana pove, da s tem problemom ni seznanjena, ter prosi, da jo z zadevo konkretno seznanijo,
da se problem čimprej reši.
Župan poda na glasovanje sklep
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad se je seznanil z Zaključnim poslovnim poročilom Osnovne
šole Gornji Grad za leto 2014.
Ob glasovanju je bilo navzočih 11 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 11 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

K točki 6)
Direktor Komunale d.o.o. Gornji Grad Purnat Zdenko pove, da je Komunala v letu 2014 poslovala z
dobičkom v višini 52,52 EUR. Podrobnejše obrazložitve k poročilu ni podal, ker je bila zadeva
podrobno predstavljena že na odboru za gospodarstvo, pozval pa je svetnice in svetnike, da postavijo
vprašanja, na katera jim bosta z računovodkinjo podala odgovore.
Galin Franc, predsednik Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja, gospodarske javne službe in
prostorsko planiranje pove, da so na odboru podrobneje obravnavali Letno poročilo poslovanja
Komunale d.o.o. Gornji Grad za leto 2014. Na podlagi obravnave občinskemu svetu predlagajo, da
potrdi letno poročilo v predlagani vsebini.
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V razpravo so se s predlogom in vprašanji, na katere so prejeli odgovore takoj, vključili: Osolnik
Košar Barbara, Galin Franc in Petek Klemen.
Osolnik Košar Barbara je vprašala, kakšen je bil razplet sestanka z župani glede dolga iz naslova
zapiranja odlagališča ter obratovanja zaprtega odlagališča? Purnat Zdenko pove, da sta predstavnika
Občine Mozirje in Občine Rečica ob Savinji na kolegiju županov izrazila željo, da se jih z zadevo
podrobneje seznani. Naknadno je bil na Občini Mozirje še en sestanek, na katerem so se predstavniki
obeh občin odločili, da bodo zadevo dali v obravnavo na občinski svet. Iz razgovora je bilo razvidno,
da sta občini pripravljeni sodelovati pri stroških zapiranja odlagališča, pri stroških obratovanja
zaprtega odlagališča pa niso pripravljeni sodelovati, ker se je zakonodaja, če bi se odlagališče zaprlo
leta 1997, zaprlo pa se je leta 2010, spremenila.
Župan je predlagal, da Purnat Zdenko skliče še en sestanek, na katerega povabi vse župane Zgornje
Savinjskih občin. Na sestanku se predstavi stališče Občine Mozirje in Rečica ob Savinji, nato pa se
oblikuje končno stališče.
Žerovnik Manca, predsednica Nadzornega sveta Komunale d.o.o. Gornji Grad pove, da je nadzorni
svet obravnaval Letno poročilo poslovanja Komunale d.o.o. Gornji Grad za leto 2014 ter predlaga
občinskemu svetu, da ga potrdi v obliki in vsebini, kot je predloženo. Doda še, da bodo v zapisniku 2.
seje nadzornega sveta navedena določena navodila in usmeritve poslovodstvu, ki naj jih upošteva pri
nadaljnjem delu.
Župan poda na glasovanje sklep
SKLEP:
1. Občinski svet Občine Gornji Grad potrdi Letno poročilo poslovanja Komunale d.o.o. Gornji
Grad za leto 2014 v obliki in vsebini kot je predloženo.
2. Ostanek čistega dobička Komunale d.o.o. Gornji Grad za leto 2014 v višini 52,52 EUR ostane
nerazporejen.
Ob glasovanju je bilo navzočih 11 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 11 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

K točki 7)
Purnat Zdenko, direktor Komunale d.o.o. Gornji Grad je podal obrazložitev k Letnemu planu
poslovanja Komunale d.o.o. Gornji Grad za leto 2015. Podrobneje je predstavil t.i. ostala dela in Načrt
investicij v osnovna sredstva podjetja. Dodal je še, da poslovno leto 2015 nameravajo zaključiti s
pozitivnim rezultatom.
Galin Franc, predsednik Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja, gospodarske javne službe in
prostorsko planiranje pove, da so se na odboru pogovarjali glede čistilne naprave in problema
grezničnega mulja ter s tem povezanimi stroški. Ta problematika je postala še večja s priključitvijo
kanalizacije Bočna.
Predsednica Nadzornega sveta Komunale d.o.o. Gornji Grad, Žerovnik Manca pove, da je nadzorni
svet obravnaval Letni plan poslovanja Komunale d.o.o. Gornji Grad za leto 2015, ter da se z njim
strinja.
V razpravo so z mnenji, predlogi in vprašanji, na katere so prejeli odgovore takoj, vključili: Štorgelj
Darko, Osolnik Košar Barbara, Petek Klemen, Purnat Jure in Galin Franc.
Osolnik Košar Barbara pove, da je plan poslovanja premalo specifičen, ter da je po posameznih
področjih potrebno določiti prioritete, ker se bo na ta način ob koncu leta lažje kontrolirala realizacija.
Petek Klemen je dal pobudo, da se čimprej realizira postavitev otroškega igrišča na ustrezni parceli.
Petek Klemen je predlagal, da Komunala Gornji Grad ureja tudi okolico športnega igrišča v Novi Štifti
in Bočni.
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Petek Klemen je predlagal, da se pripravi seznam premoženja občine in se da v razpravo Odboru za
proračun in gospodarjenje s premoženjem občine.
Purnat Jure je podal predlog za ureditev potoka in mostička v bližini športnega igrišča v Bočni.
Purnat Jure je vprašal koliko del komunala opravi za občino in koliko za individualne naročnike?
Purnat Zdenko pove, da bo pripravil seznam del za občino in za individualne naročnike.
Župan poda na glasovanje sklep
SKLEP:
1. Občinski svet Občine Gornji Grad potrdi Letni plan poslovanja Komunale d.o.o. Gornji
Grad za leto 2015 v obliki in vsebini kot je predložen.
Ob glasovanju je bilo navzočih 11 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 11 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

Sledil je 10-minutni odmor.
Župan ugotovi, da je na seji prisotnih 11 svetnikov, zato se seja lahko nadaljuje.
K točki 8)
Župan Ogradi Stanko uvodoma pove, da je bila realizacija v letu 2014 na prihodkovni stani v višini
2.458.658,10 EUR, na odhodkovni strani pa v višini 2.407.777,82 EUR. Ostanek na računu na dan
31.12.2014 je bil v višini 6.885,00 EUR. Župan je v nadaljevanju podal obrazložitev k prihodkovni,
nato pa še odhodkovni strani zaključnega računa za leto 2014.
Rihter Andrej, predsednik Nadzornega odbora Občine Gornji Grad pove, da je odbor podrobno
obravnaval zaključni račun proračuna za leto 2014 in podal tri sugestije, ki naj se upoštevajo pri
pripravi proračuna v prihodnje. Na podlagi obravnave odloka nadzorni odbor ugotavlja, da je Odlok o
zaključnem računu proračuna Občine Gornji Grad za leto 2014 korektno pripravljen, zato predlaga, da
ga občinski svet sprejme.
Predsednik Odbora za proračun in gospodarjenje s premoženjem občine, Purnat Jure pove, da je odbor
natančno obravnaval vse postavke zaključnega računa in predlaga občinskemu svetu, da zaključni
račun sprejme po skrajšanem postopku.
V razpravo sta se z mnenjem in vprašanjem, na katerega sta prejela odgovor takoj, vključila: Galin
Franc in Tevž Franc.
Župan poda na glasovanje naslednji sklep
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad sprejme Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Gornji Grad za leto 2014 v I. obravnavi.
Ob glasovanju je bilo navzočih 11 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 11 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

Glede na to, da v I. obravnavi Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Gornji Grad za leto
2014 ni bilo bistvenih vsebinskih pripomb in besedilo predloga odloka v II. obravnavi bi bilo enako
besedilu predloga odloka v I. obravnavi predlagatelj predlaga občinskemu svetu, da sprejme predlog
odloka na isti seji, tako da se prva in druga obravnava predloga odloka združita.
V nadaljevanju je župan dal na glasovanje sklep
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SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad sprejme Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Gornji Grad za leto 2014.
Ob glasovanju je bilo navzočih 11 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 11 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
K točki 9)
Petek Klemen, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja uvodoma
pove, da je podeljevanje občinskih priznanj določeno z Odlokom o priznanjih Občine Gornji Grad.
Oblike in stopnje priznanj Občine Gornji Grad so:
1. Naziv častni občan Občine Gornji Grad (podeli se izjemoma)
2. Zlati grb Občine Gornji Grad (podelita se največ dva zlata grba v koledarskem letu)
3. Grb Občine Gornji Grad (podelijo se največ trije grbi v koledarskem letu)
4. Priznanje Občine Gornji Grad (podelitev teh priznanj ni številčno omejeno)
5. Županovo priznanje Občine Gornji Grad (podelitev teh priznanj ni številčno omejeno)
6. Kocbekovo priznanje (podelitev teh priznanj ni številčno omejeno).
Komisija se je sestala in pregledala prispele predloge. Vsi predlogi so bili ustrezno obrazloženi, zato
komisija dodatnih obrazložitev ni zahtevala. V nadaljevanju je Petek Klemen predstavil sedem
predlogov za podelitev priznanj, kot so jih predlagali predlagatelji. Skladno s 15. členom Odloka o
priznanjih Občine Gornji Grad lahko komisija predlaga ustreznejšo obliko priznanja. Na podlagi tega
je komisija določila tri spremembe pri podelitvi in sicer za Poličnik Marijo in Sovinšek Jureta komisija
namesto priznanja občine predlaga podelitev grba občine, za Suhoveršnik Slavico pa glede na to, da je
že leta 2011 prejela grb občine, komisija namesto priznanja občine predlaga podelitev Zlatega grba
Občine Gornji Grad.
V razpravo so se s predlogom in vprašanjem, na katerega sta prejela odgovor takoj, vključila: Osolnik
Košar Barbara in Petek Klemen.
Župan ugotavlja, da je prisotnih 10 svetnikov. Galin Franc je bil pri tej točki dnevnega reda odsoten.
Župan poda na glasovanje naslednji sklep
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad potrdi Sklep o podelitvi občinskih priznanj za leto 2015 v
predlagani obliki.
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)
Štorgelj Darko je prosil, da se poda obrazložitev k razpisu za sanacijo dveh lokalnih cest po žledu v
letu 2014, na katerem je bilo kot najugodnejši ponudnik izbrano JP Komunala Mozirje d.o.o.
Rihter Jožica pove, da je Sektor za odpravo posledic naravnih nesreč na Ministrstvu za okolje in
prostor za posledice žleda odobril sredstva za sanacijo dveh lokalnih cest in sicer Križ-Florjan in
Lenart-Mačkin kot ter pozval občino, da izvede razpis. Občina je objavila razpis, na katerega so se
prijavili trije ponudniki. Merilo za izbor je bila najnižja cena. Najugodnejšo ponudbo za prej omenjene
storitve je oddalo JP Komunala Mozirje d.o.o., zato so bila dela oddana temu podjetju. Razpisna
dokumentacija je bila v pregled poslana na ministrstvo. Po prejemu pogodbe s strani ministrstva bo
občina lahko sklenila pogodbo z izbranim izvajalcem.
Štorgelj Darko vpraša ali obstaja možnost, da pometanje cest izvedejo izvajalci zimske službe? Purnat
Zdenko pove, da je v razpisu za sanacijo lokalnih cest po žledu, predvideno tudi pometanje prej
omenjenih dveh lokalnih cest.
Tevž Franc je pohvalil, da je zaščitna ograja pri Dolinšeki v Šokatu že postavljena in je pobuda dana
na prejšnji seji s tem realizirana.

6

K točki 11)
Purnat Jure pove, da je s strani krajanov prejel pobudo, da bi v Bočni dobili defibrilator. Župan pove,
da se s pobudo strinja. Potrebno pa je razmisliti, kje bi se ti defibrilatorji postavili, da bodo na voljo
vsem občanom.
Petek Klemen je dal pobudo, da se nabavijo vrči za vodo.
Osolnik Košar Barbara je dala pobudo, da se za igrala, ki so deponirana, čimprej najde primeren
prostor za postavitev.
Župan pove, da je najprimernejši prostor za igrala poleg objekta »Petelinjek«, kjer so sedaj vrtovi.
Purnat Zdenko doda, da imajo za vrtove sklenjene najemne pogodbe, katere je možno prekiniti ob
koncu leta.
Župan pove, da sta pred počitnicami predvideni še dve seji, prva v mesecu maju, druga pa v mesecu
juniju.

S tem je bil dnevni red za sejo izčrpan, seja je bila zaključena ob 21.40 uri.

Zapisala:
PODBREŽNIK Erika, l.r.

Župan:
OGRADI Stanko, l.r.
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