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ZAPISNIK
4. redne seje Občinskega sveta Občine Gornji Grad, ki je bila
dne 29.01.2015, 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, Purnat Jure,
Suhoveršnik Milan, Štorgelj Darko, Tevž Franc in Ugovšek Jože.
Opravičeno odsoten: Petek Klemen.
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 4. 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 3. redne seje OS z dne 18. decembra 2014
Obravnava in sprejem dopolnjenega predloga Odloka o proračunu Občine Gornji Grad za leto
2015 – II. obravnava
Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Gornji Grad za leto 2014
Program dela Nadzornega odbora Občine Gornji Grad za leto 2015
Poročilo o izvrševanju sklepov občinskega sveta za leto 2014
Kodeks ravnanja izvoljenih predstavnikov na lokalni ravni
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. Mlinar Jože se je opravičil, da bo zamudil in se je svetnikom pridružil med sejo, med sejo se
je pridružila tudi Krznar Meta. Lista prisotnih je sestavni del zapisnika in se hrani v arhivu občinskega
sveta.
K točki 2)
Prisotnim je župan predstavil dnevni red 4. redne seje Občinskega sveta Občine Gornji Grad. Svetniki
na dnevni red niso imeli pripomb.
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Župan poda na glasovanje naslednji sklep
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad potrjuje dnevni red 4. 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 3. redne seje ni bilo pripomb.
Galin Franc pove, da je prejel odgovor na vprašanje v zvezi s potrjevanjem zapisnika zadnje seje
občinskega sveta v mandatu, ki je bilo obravnavano pod 7. točko 3. redne seje OS. Doda še, da je
odgovor poslal občinski upravi, da bo zadevo vnesla v predlog Poslovnika Občinskega sveta Občine
Gornji Grad.
Župan poda na glasovanje sklep
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad potrdi zapisnik 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 4)
Župan pred začetkom obravnave predloga proračuna občine in odloka o proračunu občine pove, da sta
bila v času javne razprave podana dva predloga za razporeditev sredstev in sicer s strani OŠ Gornji
Grad in predsednice Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti, Osolnik Košar
Barbare. Osnovna šola je zaradi opravljenih del v preteklem letu predlagala znižanje sredstev na
postavki menjava oken v prostorih vrtca in popravilo strehe nad vhodom v vrtec. Razlika sredstev se
prenese na postavko za potrebe sanacije strehe OŠ Gornji Grad. Zaradi uskladitve proračuna pripomb
ni bilo mogoče upoštevati. Upoštevana pa so sredstva za beljenje. Predlog odbora za negospodarstvo
je povečanje postavke za osnovno šolstvo in sicer za investicijsko vzdrževanje in izboljšave za POŠ
Nova Štifta v višini 43.000 EUR za namene prenove strehe in ustrezne osvetlitve učilnic. Zaradi
povečanja postavke za osnovno šolstvo odbor predlaga zmanjšanje na naslednjih postavkah: nagrade
nepoklicnih funkcionarjev podžupana, sredstva za izvedbo občinskega praznika, sredstva za zimsko
službo na občinskih cestah ter sredstva za tekoče vzdrževanje občinskih cest. Predlog je bil delno
upoštevan, za 6.000 EUR se zmanjšajo nagrade nepoklicnih funkcionarjev podžupana in za 20.000
EUR sredstva za zimsko službo, za omenjena sredstva pa se zviša postavka za investicijska sredstva,
vzdrževanje in izboljšave za POŠ Nova Štifta.
Na prihodkovni strani se v dopolnjenem predlogu proračuna višina sredstev znižuje za 34.536 EUR,
na odhodkovni strani pa se sredstva znižujejo za 102.850 EUR glede na predlog proračuna v prvi
obravnavi.
Župan pove, da ni prejel amandmajev k predlogu poračuna in Odloku o proračunu Občine Gornji Grad
za leto 2015.
Svetnikom se je pridružil Mlinar Jože.
V razpravo so se s svojimi predlogi, mnenji in vprašanji, na katera so prejeli odgovore takoj, vključili:
Purnat Jure, Letonja Peter, Tevž Franc, Galin Franc in Osolnik Košar Barbara.
Purnat Jure, predsednik Odbora za proračun in gospodarjenje s premoženjem pove, da je odbor
ponovno obravnaval predlog proračuna za leto 2015 in podal pobude, ki jih je potrebno v času javne
obravnave vključiti v proračun. Pobude so se nanašale predvsem na zmanjšanje določenih postavk na
odhodkih, podane pa so bile tudi pobude za povečanje prihodkov in sicer: zagotoviti profitna
stanovanja s spreminjanjem neprofitnih stanovanj v profitna in na podlagi tega pridobiti več sredstev
iz naslova najemnin ter razmisliti o prodaji določenega števila stanovanj.
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Osolnik Košar Barbara je opozorila na napako v načrtu razvojnih programov, kjer ni narejen popravek
glede na spremembe, ki so bile narejene v dopolnjenem predlogu proračuna in sicer pri postavki POŠ
Nova Štifta in pri postavki Prehod za pešce pri OŠ Gornji Grad. Zakrajšek Zvonka pove, da je prišlo
do tiskarske napake, ter da se bo načrt ustrezno popravil. Tekom obravnave točke je bil popravek tudi
izveden.
Letonja Peter je predlagal, da se v bodoče h gradivu za proračun pripravi tudi kazalo s hitro povezavo.
Purnat Jure je predlagal, da se župan poskuša dogovoriti z Mertropolitano d.o.o., da zniža stroške
najemnine za prostore v katerih so muzejske zbirke. V kolikor dogovor ne bo mogoč se poišče prostor
za zbirke na novi lokaciji, v prostorih v lasti občine.
Župan pove, da je z Metropolitano d.o.o. sklenjena pogodba iz katere izhaja, da mora občina plačevati
najemnino za prostore, stroške vzdrževanja in urejati park pred cerkvijo.
Osolnik Košar Barbara je predlagala, da se uredi razmerje med lastnikom muzejskih zbirk in občino v
zvezi z muzejskimi zbirkami, ki so v njegovi lasti.
Župan poda na glasovanje naslednji sklep
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad sprejme Odlok o proračunu Občine Gornji Grad za leto
2015 v II. obravnavi.
Občinski svet sprejme Kadrovski načrt za leto 2015 v II. obravnavi.
Občinski svet sprejme predlog Načrta razvojnih programov za leto 2015 – 2018 v II. obravnavi
z dopolnitvijo.
Občinski svet sprejme Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem
Občine Gornji Grad za leto 2015 v II. obravnavi.
Ob glasovanju je bilo navzočih 9 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 9 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
K točki 5)
Mag. Rihter Andrej, predsednik Nadzornega odbora Občine Gornji Grad je podal obrazložitev k
Poročilu o delu Nadzornega odbora Občine Gornji Grad za leto 2014. Iz poročila izhaja, da je nadzorni
odbor pregledal tekoče poslovanje občine, v katerega se je vključila tudi zahteva občinskega sveta po
pregledu poslovanja občine z Odvetniško pisarno Turk. V okviru pregleda se je pregledalo tudi stanje
zaposlenih in realizirane kupoprodajne pogodbe v letih 2013 in 2014 za nepremično premoženje
občine.
Svetnikom se je pridružila Krznar Meta.
Osolnik Košar Barbara je predlagala, da se na eno izmed prihodnjih sej na dnevni red uvrsti Končno
poročilo o opravljenem nadzoru tekočega poslovanja Občine Gornji Grad v letu 2014, pred tem pa naj
se z vsebino seznanil nadzorni odbor v sedanji sestavi.
V razpravo so se s svojim mnenjem, predlogom in vprašanji, na katere so prejeli odgovore takoj,
vključili: Galin Franc, Letonja Peter in Osolnik Košar Barbara.
Občinski svet se je seznanil s Poročilom o delu Nadzornega odbora Občine Gornji Grad za leto
2014.
K točki 6)
Predsednik Nadzornega odbora Občine Gornji Grad, mag. Rihter Andrej je predstavil Letni program
dela Nadzornega odbora Občine Gornji Grad za leto 2015 s finančnim načrtom. Nadzorni odbor v letu
2015 načrtuje naslednje naloge:
- nadzorni pregled nad proračunom in zaključnim računom Občine Gornji Grad za leto 2014
- nadzorni pregled nad tekočim poslovanjem Občine Gornji Grad
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- pregled usklajenosti sredstev občine namenjenih Osnovni šoli Gornji Grad v skladu z zaključnim
računom šole
- nadzorni pregledi poslovanja: Turistične društva Gornji Grad, Športnega društva Bočna in
Gasilskega društva Gornji Grad.
V razpravo sta se s pripombo in vprašanjem, na katerega sta prejela odgovor takoj, vključila: Osolnik
Košar Barbara in Galin Franc.
Osolnik Košar Barbara je opozorila na tiskarsko napako pri zapisu datuma na letnem programu dela,
napačno je zapisana letnica, namesto 2014 je navedeno 2013.
Občinski svet se je seznanil s Programom dela Nadzornega odbora Občine Gornji Grad za leto
2015, ki vsebuje letni nadzorni program in predlog finančnega načrta.
K točki 7)
Rihter Jožica, direktorica občinske uprave pove, da je v skladu z 21. členom Statuta Občine Gornji
Grad enkrat letno dolžna poročati občinskemu svetu o izvrševanju sklepov občinskega sveta. V letu
2014 je imel Občinski svet Občine Gornji Grad 9 rednih sej, na katerih je sprejel 59 sklepov, 3 odloke
in 2 pravilnika.
Večina sklepov je bilo realiziranih. Nerealiziran ostaja sklep o imenovanju poslanca v skupščino
Območne obrtno-podjetniške zbornice Mozirje, ki ga zaradi spremembe zakonodaje ne bo mogoče
realizirati, ker občina nima več pravice do imenovanja poslanca. Nerealizirani pa so tudi še sklepi, ki
se nanašajo na zemljišča, ker postopek traja dlje časa. Vsi ti sklepi so v fazi izvajanja in bodo
realizirani v letošnjem letu.
V razpravo sta se z vprašanji, na katere sta prejela odgovore takoj, vključila: Osolnik Košar Barbara in
Letonja Peter.
Občinski svet se je seznanil s poročilom o izvrševanju sklepov Občinskega sveta Občine Gornji
Grad za leto 2014.
K točki 8)
Sodelavka občinske uprave, Podbrežnik Erika uvodoma pove, da je občina s strani Skupnosti občin
Slovenije prejela vzorec Kodeksa ravnanja izvoljenih predstavnikov na lokalni ravni s priporočilom,
da se kodeks obravnava na eni izmed sej občinskega sveta.
Izhodišče za pripravo kodeksa je bilo priporočilo Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti Sveta
Evrope, katerega članica je tudi Skupnost občin Slovenije.
Namen predloženega kodeksa je določiti standarde obnašanja, ki se pričakujejo od izvoljenih
predstavnikov oblasti pri opravljanju njihovih funkcij. Razlogi za sprejem kodeksa so zakonito,
odgovorno in vestno opravljanje funkcije, sprejemanje odgovornosti za svoje odločitve in spoštovanje
pooblastil. Za proračun občine sprejem kodeksa nima finančnih posledic.
V razpravo so se z mnenji, predlogom in vprašanji, na katere so prejeli odgovore takoj, vključili:
Osolnik Košar Barbara, Letonja Peter, Ugovšek Jože, Galin Franc, Štorgelj Darko in Suhoveršnik
Milan.
Galin Franc je bil mnenja, da je kodeks preveč posplošeno napisan, zato je predlagal, da kodeks pred
potrditvijo obravnava še Statutarno pravna komisija. Njegovemu mnenju so se pridružili tudi Štorgelj
Darko, Osolnik Košar Barbara in Suhoveršnik Milan.
Statutarno pravna komisija naj še posebej natančno obravnava IX. poglavje Nadzor nad spoštovanjem
in izvajanjem kodeksa.
Župan poda na glasovanje naslednji sklep
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SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad sprejme sklep, da Kodeks ravnanja izvoljenih predstavnikov
na lokalni ravni obravnava Statutarno pravna komisija in pripravi čistopis predloga.
Ob glasovanju je bilo navzočih 10 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 10 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
K točki 9)
Letonja Peter je predlagal, da se sanira oz. utrdi prometni znak pred Mandrovičevo hišo v Gornjem
Gradu, ki je bil podret ob nesreči.
Purnat Jure je predlagal, da se poskrbi, da pri Kulturnem domu v Bočni veter ne bo mogel več
dvigovati kant in pokrovov kant ter jih metal po cestišču.
Jožica pove, da je ta pobuda bila dana že na zboru krajanov v Bočni, ter da je občina zapisnik že
poslala koncesionarju.
Mlinar Jože je dal pobudo, da se izvedejo vzdrževalna dela na cesti Kočnik – Zavolovšek.
Štorgelj Darko je predlagal, da se pometanje peska na lokalnih cestah v spomladanskem času izvede
prej in v celoti. V Florjanu se namreč dogaja, da se ceste kdaj pometajo šele junija in še to ne v celoti.
Štorgelj Darko pove, da je v Florjanu v letošnjem letu nujno potrebno očistiti kanale in propuste.
Galin Franc je vprašal, kdaj se bo obravnavalo poročilo OŠ Gornji Grad v zvezi s finančnimi
posledicami delovanja obeh podružničnih osnovnih šol na občinski proračun?
Župan pove, da se bo poročilo obravnavalo na naslednji seji, skupaj z Letnim poročilom Osnovne šole
Gornji Grad za leto 2014.
Galin Franc je še vprašal, kdaj se bo obravnavala pobuda v zvezi z odlagališčem Podhom?
Rihter Jožica pove, da se bo tudi ta pobuda obravnavala na naslednji seji občinskega sveta.
Osolnik Košar Barbara je vprašala, kdaj bo objavljen razpis za kulturo?
Župan pove, da je potrebno najprej sprejeti letni program kulture, nato pa se lahko objavi razpis.
Galin Franc je vprašal, kakšna je odločitev glede nakupa fotokopirnega stroja? Župan pove, da
odločitev glede nakupa oz. najema fotokopirnega stroja še ni sprejeta.
K točki 10)
Pod to točko ni bilo razprave.

S tem je bil dnevni red za sejo izčrpan, seja je bila zaključena ob 20.45 uri.

Zapisala:
PODBREŽNIK Erika, l.r.

Župan:
OGRADI Stanko, l.r.
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