OBČINA GORNJI GRAD
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07.12.2017
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ZAPISNIK
23. redne seje Občinskega sveta Občine Gornji Grad,
ki je bila dne, 07.12.2017, ob 18.00 uri v sejni sobi Kulturnega doma Gornji Grad
Prisotni člani občinskega sveta:
Suhoveršnik Milan, Krznar Meta, Štorgelj Darko, Petek Klemen, Letonja Peter, Osolnik Košar
Barbara, Ugovšek Jože in Tevž Franc.
Opravičeno odsotni: Galin Franc, Purnat Jure.
Odstotni: Mlinar Jože.
Ostali prisotni:
župan Ogradi Stanko, predstavnik podjetja PUP Saubermacher Hriberšek Marcel, ravnateljica
Osnovne šole Gornji Grad Nerad Blanka, računovodkinja Osnovne šole Gornji Grad Pečnik Katica,
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 23. redno sejo je bil predlagan naslednji dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Ugotovitev sklepčnosti
Pregled in potrditev dnevnega reda
Pregled in potrditev zapisnika 22. redne seje OS z dne 19. oktober 2017
Poslovni načrt za zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov v Občini Gornji Grad za leto 2018
Sklep o povišanju cen programov predšolske vzgoje v vrtcu Gornji Grad in Bočna
Predlog Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Gornji Grad- II.
obravnava
Predlog Odloka o proračunu Občine Gornji Grad za leto 2018- II. obravnava
Predlog Odloka o 2. spremembi Odloka o proračunu Občine Gornji Grad za leto 2017
Pravilnik o počitniški dejavnosti Občine Gornji Grad
Letni program kulture Občine Gornji Grad za leto 2018
Letni program športa Občine Gornji Grad za leto 2018
Potrditev načrta zimske službe za leto 2017/2018 v Občini Gornji Grad
Izredna dodelitev neprofitnega stanovanja za določen čas, predlagana bo izključitev javnosti
na podlagi 25. člena Poslovnika občinskega sveta (UG slovenskih občin št.: 8/16)
Sklep o sofinanciranju nakupa novega prilagojenega kombi vozila za Društvo paraplegikov
jugozahodne Štajerske v sklopu projekta »Kar me ovira – me motivira«
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15. Enkratna nagrada za športne dosežke
16. Vprašanja, pobude in odgovori članom sveta
17. Razno

K točki 1)
Župan Ogradi Stanko je pozdravil navzoče in ugotovil, da je na seji prisotnih 8 svetnikov, zato je seja
sklepčna. Galin Franc in Purnat Jure sta se opravičila. Lista prisotnih je sestavni del zapisnika in se
hrani v arhivu občinskega sveta.

K točki 2)
Prisotnim je župan predstavil dnevni red 23. redne seje Občinskega sveta Občine Gornji Grad.
Svetniki na dnevni red niso imeli pripomb.
Župan je podal na glasovanje naslednji sklep.

SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad potrjuje dnevni red 23. 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 22. redne seje svetniki niso imeli pripomb.
Župan je podal na glasovanje naslednji sklep.
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad potrdi zapisnik 22. 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 predal besedo Hriberšku Marcelu, ki je predstavil Poslovni načrt za zbiranje in prevoz
komunalnih odpadkov v Občini Gornji Grad za leto 2018. Povedal je, da večjih sprememb tudi v letu
2018 ne bo, edina sprememba bo v frekvencah odvoza odpadkov predvsem za mešane odpadke in
embalažo.
Župan je predlagal, da se občane o spremenjenih frekvencah odvoza določenih vrst odpadkov obvesti
tudi preko obvestila, ki naj se priloži decembrski položnici.
Hriberšek Marcel je povedal, da bodo uporabniki o spremembah frekvenc odvoza ustrezno obveščeni
in da bo predlog posedoval dalje.
Župan je odprl razpravo, v katero sta se z vprašanji, na katere sta takoj dobila odgovore vključila Tevž
Franc in Osolnik Košar Barbara.
Letonja Peter se je dotaknil kraj odpadkov, ki se dogajajo v Zbirnem centru Podhom, predlagal je, da
se vsaka kraja javi pristojni instituciji z namenom, da se zadeve zajezijo in omejijo. Nujno bo potrebno
sanirati pokvarjeno zaščitno ograjo in s tem omejiti nedovoljene vstope v zbirni center.
Župan je podal 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 2018.
Ob glasovanju je bilo navzočih 8 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 8 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

2

K točki 5)
Župan je predal besedo ravnateljici Osnovne šole Gornji Grad Nerad Blanki, ki je uvodoma povedala,
da se programi predšolske vzgoje financirajo iz različnih virov. Občine kot ustanoviteljice zavodov so
dolžne zagotavljati sredstva za kritje razlike stroškov med ceno programa in plačili staršev, saj sodi
področje predšolske vzgoje med izvirne pristojnosti občine. Oblikovanje cen posameznih programov v
vrtcih temelji na stroških, ki jih vrtci imajo, kamor se uvrščajo strošek dela, materiala in storitev ter
strošek živil za otroke. Glede na upoštevanje stroškov in zakonodaje sta bili oblikovani ceni za
oddelka obeh starostnih obdobij.
Sodelavka občinske uprave Gutman Tina je podrobneje predstavila izračun cen programov in razloge
za usklajevanje cen. Povedala je, da bilo usklajevanje ekonomske cene zadnjič izvedeno v letu 2015,
vendar le za oddelek II. starostnega obdobja, cena oddelka I. starostnega obdobja pa je ostala
nespremenjena od zadnjega znižanja cen vrtca v letu 2013. V vmesnem obdobju sta vrtca doživela
veliko organizacijskih sprememb in sicer v številu oddelkov ter številu vpisanih otrok v določeni
starostni skupini, kot tudi spremembe v številu zaposlenih. Spremenila so se tudi izhodišča za izračun
plač in drugih osebnih prejemkov zaposlenih ter metodologija za oblikovanje cen programov v vrtcih.
Zaradi vsega naštetega je sedaj potrebno uskladiti ekonomsko ceno.
Z dosedanjo ceno se je na tem področju do 30. septembra letos ustvaril primanjkljaj v višini 8.800
EUR, do konca leta pa bo znesek primanjkljaja predvidoma znašal okoli 11.000 EUR. Čas je, da se
ekonomska cena dvigne. Največji strošek ekonomske cene so plače, izračun ekonomske cene je enak
povsod, razlika je edino v plačah zaposlenih. Opozorila na primerjalno tabelo, kjer so navedene cene
obeh starostnih skupin za vrtce v nekaterih drugih občinah. V Občini Gornji Grad je praksa, da je za
kombinirani oddelek in II. starostno obdobje cena enaka. Ker vrtci iz seznama nimajo kombiniranih
oddelkov, so za primerjavo navedene le cene za oddelke II. starostnega obdobja. Tudi v drugih bližnjih
občinah so že ali pa še bodo sprejeli novo ekonomsko ceno, ki bo bolj usklajena z dejanskim stanjem.
Pri oblikovanju oddelkov v vrtcih Gornji Grad in Bočna so se upoštevali zakonski predpisi, pri čemer
so bili oddelki oblikovani do zgornje meje fleksibilnih normativov. Cena fleksibilnega normativa je
nižja, vendar pa se pojavi vprašanje, ali bo zadostovala za pokrivanje vseh stroškov, ki nastanejo. Bo
pa potrebno septembra 2018 ekonomsko ceno ponovno preračunati, tako ali tako je treba vsakoletno
preverjati ekonomske cene.
Župan je predal besedo Osolnik Košar Barbari predsednici Odbora za proračun, ki je povedala, da je
bila cena vrtca ena od točk sestanka odbora in da so odborniki predlagali v sprejem drugi izračun cene,
kjer je strošek za starše malenkost manjši od predloga prvega izračuna cene.
Župan je odprl razpravo v katero se je z vprašanjem na katerega je dobil takoj odgovor vključil Tevž
Franc.
Župan je podal na glasovanje naslednji sklep.
SKLEP:
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Gornji Grad Občinski svet sprejme Sklep 2 o določitvi cen
programov predšolske vzgoje v vrtcu Gornji Grad in Bočna
Ob glasovanju je bilo navzočih 8 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 8 glasovi »za« in z 0 glasom »proti«.

K točki 6)
Župan je predal besedo Poličnik Luciji, ki je povzela vsebino Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnih zemljišč v Občini Gornji Grad in poglavitne razloge zakaj je občina pristopila k spremembi
odloka. Povedala je tudi kaj so bile bistvene spremembe odloka v I. obravnavi. V nadaljevanju je
predstavila spremembe, ki so dodane v odlok v drugem branju. Spremembe so sledeče:
- v odlok sta vključena Zakon o urejanju prostora in Zakon o graditvi objektov, ki sta začela veljati
8.11.2017 uporabljati se začneta s 1.6.2018,
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- v prvem odstavku 8. člena se črta celotno besedilo, kjer so določene šifre dejanske rabe CC-SI, ki ga
povzema evidenca Registra nepremičnin in se besedilo na novo zapiše brez šifer dejanske rabe, saj se
z uveljavitvijo Pravilnika o dejanski rabi predvideva ukinitev enotne klasifikacije vrste objektov,
- briše se besedilo tretjega odstavka 8. člena in se na novo zapiše takole: »Stanovanjski in poslovni
namen se odmerita tudi za druge stavbe in stavbne dele v skupni rabi, ki niso uvrščene v nobeno od
skupin iz prvega odstavka tega člena v kolikor se ugotovi, da se del stavbe uporablja za stanovanjski
ali poslovni namen. V tem primeru se določijo točke glede na ugotovljen namen uporabe iz zgornje
tabele.«,
- v 14. členu se v drugem odstavku pri točki a v tretjem stavku pred besedilom »neposredno plačal
komunalni prispevek.« se črta besedica ali.
Župan je odprl razpravo h kateri se ni priglasil nihče.
Župan je podal na glasovanje naslednji sklep.
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad sprejme Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča v II. 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 7)
Župan je povedal, da je predlog proračun 2018 v drugi obravnavi v večini identičen predlogu
proračuna 2018 iz prve obravnave, do sprememb prihaja samo na dveh proračunskih postavkah.
Sredstva se povečajo na postavki 19033005 za 10.603 EUR, saj se je v času javne obravnave
proračuna ugotovilo, da bo OŠ v letu 2018 potrebovala sredstva za sofinanciranje brezžičnega omrežja
in nakup IKT opreme za centralno šolo in obe podružnici. Sredstva se povečujejo tudi na postavki
18035003 za 4.400 EUR, saj je pri pripravi predloga proračuna za leto 2018 pomotoma na tej postavki
investicijski transfer neprofitnim organizacijam ostala vrednost letošnje realizacije 2017.
Župan je odprl razpravo v katero sta se z vprašanjem na katerega sta dobila odgovora takoj vključila
Tevž Franc in Osolnik Košar Barbara.
Župan je podal na glasovanje naslednji sklep.
SKLEP:
Občinski svet sprejme Odlok o proračunu Občine Gornji Grad za leto 2018 v drugi obravnavi.
Občinski svet sprejme Kadrovski načrt za leto 2018.
Občinski svet sprejme Načrt razvojnih programov za leto 2018.
Občinski svet sprejme Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem
Občine Gornji Grad za leto 2018.
Ob glasovanju je bilo navzočih 8 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 8 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

K točki 8)
Sodelavec občinske uprave Purnat Blaž je predstavil glavne razloge za pripravo 2. rebalansa proračuna
za leto 2017. Poleg dodatnih potreb po tekočih vzdrževalnih delih na posameznih področjih, so bile
opravljene uskladitve na nekaterih proračunskih postavkah z namenom, da se čimbolj približa
realizaciji proračuna na dan 31.12.2017, kar je predmet zaključnega računa. Sledil je podroben pregled
po programski klasifikaciji.
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Župan je predal besedo Osolnik Košar Barbari predsednici Odbora za proračun, ki je povedala, da
odbor na odlok ni imel posebnih pripomb. Strinjali so se, da se sredstva, ki na določenih postavkah
niso v celoti porabljena ustrezno prerazporedijo.
Župan je dodal še nekaj besed in na to odprl razpravo h kateri se ni priglasil nihče.
Župan je podal na glasovanje naslednji sklep.
SKLEP:
Občinski svet sprejme Odlok o drugi spremembi Odloka o proračunu Občine Gornji Grad za
leto 2017.
Občinski svet sprejme spremembo Načrta razvojnih programov za leto 2017.
Občinski svet sprejme spremembo Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim
premoženjem Občine Gornji Grad za leto 2017.
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)
Gutman Tina je povedala, da je občina pristopila k pripravi Pravilnika o počitniški hišici v katerem so
natančno določena pravila uporabe počitniške hišice. V skladu s sprejetim pravilnikom se bodo v
nadaljevanju pripravila tudi navodila za letovanje v počitniškem objektu. Glavni povod za pripravo
pravilnika je bila ureditev področja rezervacij, zlasti kar se tiče odpovedi rezervacij. Občina je na tem
področju že sedaj uspešno izvajala sistem rezervacij, kjer je potrebno ob rezervaciji plačati 20 %
aranžmaja, šele po plačilu avansa je rezervacija potrjena, preostali znesek pa se plača par dni pred
odhodom na letovanje. Naslednja novost je čistilni servis, ki bo od 1.1.2018 dalje poskrbel za čiščenje
počitniške hišice in čiščenje ne bodo več v domeni gostov. Pravilnik navaja tudi, da je potrebno
upoštevati hišni red počitniške hišice. Domače živali v počitniškem objektu niso dovoljene, ravno tako
je znotraj hiške prepovedano kajenje.
Za konec je poudarila, da v pravilniku ni veliko novosti, večinoma so stvari že utečene in se izvajajo
le, da do sedaj še niso bile nikjer zapisane.
Župan je odprl razpravo v katero se je v vprašanjem vključila Osolnik Košar Barbara.
Osolnik Košar Barbara je vprašala, če je strošek čiščenja že vključen v ceno najema počitniškega
objekta.
Gutman Tina je odgovorila, da strošek čiščenja ni vključen v ceno najema, temveč stranke čiščenje
posebej plačajo. Strošek čiščenja bo znašal 30,50 EUR za vsakim gostom.
Osolnik Košar Barbara je opozorila naj se v 19. členu Pravilnika začetek veljave pravilnika zapiše z
besedo petnajsti in ne s številko.
Župan je podal na glasovanje naslednji sklep.
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad sprejme Pravilnik o počitniški dejavnosti 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 10)
Gutman Tina je predstavila Letni program kulture Občine Gornji Grad za leto 2018 v katerem je že
zajeta sprememba na proračunski postavki investicijski transfer neprofitnim organizacijam, ki je bila
predstavljena pri obravnavi Odloka o proračunu Občine Gornji Grad za leto 2018 v drugi obravnavi.
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Župan je odprl razpravo h kateri se ni priglasil nihče.
Župan je podal na glasovanje naslednji sklep.
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad sprejme Letni program kulture Občine Gornji Grad za leto
2018.
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)
Gutman Tina je predstavila Letni program športa Občine Gornji Grad za leto 2018, povedala je tudi,
da se je spremenil Zakon o športu, vendar do sprememb prihaja samo v oštevilčenju določenih členov,
glede sofinanciranja športnih programov s strani občin pa novosti ni.
Župan je podal na glasovanje naslednji sklep.
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad sprejme Letni program športa Občine Gornji Grad za leto
2018.
Ob glasovanju je bilo navzočih 8 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 8 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

K točki 12)
Purnat Zdenko je predstavil Izvedbeni program vzdrževanja občinskih cest v Občini Gornji Grad v
letu 2017- načrt zimske službe. Povedal je, da so tabele cest glavni del načrta, da je letošnje leto pri
izvedbi zimske službe ena kadrovska menjava in da se enako kot pretekla leta na določenih odsekih
zimska služba ne izvaja.
Župan je odprl razpravo v katero se je z vprašanjem na katerega je takoj dobila odgovor vključila
Osolnik Košar Barbara.
Župan je podal na glasovanje naslednji sklep.
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad potrdi Izvedbeni program vzdrževanja občinskih cest v
Občini Gornji Grad v letu 2017 v delu, ki se nanaša na tabelo načrta zimske službe 2017/2018.
Ob glasovanju je bilo navzočih 8 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 8 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

K točki 13)
Župan je predlagal, da se obravnava te točke zapre za javnosti, zaradi zagotovitve varstva osebnih
podatkov, ki niso informacije javnega značaja.
Župan je podal na glasovanje naslednje sklep.
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad na podlagi 25. člena Poslovnika občinskega sveta, obravnavo
13 točke dnevnega reda zapira za javnost, zaradi zagotovitve varstva podatkov, ki niso
informacije javnega značaja.
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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SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad potrjuje, da sta lahko pri obravnavi 13 točke dnevnega reda
zaprti za javnost poleg župana in članov sveta prisotni še poročevalka točke in zapisnikarica.
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 soglaša z izredno dodelitvijo neprofitnega stanovanja za
določen čas, dvanajstih mesecev.
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 bil projekt »Kar me ovira - me motivira« predhodno predstavljen na enem
izmed kolegijev županov. V Društvu paraplegikov jugozahodne Štajerske si prizadevajo, da bi kupili
novo prilagojeno kombi vozilo, obrnili so se na občine s prošnjo za sofinanciranje. Pripravili so
okvirni razdelilnik stroškov na posamezno občino, za Občino Gornji Grad prispevek znaša 200,00
EUR.
Župan je odprl razpravo h kateri se ni priglasil nihče.
Župan je podal na glasovanje naslednji sklep.
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad sprejme Sklep o sofinanciranju stroškov nakupa
prilagojenega kombi vozila za Društvo paraplegikov jugozahodne Štajerske v sklopu projekta
»Kar me ovira - me motivira«.
Prispevek se zagotovi iz proračunske postavke 23031001 splošna proračunska rezervacija, konto
409000 in znaša 200,00 EUR.
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)
Župan je povedal, da Franček Gorazd Tiršek zastopa Občino Gornji Grad na različnih področjih v
športu streljanja, o njegovih uspehih je veliko napisanega tudi v medijih, zato predlaga, da se mu
nameni del sredstev iz proračuna občine za izjemne športne dosežke.
Župan je podal na glasovanje naslednji 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.
Ob glasovanju je bilo navzočih 8 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 8 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

K točki 16)
Osolnik Košar Barbara je povedala, da je bila na sestanku Odbora za proračun dana pobuda, da bi se
kupila nosila za nošenje žare, ki bi omogočala lažji prenos žare.
Štorgelj Darko je k tej pobudi dodal, da bi bilo smiselno kupiti tudi voziček za prevoz vencev in
ostalega cvetja.
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Župan je povedal, da se bodo pridobile ponudbe ter stroški vključili v prvi rebalans za leto 2018.

K točki 17)
Pod točko razno je Osolnik Košar Barbara predlagala, da se prihodnje leto za praznično okrasitev
uporabijo tudi hologrami.
S tem je bil dnevni red za sejo izčrpan, seja je bila zaključena ob 20:20 uri.

Zapisala:
STRADOVNIK Katja, l. r.

Župan:
OGRADI Stanko, l. r.
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