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ZAPISNIK
3. redne seje Občinskega sveta Občine Gornji Grad, ki je bila
dne 18.12.2014, ob 18.00 uri v sejni sobi Kulturnega doma Gornji Grad.

Prisotni člani občinskega sveta:
Galin Franc, Osolnik Košar Barbara, Petek Klemen, Purnat Jure, Suhoveršnik Milan, Štorgelj Darko,
Tevž Franc in Ugovšek Jože.
Opravičeno odsotni: Krznar Meta, Letonja Peter in Mlinar Jože.
Ostali prisotni:
župan Ogradi Stanko, predsednik Nadzornega odbora Občine Gornji Grad Rihter Andrej, 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 3. redno sejo je bil predlagan naslednji dnevni red:
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.

Ugotovitev sklepčnosti
Pregled in potrditev dnevnega reda
Pregled in potrditev zapisnika 2. redne seje OS z dne 27. novembra 2014
Obravnava in sprejem Odloka o 2. spremembi Odloka o proračunu Občine Gornji Grad za leto
2014
Obravnava in sprejem predloga Odloka o proračunu Občine Gornji Grad za leto 2015 – I.
obravnava
Obravnava nalog odborov in komisij občinskega sveta Občine Gornji Grad
Seznanitev z zapisnikom 33. redne seje OS z dne 11. septembra 2014
Seznanitev občinskih svetov s povzetkom regijskih izvedbenih načrtov na področju socialnega
varstva za obdobje 2014-2016
Vprašanja, pobude in odgovori članom sveta
Razno

K točki 1)
Župan je ugotovil, da je na seji prisotnih 8 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 3. redne seje Občinskega sveta Občine Gornji Grad. Svetniki
na dnevni red niso imeli pripomb.

1

Župan poda na glasovanje naslednji sklep
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad potrjuje dnevni red 3. 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 2. redne seje ni bilo pripomb.
Župan poda na glasovanje sklep
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad potrdi zapisnik 2. 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 uvodoma pove, da je od sprejema prvega rebalansa prišlo do nekaj sprememb na prihodkovni in
odhodkovni strani proračuna, zato je bilo potrebno pripraviti 2. rebalans proračuna za leto 2014. Do
večjih sprememb na prihodkovni in odhodkovni strani je prišlo zaradi sprememb pri investicijah,
prodaje zemljišč in zaradi nerealizacije davka na nepremičnine.
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 2. spremembi Odloka o proračunu Občine
Gornji Grad za leto 2014 in na podlagi tega soglasno predlaga občinskemu svetu odlok v potrditev.
V razpravo so se s svojimi predlogi, mnenji in vprašanji, na katera so prejeli odgovore takoj, vključili:
Tevž Franc, Galin Franc, Štorgelj Darko, Osolnik Košar Barbara, Ugovšek Jože in Suhoveršnik Milan.
Župan poda na glasovanje naslednji sklep
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad sprejme Odlok o drugi spremembi Odloka o proračunu
Občine Gornji Grad za leto 2014.
Občinski svet sprejme spremembo Načrta razvojnih programov za leto 2014 – 2017.
Občinski svet sprejme spremembo Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim
premoženjem Občine Gornji Grad za leto 2014.
Ob glasovanju je bilo navzočih 8 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 8 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
K točki 5)
Župan pove, da se bo v letu 2015 nadaljevala realizacija projektov, ki so bilo začeti v letošnjem letu.
Občina bo nadaljevala z opremljanjem z malimi čistilnimi napravami, vzdrževalnimi deli na občinskih
cestah, pripravo prostorskih aktov, sofinanciranjem in vzdrževanjem OŠ in POŠ ter izvedla investicijo
na vodovodu Gornji Grad tekom mandata.
Občina bo sodelovala tudi pri skupnih projektih s posameznimi občinami Zgornjesavinjske doline kot
so: vodovod Letošč, obnova in izgradnja prizidka Zdravstvene postaje Nazarje, ureditev kolesarskih
poti v Celjski regiji in ureditev postajališč za avtodome tekom mandata.
V proračunu za leto 2015 so planirani prihodki v višini 2.371.400 EUR in odhodki v višini 2.446.600
EUR.
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Župan je besedo predal predsedniku Odbora za proračun in gospodarjenje s premoženjem Juretu
Purnatu. Purnat pove, da je odbor obravnaval predlog proračuna za leto 2015, s strani članov odbora
pa so bile podane, poleg vzdrževanja OŠ in popravila strehe na POŠ Nova Štifta, ki jih je župan že
omenil, še naslednje pobude:
- potrebno je zagotoviti sredstva za vzdrževanje kulturnih in športnih objektov,
- potrebno je poiskati primerno in varno lokacijo za postavitev otroškega igrišča
- Komunala d.o.o. Gornji Grad naj pripravi načrt vzdrževanja lokalnih cest za prihodnje leto in
kalkulacije cen urnih postavk
- Komunala d.o.o. Gornji Grad naj gleda na to, da bo v prihodnje konkurenčna tudi izven
občine Gornji Grad.
V razpravo so se s svojimi mnenji, predlogi in vprašanji, na katere so prejeli odgovore takoj, vključili:
Osolnik Košar Barbara, Galin Franc, Petek Klemen in Purnat Jure.
Osolnik Košar Barbara je vprašala, kdo je skrbnik sredstev za delo nadzornega odbora? Rihter Jožica
pove, da župan skrbnika še nikoli ni imenoval. Osolnik Košar Barbara je glede na to, da se skrbnik še
nikoli ni imenoval, predlagala popravek statuta v 52. členu.
Osolnik Košar Barbara in Petek Klemen sta predlagala, da dobijo člani odborov finančne plane za leto
2015, ki so jih dali neposredni proračunski uporabniki.
Galin Franc je dal pripombo, da se priloži finančni plan Komunale d.o.o. Gornji Grad za leto 2015 k
proračunu občine.
Galin Franc je dal pripombo na planirana sredstva za nakup novega fotokopirnega stroja, glede na to,
da je sedaj bolj smotrn najem fotokopirnega stroja.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad sprejme predlog Odloka o proračunu Občine Gornji Grad
za leto 2015 v I. obravnavi.
Občinski svet sprejme predlog Kadrovskega načrta za leto 2015.
Občinski svet sprejme predlog Načrta razvojnih programov za leto 2015 – 2018.
Občinski svet sprejme predlog Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim
premoženjem Občine Gornji Grad za leto 2015.
Občinski svet sprejme sklep, da se o predlogu proračuna za leto 2015 opravi javna razprava.
Ob glasovanju je bilo navzočih 8 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 8 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

Župan je svetnici in svetnike obvestil, da bo na podlagi 91. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine
Gornji Grad sprejel Sklep o začasnem financiranju Občine Gornji Grad v obdobju januar – marec
2015.
K točki 6)
Petek Klemen, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja pove, da
je komisija obravnavala naloge odborov in komisij občinskega sveta Občine Gornji Grad. Komisija na
predlagano gradivo ni imela pripomb. Mnenje komisije je, da imenovanje Sveta za varstvo
najemnikov neprofitnih stanovanj ni potrebno, zato je v delu statuta, ki se nanaša na imenovanje sveta
potrebna sprememba. Za delo odborov in komisij so v proračunu za leto 2015 planirana sredstva v
višini 14.560 EUR. Člani komisije so predlagali, da Statutarno pravna komisija pregleda, ali se lahko
naloge določenih odborov in komisij združijo v skladu z zakonodajo. Statutarno pravna komisija naj
pregleda statut in poslovnik v celoti in predlaga ustrezne dopolnitve. V poslovniku naj se opredelijo
naloge vseh odborov in komisij, kot so predstavljene v predlaganem gradivu.
V razpravo se je s svojim predlogom vključila: Osolnik Košar Barbara.

3

Osolnik Košar Barbara je predlagala, da se prouči možnost, da bi bila sejnina za udeležbo na sejah
občinskega sveta in delovnih teles sestavljena iz potnih stroškov in fiksnega dela sejnine, saj se morajo
nekateri svetniki na sejo pripeljati več kilometrov.
K točki 7)
Svetniki so v vednost dobili zapisnik 33. redne seje Občinskega sveta Občine Gornji Grad, ki je bila
dne 11.09.2014. Župan pove, da se zapisnik zadnje seje občinskega sveta v prejšnjem mandatu ni
potrjeval, dostopen pa je na spletni strani občine.
V razpravo sta se s predlogom in vprašanji, na katera sta prejela odgovore takoj, vključila: Osolnik
Košar Barbara in Galin Franc.
Osolnik Košar Barbara je predlagala, da se v poslovnik natančno navede ali se zapisnik zadnje seje v
mandatu občinskega sveta potrjuje in v kolikor se, na kakšen način se to izvede.
Galin Franc pove, da je na Skupnost občin Slovenije naslovil vprašanje v zvezi s potrjevanjem
zapisnika zadnje seje občinskega sveta v mandatu. Od Skupnosti občin Slovenije je dobil odgovor, da
je bila na pristojno ministrstvo poslana vloga, da poda svoje pravno mnenje o tej zadevi. Po prejemu
odgovora, bo le-tega posredoval na občino.
K točki 8)
Rihter Jožica je na kratko predstavila povzetek regijskih izvedbenih načrtov na področju socialnega
varstva za obdobje 2014-2016. Iz povzetka so razvidne naslednje ugotovitve:
V regiji zaznavajo porast števila otrok in mladostnikov s hudimi čustvenimi in vedenjskimi motnjami.
V savinjski regiji se soočamo s problemom staranja prebivalstva. S tem naraščajo potrebe po različnih
pomočeh starejšim tako na domu, v skupnosti kot tudi v institucionalnem varstvu. V regiji je prisotna
tudi problematika različnih odvisnosti, kažejo pa se tudi potrebe po različnih oblikah namestitev in
podpore ranljivim skupinam prebivalcev.
V razpravo se je z mnenjem vključil: Galin Franc.
K točki 9)
Osolnik Košar Barbara je vprašala, na kakšen način je lahko nekdo predstavnik občine v Svetu zavoda
Osnovne šole Frana Kocbeka Gornji Grad?
Direktorica občinske uprave, Rihter Jožica pove, da ji bo odgovor posredovala po elektronski pošti.
Osolnik Košar Barbara je vprašala, na kakšni osnovi so se v prejšnjem mandatu občinskega sveta
nakazovala sredstva Društvu upokojencev Gornji Grad?
Zakrajšek Zvonka pove, da so se nekateri svetniki v prejšnjem mandatu odločili, da bodo pomagali pri
projektu Starejši za starejše in so del sredstev od sejnin namenili za ta projekt.
Osolnik Košar Barbara je dala predlog, da se razpis za šolske prevoze pripravi tako, da bo možna
prijava več ponudnikov. Vsak izmed njih bi pokrival le en del občine. Na ta način bi skrajšali čakanje
nekaterih učencev na pouk oz. po pouku na prevoz.
Osolnik Košar Barbara je dala pobudo, da se glede na to, da so položnice, odkar je Zbirni center
Podhom, za 100% višje, prouči možnost odvoza rumenih vreč (embalažnih odpadkov) s strani
Komunale d.o.o. Gornji Grad in se na ta način znižajo stroški odvoza smeti za občane. Župan pove, da
to ni mogoče, ker so vsi stroški za zbiranje in odvoz odpadkov že zajeti v ceni, ki jo zaračunava
podjetje PUP-Saubermacher d.o.o.
Petek Klemen pove, da je bil eden izmed prejemnikov anonimnega elektronskega sporočila v katerem
je navedeno, da prihaja do mahinacij med podjetjem Gaudeo s.p. in Turističnim društvom Gornji
Grad. Vprašal je ali se je na podlagi sporočila kaj zgodilo? Župan pove, da je bil poslan odgovor, da
naj oseba, ki je poslala sporočilo zahteva informacije na podlagi Zakona o dostopu informacij javnega
značaja.
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Štorgelj Darko je dal pobudo, da se del sredstev za kmetijstvo nameni za prevoz mleka, ker morajo
kmetje v zimskem času sami zagotoviti prevoz mleka do zbirne lokacije.
Župan pove, da ukrepe, ki se bodo sofinancirali iz razpisa za kmetijstvo določa odbor za gospodarstvo,
zato predlaga, da dajo kmetje pisno pobudo na odbor, da se ta ukrep uvrsti v razpis za kmetijstvo za
leto 2015.
Petek Klemen je dal pobudo, da občinska uprava v sodelovanju s šolo pripravi poročilo, kakšne so
finančne posledice za občinski proračun za delovanje obeh podružničnih šol.
Petek Klemen je dal pobudo, da se pripravi pregled kaj se je do sedaj dogajalo na odlagališču Podhom
in kaj se bo v prihodnje.
K točki 10)
Pod to točko ni bilo razprave.

S tem je bil dnevni red za sejo izčrpan, seja je bila zaključena ob 20.35 uri.

Zapisala:
PODBREŽNIK Erika, l.r.

Župan:
OGRADI Stanko, l.r.
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