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tel: (03) 839-18-50

fax: (03) 839-18-64

E-mail: obcina@gornji-grad.si
Datum:
31.01.2019
Naš znak: 03201-0003/2018-2019-13

ZAPISNIK
3. redne seje Občinskega sveta Občine Gornji Grad,
ki je bila dne, 31.01.2019, ob 18.00 uri v sejni sobi Kulturnega doma Gornji Grad
Prisotni člani občinskega sveta:
Galin Franc, Petek Urška, Ugovšek Franc, Černevšek Tadej, Kerznar Ana, Letonja Peter, Bevc Robert,
Šinkovec Matic, Tevž Jože in Mavrič Terezija.
Opravičeno odsotni: Bernarda Ugovšek.
Odsotni:/.
Ostali prisotni:
župan Špeh Anton, predstavnica podjetja Idealis d.o.o. Dobaj Edita, direktor Komunale d.o.o. Gornji
Grad Purnat Zdenko, direktorica občinske uprave Rihter Jožica ter sodelavca občinske uprave Purnat
Blaž in Stradovnik Katja.
Predstavnik medijev: Savinjske novice Sem Štefka.
Sejo je vodil župan Špeh Anton, seja je bila snemana na elektronski medij, skrajšan zapisnik je pisala
Stradovnik Katja.
Za 3. redno sejo je bil predlagan naslednji dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti
2. Pregled in potrditev dnevnega reda
3. Pregled in potrditev zapisnika 2. redne seje OS z dne 17. januar 2019
4. Obravnava in potrditev predloga sklepa za imenovanje Statutarno pravne komisije
5. Odlok o 1. spremembi Odloka o proračunu Občine Gornji Grad za leto 2019
6. Letni program kulture v Občini Gornji Grad za leto 2019
7. Letni program športa v Občini Gornji Grad za leto 2019
8. Sklep o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega programa (DIIP) za investicijo
»Ureditev lokalne ceste LC 107050 Križ - Florjan - Krnica«
9. Podaljšanje izredne dodelitve neprofitnega stanovanja za določen čas, predlagana bo
izključitev javnosti na podlagi 25. člena Poslovnika občinskega sveta (UG slovenskih občin
št.: 8/16)
10. Pravilnik o spremembah Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o enkratni
denarni pomoči za novorojence v Občini Gornji Grad
11. Vprašanja, pobude in odgovori članom sveta
12. Razno
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K točki 1)
Župan Špeh Anton je pozdravil navzoče in ugotovil, da je na seji prisotnih 10 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.
Župan je podal 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 10 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 10 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

K točki 3)
Na predloženi zapisnik 2. redne seje svetniki niso imeli pripomb.
Župan je podal na glasovanje naslednji sklep.
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad potrdi zapisnik 2. 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 4)
Galin Franc je povedal, da je morala Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja zaradi
umika soglasja ene od predlaganih kandidatk za imenovanje v Statutarno pravno komisijo, poiskati
zamenjavo. Člani komisije so potrdili imenovanje nove kandidatke, ki je predhodno že podala soglasje
k imenovanju, zato predlagajo občinskemu svetu v potrditev imenovanje članov Statutarno pravne
komisije.
Povedal je tudi, da je bila komisija opozorjena na nepravilnosti glede imenovanja predsednikov stalnih
delovnih teles občinskega sveta. V skladu s poslovnikom občinskega sveta bi moral predsednike
stalnih delovnih teles imenovati občinski svet in ne člani odborov na svoji prvi redni seji, zato so člani
komisije na 3. dopisni seji potrdili imenovanje predsednikov in predlagajo občinskemu svetu v
sprejem popravke sklepov.
Župan je odprl razpravo h kateri se ni priglasil nihče.
Župan je podal na glasovanje naslednje sklepe
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad potrjuje imenovanje Statutarno pravne komisije za mandatno
obdobje občinskega sveta, v sestavi: Peter Letonja, Tina Pustoslemšek in Bernarda Ugovšek.
Občinski svet za predsednika Statutarno pravne komisije imenuje Petra Letonjo.
Ob glasovanju je bilo navzočih 10 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 10 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
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SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad za predsednico Odbora za proračun, prostorsko planiranje in
gospodarjenje s premoženjem občine imenuje Terezijo Mavrič.
Ob glasovanju je bilo navzočih 10 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 10 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad za predsednika Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in
gospodarske javne službe imenuje Roberta Bevca.
Ob glasovanju je bilo navzočih 10 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 10 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad za predsednico Odbora za negospodarstvo in javne službe
družbenih dejavnosti imenuje Bernardo Ugovšek.
Ob glasovanju je bilo navzočih 10 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 10 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

K točki 5)
Purnat Blaž je naštel glavne razloge za spremembo proračun za leto 2019, med njimi je nekaj novitet v
večini pa gre za korekture med proračunskimi programi. V nadaljevanju je predstavil posamezne
postavke prihodkovne strani proračuna. Na davčne in nedavčne prihodke občina v večini nima vpliva.
Pri transfernih prihodkih gre za sredstva prejeta s strani države za različne namene. Tudi letos se
pričakuje sredstva za požarno takso, sredstva za sofinanciranje opravljanja posameznih nalog
Medobčinskega inšpektorata in Urada za okolje, sredstva za vzdrževanje gozdnih ceste ter sredstva za
odpravo posledic naravnih nesreč – tu gre za zaključitev sanacije Podbreškega plazu na lokalni cesti
Sluga-Nova Štifta-Črnevska rida ter začetek sanacije ceste Gmajner-Kokalj.
V nadaljevanju je predstavil postavko zadolževanja in odplačila dolga. Na področju zadolževanja se
planirajo povratna sredstva v višini 118.665 EUR od Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo
za ureditev lokalne ceste Križ-Florjan-Krnica. Občina pa planira zadolžitev za nakup vozila, ki ga bo
namenila za reševanje različnih potreb občanov in društev.
Na področju odplačila dolga sta odplačili glavnic dolgoročnih bančnih kreditov iz leta 2009 in 2011
ter plačilo povratnih sredstev iz leta 2016 in 2017, ki jih je občina prejela od Ministrstva za
gospodarski razvoj in tehnologijo.
Sledila je obravnava odhodkovne strani proračuna. Zmanjšujejo se planirana sredstva pri obveščanju
domače in tuje javnosti, planirana je izdaja samo enega občinskega glasila letno. Stroški oglaševalskih
storitev se zmanjšujejo na podlagi nižjih realizacij v preteklih letih.
Pri plačah poklicnih funkcionarjev je vključeno nadomestilo plače v višini 80 % zadnje mesečne
plače, ki jo še tri mesece po prenehanju mandata prejama prejšnji župan. Regres za letni dopust se
usklajuje z zneskom minimalne plače. Zmanjšujejo se sredstva za javni razpis pokroviteljstva.
Pri plačah zaposlenih v občinski upravi se povečuje vrednost konta osnovnih plač in kontov za
prispevke, zaradi sprostitve napredovanj v javnem sektorju. Planirano pa je tudi izplačilo ene jubilejne
nagrade v letošnjem letu. Na področju civilne zaščite se zmanjšujejo sredstva na postavki, ki
predstavlja del javnega razpisa drugih interesnih skupin, saj omenjeni segment predstavlja le dva do tri
prijavljene prijavitelje na leto.
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V letu 2019 se bodo zagotovila sredstva PGD Nova Štifta za sofinanciranje nakupa prikolice za
gasilsko opremo. V okviru rebalansa se prerazporejajo sredstva za dve javni deli iz področja sociale, ki
bosta jih izvajala DEOS in Varstveno delovni center Saša. Za ureditev lokalne ceste Križ-FlorjanKrnica se sredstva usklajujejo s finančnim vrednotenjem projekta iz DIIP-a. Z letošnjim letom se
odpira proračunska postavka Čebelarski praznik, v okviru katere bo občina pristopila k sofinanciranju
omenjene javne prireditve. Povečujejo se drugi operativni odhodki pri spodbujanju razvoja turizma in
gostinstva, saj bo občina za namen promocije podpisala pogodbo s televizijsko postajo VTV, katera bo
izdelala in arhivirala promocijske in druge vsebine o Občini Gornji Grad.
Na področju prostorskega načrtovanja in planiranja se povečujejo sredstva zaradi predvidene izdelave
treh občinskih podrobnih prostorskih načrtov (OPPN). To so OPPN Smreka, OPPN Prekštan in OPPN
staro trško jedro Gornji Grad. Vrednost vsakega posameznega OPPN-ja je najmanj 10.000 EUR.
Ponovno se odpira proračunska postavka prostorskega načrtovanja Tičjek II. V letu 2018 se je izvedla
novelacija projektne dokumentacije PGD in PZI za preureditev 20 kV vodov na območju stanovanjske
cone Tičjek II. Vrednost izdelave novelacije projektne dokumentacije ter deleža, ki ga mora
sofinancirati Občina Gornji Grad za gradbeno montažna dela z materialom, prestavitev vodov in
geodetski posnetek po izgradnji električnih vodov se ocenjuje na 21.000 EUR.
V zvezi z izgradnjo prizidka k Zgornjesavinjskemu zdravstvenemu domu Nazarje se bodo v letu 2019
zagotovila sredstva za izdelavo projektne dokumentacije IDP in PGD. Občine ustanoviteljice bodo
zagotovile tudi sredstva za nakup nujnega reševalnega vozila. Pri obeh investicijah je delež občine
Gornji Grad 16,40 %. Na postavki nepremična kulturna dediščina se bo v tem letu prvič izvedel javni
poziv za sofinanciranje obnovitvenih del objektov kulturnega pomena, na katerega se bodo lahko
prijavile fizične osebe, ki imajo v lasti takšen objekt v naši občini.
Odpira se nova proračunska postavka Vzdrževanje kapelice v Bočni, saj občina namerava pristopiti k
obnovi omenjenega sakralnega objekta.
Na postavki Kultura in šport se povečujejo sredstva za javni razpis kulture in športa, zmanjšujejo pa
se sredstva za javna poziva za izvedbo investicij in nakupa opreme na področju športa in kulture.
Občina bo pristopila k sofinanciranju ureditve sanitarnega objekta pri športnem igrišču v Bočni.
Predračunska vrednost investicije znaša 27.232 EUR. Z rebalansom se znesek sofinanciranja planira v
višini 15.000 EUR. Poleg zaključka gradnje požarnih stopnic v OŠ Gornji Grad se v letošnjem letu
planirajo naslednje investicije in nakup opreme na področju šole: ureditev okolice OŠ Gornji Grad in
asfaltiranje, ograja pri POŠ Nova Štifta, peč za centralno kurjavo v POŠ Nova Štifta, nakup IKT
opreme. Na proračunski postavki intervencijski programi in obveznosti v letu 2019 se bodo zaključila
dela sanacije Podbreškega plazu na lokalni cesti Sluga-Nova Štifta-Črnevska rida.
Župan je predal besedo Letonji Petru, ki je povedal, da je rebalans obravnaval tudi Odbor za proračun
na svojem sestanku. Ena izmed odbornic je imela vprašanje na račun zmanjšanja proračunske rezerve,
vendar je bilo tekom sestanka razčiščeno, da zakonodaja to dopušča. Odborniki pripomb na rebalans
niso imeli, zato ga predlagajo občinskemu svetu v sprejem.
Župan je odprl razpravo v katero so se z vprašanji na katere so dobili odgovor takoj vključili Šinkovec
Matic, Galin Franc, Mavrič Terezija, Tevž Jože, Ugovšek Franc in Kerznar Ana.
Župan je predal besedo ga. Dobaj Editi, ki je predstavila predlog Kadrovskega načrta za leto 2019 in
2020. Občinska uprava ima dve nezasedeni delovni mesti. V letu 2019 ima občina namen ustanoviti
režijski obrat v okviru katerega je planirana ena nova zaposlitev na področju gradbenega nadzora. V
letu 2020 pa še dodatna zaposlitev za področje turizma.
Župan je ponovno odprl razpravo v katero sta se z vprašanji na katere sta dobila odgovore takoj
vključila Galin Franc in Mavrič Terezija.
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Župan je podal na glasovanje naslednji sklep.
SKLEP:
Občinski svet sprejme Odlok o prvi spremembi Odloka o proračunu Občine Gornji Grad za leto
2019.
Občinski svet sprejme spremembo Načrta razvojnih programov za leto 2019.
Občinski svet sprejme spremembo Kadrovskega načrta za leto 2019.
Občinski svet sprejme spremembo Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim
premoženjem Občine Gornji Grad za leto 2019.
Ob glasovanju je bilo navzočih 10 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 10 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

K točki 6)
Rihter Jožica predstavila Letni program kulture Občine Gornji Grad za leto 2019 z navedbo izvajalcev
po posameznih proračunskih postavkah, ki so bile sprejete z rebalansom. Skupno je v proračunu za
kulturo predvidenih 113.000,00 €.
Župan je odprl razpravo v katero sta se z vprašanji na katere sta dobila odgovor takoj vključila Matic
Šinkovec in Urška Petek.
Župan je podal na glasovanje naslednji sklep.
SKLEP:
Občinski svet sprejme Letni program kulture Občine Gornji Grad za leto 2019.
Ob glasovanju je bilo navzočih 10 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 10 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

K točki 7)
Rihter Jožica je predstavila Letni program športa Občine Gornji Grad za leto 2019 in povedala, da so
bila tudi ta sredstva že potrjena z rebalansom proračuna. Skupno bo občina za potrebe športa v občini
namenila v letošnjem letu 41.000,00€.
Župan je odprl razpravo v katero so je z vprašanji na katere so dobili odgovore takoj vključili
Šinkovec Matic, Robert Bevc in Tevž Jože.
Župan je podal na glasovanje naslednji sklep
SKLEP:
Občinski svet sprejme Letni program športa Občine Gornji Grad za leto 2019.
Ob glasovanju je bilo navzočih 10 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 10 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti
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K točki 8)
Rihter Jožica je predstavila projekt »Ureditve lokalne ceste LC 107050 Križ-Florjan-Krnica«, na
grafiki je pokazala posamezne dele rekonstrukcije. Vrednost investicije po tekočih cenah z
upoštevanim 22% DDV-jem zanaša cca 1.194.000,00 €. Izvedba bo potekala po večin fazah, v letu
2019 se planira ureditev odseka nad Tevži v dolžini 999 m in širini 3,25m, v vrednosti 356.228 EUR z
vključenim DDV-jem. Za pokritje stroškov se planirajo lastna sredstva v višini cca 180.000 EUR z
DDV, občina pa bo na osnovi 23. člena ZFO-1 kandidirala za pridobitev povratnih sredstev v višini
cca 118.000 EUR z DDV in nepovratnih sredstev isto v enaki višini 118.000 EUR.
Župan je odprl razpravo h kateri sta vključila Franc Galin in Terezija Mavrič.
Župan je podal na glasovanje naslednji sklep.
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad potrjuje Dokument identifikacije investicijskega programa (DIIP)
za izvedbo investicije »Ureditev lokalne ceste LC 107050 Križ-Florjan-Krnica«, ki ga je izdelal SAŠA
ORA d.o.o. Nazarje, januar 2019.
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)
Župan je predlagal izključitev javnosti na podlagi 25. člena Poslovnika občinskega sveta.
Župan je podal na glasovanje sklep
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad na podlagi 25. člena Poslovnika občinskega sveta obravnavo
9. točke dnevnega reda zapira za javnost, zaradi zagotovitve varstva podatkov, ki niso
informacije javnega značaja.
Ob glasovanju je bilo navzočih 10 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 10 glasovi »za«, z 0 glasovi »proti« in »1« vzdržan.

SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad potrjuje, da sta lahko pri obravnavi 9. točke dnevnega reda
zaprti za javnost poleg župana in članov sveta prisotni še poročevalka točke in zapisnikarica.
Ob glasovanju je bilo navzočih 10 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 10 glasovi »za«, z 0 glasovi »proti«.

Po obravnavi tematike je župan podal na glasovanje naslednji sklep
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad soglaša s podaljšanjem izredne dodelitve neprofitnega
stanovanja za določen čas, dvanajstih mesecev.
Ob glasovanju je bilo navzočih 10 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 10 glasovi »za«, z 0 glasovi »proti«.
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K točki 10)
Župan je povedal, da občina ob rojstvu otroka nameni staršem enkratno denarno pomoč za
novorojence rojene v občini. Pri tem morajo starši oddati vlogo in odpreti novorojenčku lasten
transakcijski račun. Ostale občine v večini te zahteve nimajo, temveč pomoč enostavno nakazujejo na
enega od transakcijskih računov vlagateljev. Na podlagi pobud s strani občanov je občinska uprava
pristopila k odpravi te zahteve in pripravila spremembo pravilnika o enkratni denarni pomoči za
novorojence v občini.
Župan je odprl razpravo v katero se je z vprašanjem na katerega je dobil odgovor takoj priključil Galin
Franc.
Galin Franc je predlagal, povišanje denarne pomoči za novorojence, tudi ostali svetniki so se strinjali.
Občinska uprava bo pripravila nov sklep, ki ga bo občinski svet obravnaval na eni izmed prihodnjih
sej.
Župan je podal na glasovanje naslednji sklep
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji grad sprejme Pravilnik o spremembah Pravilnika o spremembah
in dopolnitvah Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini 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 11)
Terezija Mavrič je vprašala kdaj se planira sestanek z Ministrom za zdravstvo v povezavi z
Zdravstvenim domom Nazarje.
Župan je povedal, da je za pogovore z ministrstvom v zvezi s sestankom zadolžen župan Občine
Nazarje Matej Pečovnik, kaj več informacij o tej temi pa bo znanih po naslednjem kolegiju županov.
Šinkovec Matic je vprašal ali bo prišla direktorica Zdravstvenega doma Nazarje ga. Es Darja na sejo
občinskega sveta. Ter je podal pobudo naj se v centru Bočne in na Kropi dodatno namestijo svetilke
javne razsvetljave.
Rihter Jožica je povedala, da bo Es Darja povabljena na eno od naslednjih sej. Glede namestitve
dodatnih svetilk javne razsvetljave pa bo potrebno ponovno govoriti z lastniki zemljišč ob lokalni cesti
na Kropi in v Bočni
Bevc Robert je vprašal kako je s sanacijo Bočnice na odseku med Fržemi in Severij, saj je to edini del
ki še ni urejen.
Župan je odgovoril, da je sanacijo urejalo podjetje Nivo Eko, ki ima koncesijo. Občina lahko poda le
predlog za sanacijo tega odseka.
Černevšek Tadej je vprašal kako je z javno razsvetljavo v Gornjem Gradu, ob močnejših vetrovih je
bilo v zadnjih nekaj mesecih več izpadov elektrike.
Purnat Zdenko je odgovoril, da bo potrebna koordinacija z Elektro Celje in Elektro Ugovšek, do
izpadov prihaja tudi na račun zastarele razsvetljave.
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Župan je dodal, da je Elektro Celje zagotovil, da bodo v kratkem začeli daljnovod do Nove Štifte
polagati v zemljo, problem pa je v Gornjem Gradu kjer je območje centra asfaltirano. Če bi tudi v
Gornjem Gradu daljnovodi potekali pod zemljo bi bilo težav z razsvetljavo zagotovo manj.
Galin Franc je na tem mestu dal pobudo, da se poleg daljnovoda proti Novi Štifti položi še dodaten
kabel za optični kabel.
Ugovšek Franc je vprašal kdo je ponudnik projekta GOŠO in kako je s posipanjem ceste do Tomanov.
Rihter Jožica je odgovorila, da bo preverila in sporočila kontakt ponudnika projekta GOŠO.
Purnat Zdenko je odgovoril, da naj bi pluženje in posipanje ceste prevzel Uroš Veršnik.
Galin Franc je vprašal, ali je predvidena menjava pravne službe in v čigavi pristojnosti so vodne
zapornice za požarno vodo.
Župan je odgovoril, da ima aktualna pravna služba še dva odprta projekta.
Rihter Jožica je dodala, da pavšalne pogodbe z odvetniško službo ni, z vodnimi zapornicami pa
upravlja prostovoljno gasilsko društvo.

K točki 12)
Pod točko razno ni bilo vprašanj.
S tem je bil dnevni red za sejo izčrpan, seja je bila zaključena ob 21:05 uri.

Zapisala:
STRADOVNIK Katja

Župan:
ŠPEH Anton
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