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  OBČINA GORNJI GRAD 

OBČINSKI SVET 

Attemsov trg 3, 

         3342 Gornji Grad 
 

  tel: (03) 839-18-50
  fax: (03) 839-18-64 

  E-mail: obcina@gornji-grad.si 

 
Datum: 05. 12. 2019 

Naš znak: 03201-0008/2018-2019-13 
 

ZAPISNIK 

 

8. redne seje Občinskega sveta Občine Gornji Grad, 

ki je bila dne, 05.12.2019, ob 18.00 uri v sejni sobi Občine Gornji Grad 

 
Prisotni člani občinskega sveta:  

Galin Franc, Petek Urška, Ugovšek Franc, Černevšek Tadej, Letonja Peter, Tevž Jože, Šinkovec 

Matic, Bevc Robert in Mavrič Terezija. 

 

Opravičeno odsotni: Ugovšek Bernarda, Kerznar Ana. 

 

Ostali prisotni:  

Herodež Janez direktor PUP-Saubermacher, Glažer Sonja vodja MIRVO Velenje, Purnat Zdenko 

Komunala d.o.o., predsednica Nadzornega odbora Občine Gornji Grad Vodušek Irena, župan Špeh 

Anton, direktorica občinske uprave Rihter Jožica ter sodelavca občinske uprave Purnat Blaž in 

Gutman Tina. 

 

Predstavnik medijev: Savinjske novice Sem Štefka. 

 

Sejo je vodil župan Špeh Anton, seja je bila snemana na elektronski medij, skrajšan zapisnik je pisala 

Rihter Jožica. 

 

Za 8. redno sejo je bil predlagan naslednji dnevni red: 

 

1. Ugotovitev sklepčnosti 

2. Pregled in potrditev dnevnega reda 

3. Pregled in potrditev zapisnika 7. redne seje OS z dne 24. oktober 2019 

4. Poslovni načrt za zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov v Občini Gornji Grad za leto 2020 

5. Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave SAŠA regije – II. obravnava 

6. Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave Zgornje Savinjske doline – I. obravnava 

7. Obravnava in sprejem Izvedbenega programa zimske službe 2019/2020 v Občini Gornji Grad 

8. DIIP za investicijo »Ureditev poslovnih prostorov za izvajanje javnih služb« 

9. Odlok o 3. spremembi Odloka o proračunu Občine Gornji Grad za leto 2019 

10. Predlog Odloka o Proračunu Občine Gornji Grad za leto 2020 – II. obravnava 

11. Predlog Pravilnika o dodeljevanju enkratnih denarnih pomoči iz proračuna Občine Gornji Grad 

12. Letni program kulture v Občini Gornji Grad za leto 2020 

13. Letni program športa v Občini Gornji Grad za leto 2020 

14. Vprašanja, pobude in odgovori članom sveta 

15. Razno 
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K točki 1) 

Župan Špeh Anton je pozdravil navzoče in 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 8. 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 8. 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 7. redne seje svetniki niso imeli pripomb. 

 

Župan je podal na glasovanje naslednji sklep 

SKLEP: 

Občinski svet Občine Gornji Grad potrdi zapisnik 7. 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) 

Herodež Janez, direktor podjetja PUP-Saubermacher d.o.o. je predstavil Poslovni načrt za zbiranje in 

prevoz komunalnih odpadkov v Občini Gornji Grad za leto 2020. V uvodu je povedal, da je načrt 

pripravljen v skladu z zahtevno zakonodajo in koncesijsko pogodbo ter pravilnikom o tarifnem 

sistemu in letnim programom za občino Gornji Grad. Teren je opremljen s posodami v gospodinjstvih 

in industriji. V letu 2020 bo prišlo do spremembe cene pri bioloških odpadkih. Trenutno so v vseh 5 

občinah enake cene, kar bo tudi naprej s to razliko, da bo predlagana tržna cena za biološke odpadke. 

Zbiranje kosovnih odpadkov izvajajo med marcem in novembrom preko naročilnice, vsako 

gospodinjstvo se lahko naroča enkrat letno brezplačno za odvoz volumna do 2 m3, plačljivo je samo 

ob selitvah. Odpadki seveda morajo biti ustrezno ločeni. Zbirni center je odprt ob torkih, četrtkih in 

prvo soboto, kamor se lahko odlaga vse, razen mešani komunalni odpadki in bio odpadki, ker je za le-

te odvoz od doma. Plačljivi pa so gradbeni odpadki. Ekoloških zbiralnic je 24, odvoz je na 14 dni. 

Novost v letu 2020 je, da na podlagi pobude občine načrtujejo pripravo kalkulacije za odvoz papirja 

od gospodinjstev, na zbiralnicah bi ostal samo zvon za steklo. Planirano je tudi zmanjšanje obstoječih 

zbiralnic, odstranile se bodo bolj odročne zbiralnice. Zadržek imajo zato, ker leta 2022 poteče 

koncesija za Zgornjo Savinjsko dolino. Delitev rumenih vreč bo v mesecu juniju kot običajno, občane 

redno obveščajo o ločevanju odpadkov. Pod zadnjo točko v gradivu je tudi urnik odvozov. Težave so 

na strani embalažnih shem, ker se zaustavlja oddaja. Z vsemi 5 občinami poteka redna koordinacija 

preko sestankov na dva meseca. 
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Seji se je pridružil Tevž Jože, zato je prisotnih 9 svetnikov. 

 

Župan je odprl razpravo, vprašanj ni bilo.  

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 2020. 

 

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) 

Sonja Glažer vodja MIRVO Velenje je razložila, da je odlok že v večini občin sprejet, vključenih  je 

10 občin. Občine Braslovče, Prebold, Polzela, Tabor in Vransko so se odločile, da pristopijo k Celju in 

so obrazložile, da si želijo novih izzivov. Sodelavka na okolju in prostoru se še naprej sofinancira v 

odstotku opravljenih nalog med občino Gornji Grad in Nazarje, občinska inšpekcija se financira po 

urni postavki glede na potrebe, redarstvo pa nadzor opravlja enkrat mesečno in se zaračunava prav 

tako po urni postavki. S strani države bomo dobili 40 odstotkov sofinanciranja, dodatno dobimo še 20 

odstotkov za pokritje materialnih stroškov. Dodatnih zaposlitev v medobčinskem uradu ni planiranih. 

Občina se lahko kadarkoli pridruži še k drugim nalogam in sklene dogovor o medsebojnih razmerjih.  

 

Župan je odprl razpravo. 

Mavrič Cvetka je vprašala, kolikšno konkretno se bo sofinanciranje odrazilo v proračunu? Glažer 

Sonja je odgovorila, da bo po novem sofinanciranje 40 odstotkov plače, doslej je bilo 50 odstotkov.  

Galin Franc je izrazil bojazen, da bo pomanjkanje kadra in bo potrebno zaposlovati? Glažer Sonja je 

povedala, da je edino na področju občinskega odvetništva večje povpraševanje. To pa bo strošek samo 

za občine, ki bodo pristopile in strošek se bo obračunaval po urni postavki. 

V službi za lokalno samoupravo so tudi razložili, da skupne službe niso zametki pokrajin.  

 

Župan je podal na glasovanje naslednji sklep 

SKLEP: 

Na podlagi 9. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave občine Gornji 

Grad in 16. člena Statuta Občine Gornji Grad, Občinski svet Občine Gornji Grad sprejme 

Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave SAŠA regije 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 6) 

Rihter Jožica je uvodoma povedala, da Zgornje Savinjske občine ustanavljajo skupno občinsko upravo 

s sedežem v Mozirju, ki bi v začetku zajemala računovodsko službo, sčasoma pa bi se lahko razširila 

tudi na druga področja.  

Skladno z zakonom o financiranju občin lahko občine v primeru ustanovitve skupne občinske uprave  

od države dobijo refundiran del sredstev za stroške plač in materialne stroške službe, ki bi delovala v 

okviru te uprave.  
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Posamezna občina bi dobila refundirana sredstva v višini 30 %, lahko pa tudi do največ 55 %, če se 

poveča število delovnih nalog v skupni občinski upravi. V našem primeru bi vsaka občina pokrila 25 

% stroškov, če bi bile v to vključene vsaj štiri občine. Ključ delitve stroškov je število prebivalcev.  

Občini Luče in Rečica ob Savinji sta že sprejeli omenjeni odlok v prvi obravnavi, ostale občine pa 

morajo do konca decembra izvesti še obe obravnavi. Občina Nazarje se ni priključila, ker bo 

uporabljala zunanji računovodski servis.  

Vodja računovodske službe bi usklajeval koordinacijske sestanke, se udeleževal dodatnih izobraževanj 

ter pripravljal dokumentacijo in izdajal zahtevke do Ministrstva zaradi refundacije sredstev. Pri 

računovodskih službah imamo v vsaki občini zaposlenega le 1 sodelavca in lahko nastane resen 

problem v primeru bolniške ali druge daljše odsotnosti. Vodja bi v primeru le-teh vskočil in opravil 

tekoče zadeve na področju računovodstva v posamezni občini. 

 

Župan je odprl razpravo. 

Mavrič Cvetka je povedala, da so na odboru za proračun podrobno obravnavali odlok, prednost so 

člani odbora videli v tem, da si lahko računovodji medsebojno pomagajo, možnost je, da bo vodja iz 

občine Gornji Grad. Smiselno je, da se računovodje, ki že sedaj sodelujejo, še bolj povežejo. Odbor za 

proračun je predlagal občinskemu svetu odlok v sprejem. 

Galin Franc je pripomnil, da je smiselno, da ne gremo samo v SOU SAŠA, ker imamo računovodske 

službe tukaj v Zgornji Savinjski dolini. 

Župan je dodal, da je odlok pridobitev, ker lahko kasneje razširimo z drugimi službami. 

 

Župan je podal na glasovanje naslednji sklep 

SKLEP: 
Na podlagi tretjega odstavka 12. člena Statuta, Občinski svet Občine Gornji Grad sprejme 

Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave Zgornje Savinjske doline v I. 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 7) 

Direktor Purnat Zdenko je predstavil Izvedbeni program zimske službe v sezoni 2019/2020. V gradivu 

je prikazana tabela z odseki občinskih cest, ki se plužijo in posipajo. Sprememba je samo v Novi Štifti, 

kjer je eden od izvajalcev podal odpoved. Na sestanku za zimsko službo so si relacije razdelili 

obstoječi izvajalci. Standardi izvajanja so zelo dobri.  

 

Župan je odprl razpravo. Galin Franca je zanimalo kako je urejeno nadomeščanje, Bevc Robija je 

zanimal cenik storitev. 

Purnat Zdenko je povedal, da v primeru, da je kakšen zadržek, da nekdo določen dan ne more izvajati 

relacije zaradi zdravstvenega ali drugega razloga, se izvajalci medsebojno nadomeščajo. Mlajše 

generacije je težje pridobiti za izvajanje službe. Predstavil je cene pluženj in posipanj. 

Tevž Jože je vprašal, če je potreben odvoz snega? Purnat Zdenko je povedal, da tega ni veliko, samo v 

centru Gornjega Grada. 

 

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 2019 v delu, ki se nanaša na tabelo načrta zimske službe 2019/2020. 

 
Ob glasovanju je bilo navzočih 9 članov občinskega sveta. 

Sklep je bil sprejet z 9 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 
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K točki 8) 

Župan je predstavil DIIP za investicijo »Ureditev poslovnih prostorov za izvajanje javnih služb«. 

Investicija zajema pridobitev projektne in investicijske dokumentacije in nakup, menjavo in prodajo 

zemljišč oz. prostorov. 

Občina Gornji Grad izvede nakup poslovne hale in odprtega skladišča od GG Slovenj Gradec v 

poslovni coni Gornji Grad in odda v upravljanje prostore Komunali d.o.o. Gornji Grad. Komunala 

d.o.o. in Občina Gornji Grad izvedeta menjavo poslovnih prostorov na Kocbekovi 23 »Petelinjek« in 

menjavo stavbnega zemljišča. Zavod za gozdove zamenja trenutne poslovne prostore v drugi etaži za 

poslovne prostore v pritlični etaži na Kocbekovi 23, le-te mu  opremljene preda Občina Gornji Grad, 

za preureditev je v proračunu načrtovanih 30.000 EUR. 

Z investicijo bomo izboljšali ustreznost prostorov za izvajanje različnih javnih dejavnosti in zagotovili 

boljšo dostopnost storitev za občane in povečali kakovost bivanja ter s tem vplivali na razvoj vseh 

sektorjev v občini. 

Financiranje investicije v poslovni coni Smreka je predvideno s Slovenskim regionalno razvojnim 

skladom Ribnica, v vrednosti 208.000 EUR in najemnina v vrednosti 22.000 EUR, skupaj 230.000 

EUR. Sedanji občinski prostor na Attemsovem trgu 3 je predviden za hostel, ker manjka namestitvenih 

kapacitet v Gornjem Gradu.  

 

Župan je odprl razpravo. Petek Urška je vprašala, kdaj je predvidena selitev? Župan je povedal, da se 

bo s prenovo pričelo z novim letom, tekom prihodnjega leta pa se bodo dela postopoma izvedla.  

Petek Urška je vprašala, kolikšni bodo stroški in kje bodo sanitarije na Kocbekovi. Župan je povedal, 

da je za prenovo v proračunu planiranih 30.000 EUR, sanitarije bodo spodaj levo ob vhodu, v prvem 

nadstropju so že obstoječe sanitarije. 

Petek Urško je zanimalo, kdaj se bo uredil hostel? Župan je povedal, da se bo v hostel preuredilo 

drugo nadstropje občinske uprave. S Kulturnim društvom Gornji Grad pa se pripravlja pogodba o 

prenosu lastništva na občino, medtem ko bo s kulturnim domom še naprej upravljalo društvo. 

Mavrič Cvetka je dodala, da je prednost v tem, ker se na razpise za obnovo kulturnih objektov lahko 

prijavijo občine, ki imajo finančna sredstva za del, ki ga je vedno potrebno sofinancirati. 

Mavrič Cvetka je vprašala, kako bo potekala selitev? Župan je povedal, da se najprej preseli 

Komunala d.o.o. na Smreko, potem se Zavod za gozdove preseli v pritličje Petelinjeka, nazadnje se 

občinska uprava preseli iz sedanjih prostorov v Attemsovem trgu 3 na Kocbekovo 23. 

Bevc Robi je vprašal, kakšen je planiran strošek obnove hale na Smreki? Župan je povedal, da bo 

občina kupila objekt in zemljišče ob objektu, Komunala d.o.o. pa bo sama financirala pisarne in 

obnovo objekta.  

Galin Franc je pripomnil, da je vrednost nakupa visoka. Župan je povedal, da se je pogajal in da je 

eden obrtnik že odkupil en del stavbe, zato je cena sedaj nižja.  

Petek Urška je vprašala, kakšne so prednosti investicije in v kolikšnem času se bo povrnila? Župan je 

povedal, da je velika prednost v tem, da bo Komunala d.o.o. imela poslovne prostore ne enem mestu. 

Bevc Robi je povedal, da je mnenje občanov tudi nasprotno temu, da občina ne bo več v centru kraja, 

kjer so vse ostale službe. Župan je poudaril, da v Gornjem Gradu zelo manjka nastanitvenih kapacitet.  

 

Župan je podal na glasovanje naslednji sklep 

SKLEP: 

Občinski svet Občine Gornji Grad sprejme sklep o potrditvi DIIP za investicijo 

»Ureditev poslovnih prostorov za izvajanje javnih služb« in sklep za pooblastilo župana 

Občine Gornji Grad. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 9 članov občinskega sveta. 

Sklep je bil sprejet  z 9 glasovi »za« in z »0« glasovi »proti«. 
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K točki 9)  

Purnat Blaž je povedal, da je bil na oktobrski seji sprejet 2. rebalans za leto 2019, v katerem so bile 

opravljene številne uskladitve na posameznih področjih porabe. Vmes se je pokazalo, da je treba 

zagotoviti še dodatna sredstva na nekaterih področjih. Občina bo financirala višje materialne stroške 

osnovne šole ter višjo porabo na področju socialnega varstva in vrtcev. Pri tem so bile glede na 

predvideno končno letno realizacijo opravljene še številne ostale prerazporeditve znotraj področij 

glavne porabe. S tem ne bo potrebnega sklepa župana o prerazporeditvah znotraj področij proračunske 

porabe, ki se praviloma pripravi v zadnjih dneh decembra, oziroma bo le-ta v krajšem obsegu. 

 

Župan je odprl razpravo. Mavrič Cvetka je povedala, da so gradivo obravnavali na odboru za 

proračun, več časa so posvetili trenutni problematiki Zgornje Savinjskega zdravstvenega doma 

Nazarje. Odbor za proračun predlaga občinskemu svetu, da odlok potrdi. 

 

Župan je podal na glasovanje sklep 

SKLEP: 

Občinski svet sprejme Odlok o tretji spremembi Odloka o proračunu Občine Gornji 

Grad za leto 2019. 

Občinski svet sprejme spremembo Načrta razvojnih programov za obdobje 2019-2022.  
 

Ob glasovanju je bilo navzočih 9 članov občinskega sveta. 

Sklep je bil sprejet  z 9 glasovi »za«, in z 0 glasovi »proti«. 

 

K točki 10)  

Purnat Blaž je razložil, da je bil v okviru enomesečne obravnave vložen amandma s strani župana in 

občinske uprave. Prva sprememba je na področju nakupa osnovnih sredstev, gre za povečanje 

vrednosti konta nakupa avtomobila na finančni leasing. Glede na to, da se zaradi dolgotrajnosti 

postopka javnega naročila in pridobitve soglasja Ministrstva za finance projekt nakupa kombija 

transporterja prestavi v leto 2020, je potrebno v prihodnjem letu zagotoviti sredstva pologa ter glavnic 

in obresti za vsaj pol leta odplačevanja. Poleg že omenjenega plana za finančni nakup vozila, se na 

področju zadolževanja odpira konto bančnega kredita, v kolikor bi bila ta varianta bolj ugodna od 

finančnega leasinga. S prvim rebalansom prihodnjega leta bo v proračunu ostala tista možnost, ki bo 

ugodnejša.  

Na področju projektov Mikro lesna mreža in Virtualni inkubator za ponudnike inovativnih lesnih 

izdelkov se odpira konto nakupa druge opreme in napeljav. Za potrebe izvajanja delavnic bodo 

nabavljeni trije prenosni računalniki, mobilni projektor in platno. Omenjeno opremo, katere nakup bo 

deloma refundiran, bo po končanju projekta ostal v lasti občine. Za Glasbeno šolo Nazarje smo uvrstili 

v plan strošek nakupa klavirja v deležu, ki odpade na občino Gornji Grad. V vmesnem času smo 

pridobili točen znesek nakupa, ki je manjši od zneske iz prve obravnave.  

 

Župan je odprl razpravo. Galin Franc je vprašal kako povečanje stroškov vpliva finančno na druga 

proračunska področja? Purnat Blaž je obrazložil, da je proračun še vedno uravnotežen. 

 

Župan je podal na glasovanje naslednji sklep 

SKLEP: 

Občinski svet sprejme Odlok o proračunu občine Gornji Grad za leto 2020 v drugi 

obravnavi. 

Občinski svet sprejme Kadrovski načrt za leti 2020-2021. 

Občinski svet sprejme Načrt razvojnih programov za obdobje 2019-2022.  

Občinski svet sprejme Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim 

premoženjem Občine Gornji Grad za leto 2020. 
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Ob glasovanju je bilo navzočih 9 članov občinskega sveta. 

Sklep je bil sprejet  z  9 glasovi »za«,  z 0 glasovi »proti«. 

 

K točki 11) 

Gutman Tina je razložila, da je Občinski svet Občine Gornji Grad je prvič v letu 2009 sprejel Pravilnik 

o dodeljevanju izrednih denarnih pomoči v Občini Gornji Grad, trenutno veljavni pravilnik pa je bil 

sprejet leta 2015. Enkratne denarne pomoči na občinski ravni niso zakonsko obvezujoča oblika 

socialnih pomoči, ki jih določa Zakon o socialno varstvenih prejemkih, pač pa oblika, ki jo občine 

uveljavljajo in izvršujejo kot dodatno finančno pomoč svojim občanom.   

Po novem bodo posamezniki lahko denarno pomoč pridobili le enkrat letno in ne več dvakrat, kot je 

bilo to do sedaj. Predlog pravilnika natančno določa namene denarne pomoči in izrecno določa, da se 

denarna pomoč ne namenja za plačilo starih položnic, za poplačila dolga iz prejšnjih let, opominov, 

sodnih izvršb, itd. Namen denarne pomoči je namreč, kot tudi akt določa, razrešitev trenutne 

materialne ogroženosti in se ne namenja neplačanim stroškom za leta nazaj. Najpomembnejša novost 

pravilnika je določitev minimalnega dohodka na družinskega člana za upravičenca do denarne pomoči. 

Pravilnik po novem določa višino denarne pomoči, izraženo v znesku, ki jo v koledarskem letu lahko 

pridobi posameznik oziroma družina.  

 

Župan je odprl razpravo. Galin Franc je podal pripombo na 7. člen pravilnika, da je za primer 

elementarne nesreče prenizka vrednost. Gutman Tina je povedala, da je proračunska postavka mišljena 

samo za socialne pomoči, v primeru velikih elementarnih nesreč pa se po sklepu občinskega sveta 

dodeli pomoč iz postavke naravnih nesreč. 

 

Župan je podal na glasovanje naslednji sklep 

SKLEP: 

Na podlagi 72. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornji Grad Občinski svet 

Občine Gornji Grad sprejme Pravilnik o dodeljevanju enkratnih denarnih pomoči iz 

proračuna Občine Gornji Grad. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 9 članov občinskega sveta. 

Sklep je bil sprejet  z  9 glasovi »za«,  z 0 glasovi »proti«. 

 

K točki 12) 

Gutman Tina je predstavila letni program kulture Občine Gornji Grad za leto 2020. Naštela je 

programe in projekte, ki se bodo v letu 2020 izvajali v javnem interesu in sredstva, ki bodo glede na 

proračun 2020 namenjena za programe kulture. Skupno je v proračunu predvidenih 41.000,00 EUR 

sredstev za kulturo. 

 

Župan je odprl razpravo v katero so se z vprašanji, na katere so dobili odgovore takoj, vključili 

Galin Franc in Letonja Peter.  

  

Župan je podal na glasovanje naslednji sklep 

SKLEP:  

Občinski svet sprejme Letni program kulture Občine Gornji Grad za leto 2020. 
 

Ob glasovanju je bilo navzočih 9 članov občinskega sveta. 

Sklep je bil sprejet  z 9 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 
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K točki 13) 

Gutman Tina je predstavila Letni program športa Občine Gornji Grad za leto 2020 in povedala, da je v 

proračunu za leto 2020 namenjenih 31.682,00 EUR za programe in projekte na področju športa, iz 

katerih se sofinancirajo naslednje vsebine: športna vzgoja otrok, kakovostni in vrhunski šport, šport 

invalidov, športna rekreativna dejavnost odraslih, razvojne in strokovne naloge v športu, investicije v 

športno infrastrukturo in najemnino travnatega igrišča v Gornjem Gradu. 

 

Župan je odprl razpravo v katero se je z vprašanjem, na katerega je dobil odgovor takoj, vključil Galin 

Franc.  

 

Župan je podal na glasovanje naslednji sklep 

SKLEP:  

Občinski svet sprejme Letni program športa Občine Gornji Grad za leto 2020. 

Ob glasovanju je bilo navzočih 9 članov občinskega sveta. 

Sklep je bil sprejet  z 9 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti 

 

K točki 14) 

Galin Franca je zanimalo kako je glede opcije Zdravstveni dom na Ljubnem? Župan je povedal, da je 

5 občin podpisalo pismo o nameri z g. Podkrižnikom, ki bo poiskušal pri Ministrstvu za zdravstvo 

pridobiti sredstva. Pisma o nameri nista podpisala občini Mozirje in Nazarje. Med zdravnike so poslali 

anketo, koliko jih je pripravljenih pristopiti h koncesiji, vendar odziva ni bilo. V Gornjem Gradu 

koncesija ostane.  

Mavrič Cvetka je povedala, da je Svet zavoda brez predsednika, ga. Mavrič je trenutno namestnica. 

Trenutno je pridobljen nov član iz področja zavarovalnice, ki je zelo prizadeven. Na seji je bilo 

predstavljeno, da zavod v tekočem letu predvidoma ne bo imel izgube, ima pa izgubo v preteklih letih. 

Ljubno je edina občina, ki lahko nudi ustrezen prostor za širitev v zdravstvenem domu na Ljubnem. 

Povedala je, da tudi v Velenju nimajo dovolj kapacitet za izvajanje nujne medicinske pomoči. 

Bistveno je, da občine kot ustanoviteljice in lastnice, najdejo rešitev. 

 

Ugovšek Franc je predstavil prireditve v decembru 2019 in božično-novoletni koncert ter 

silvestrovanje v Gornjem Gradu, ki bo na prostem, v primeru slabega vremena pa bodo prireditev selili 

v kulturni dom. Priredili bodo karaoke. 

 

Černevšek Tadej je predlagal, da se poviša križišče v Novem naselju. Župan je odgovoril, da predlaga 

naj se počaka do preplastitve ulic v Novem naselju. 

 

Bevc Robi je predlagal, da bi se potreboval pločnik do športnega igrišča. Predlagal je tudi uporabo 

lokalne poti, ki jo je potrebno obnoviti. 

 

Mavrič Cvetka je izpostavila, da se potni stroški za svetnike, ki se vozijo na seje, poravnajo. Župan 

meni, da je v javni službi potrebno tudi nekaj prispevati. 

 

K točki 15) Ni bilo vprašanj. 

S tem je bil dnevni red za sejo izčrpan, seja je bila zaključena ob  20:45 uri. 

 

Zapisala:                 Župan: 

Rihter Jožica, l. r.                                    ŠPEH Anton, l. r. 



    

 

  OBČINA GORNJI GRAD 

OBČINSKI SVET 

Attemsov trg 3, 

         3342 Gornji Grad 
 

  tel: (03) 839-18-50
  fax: (03) 839-18-64 

  E-mail: obcina@gornji-grad.si 
 

Datum: 13.12.2019 

Naš znak: 03203-0001/2018-2019-3 
 

ZAPISNIK 

 

1. dopisne seje Občinskega sveta Občine Gornji Grad, ki je bila izvedena v ponedeljek 

09.12.2019, od 13.00 ure, do četrtka 12.12.2019, do 15.00 ure. 

Glasovanje je potekalo elektronsko 

 
Dnevni red: 

 

1. Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave Zgornje Savinjske doline – II. obravnava 

 

V skladu z 21. členom Poslovnika občinskega sveta se lahko dopisna seja opravi, kadar ni pogojev za 

sklic izredne seje sveta. Na dopisni seji ni mogoče odločati o proračunu in zaključnem računu občine, 

o splošnih aktih, s katerimi se v skladu z zakonom predpisujejo občinski davki in druge dajatve ter o 

zadevah, iz katerih izhajajo finančne obveznosti občine. Ker sprejem 1. točke dnevnega reda ne 

predstavlja nič od naštetega in ker je potrebno ta Odlok sprejeti do konca leta 2019 je župan Anton 

Špeh sklical to dopisno sejo. 

 

Dopisna seja je potekala elektronsko od ponedeljka 09.12.2019, od 12.00 ure, do četrtka 12.12.2019, 

do 15.00 ure. Glasovalo je skupno 9 članov občinskega sveta, ki so se s sprejetjem Odloka o 

ustanovitvi skupne občinske uprave Zgornje Savinjske doline v II. obravnavi strinjali. Kerznar Ana in 

Šinkovec Matic nista podala nobenega odgovora.  

 

Občinski svet sprejme naslednji sklep 

Na podlagi tretjega odstavka 12. člena Statuta, Občinski svet Občine Gornji Grad sprejme 

Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave Zgornje Savinjske doline v II. obravnavi. 

 

 

Zapisala:        Župan: 

ZAVOLOVŠEK Liza l. r.                   ŠPEH Anton l. r. 
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  OBČINA GORNJI GRAD 

OBČINSKI SVET 

Attemsov trg 3, 

         3342 Gornji Grad 
 

  tel: (03) 839-18-50
  fax: (03) 839-18-64 

  E-mail: obcina@gornji-grad.si 
 

Datum: 19.02.2020 

Naš znak: 03203-0002/2018-2020-3 
 

ZAPISNIK 

 

2. dopisne seje Občinskega sveta Občine Gornji Grad, ki je bila izvedena v ponedeljek 

17.02.2020, od 10.00 ure, do srede 19.02.2020, do 09.00 ure. 

Glasovanje je potekalo elektronsko 

 
Dnevni red: 

 

1. Sklep o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega programa (DIIP) za investicijo 

»Ureditev lokalne ceste LC 107050 Križ - Florjan - Krnica« – Odsek mimo Jam 

 

V skladu z 21. členom Poslovnika občinskega sveta se lahko dopisna seja opravi, kadar ni pogojev za 

sklic izredne seje sveta. Na dopisni seji ni mogoče odločati o proračunu in zaključnem računu občine, 

o splošnih aktih, s katerimi se v skladu z zakonom predpisujejo občinski davki in druge dajatve ter o 

zadevah, iz katerih izhajajo finančne obveznosti občine. Ker sprejem 1. točke dnevnega reda ne 

predstavlja nič od naštetega in ker je potrebno ta sklep sprejeti čimprej, zaradi prijave na razpis, je 

župan Anton Špeh sklical to dopisno sejo. 

 

Dopisna seja je potekala elektronsko od ponedeljka 17.02.2020, od 10.00 ure, do srede 19.02.2020, do 

09.00 ure. Glasovalo je skupno 11 članov občinskega sveta, ki so se s sprejetjem Sklepa o potrditvi 

dokumenta identifikacije investicijskega programa (DIIP) za investicijo »Ureditev lokalne ceste LC 

107050 Križ - Florjan - Krnica« – Odsek mimo Jam strinjali.  

 

Občinski svet sprejme naslednji sklep: 

 

Na podlagi 18. člena Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 

dokumentacije na področju financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) in 16. člena Statuta 

Občine Gornji Grad (UG SO št. 08/16) ) je Občinski svet Občine Gornji Grad, na svoji 2. dopisni seji, 

dne 19. februarja 2020, sprejel naslednji  

 

S K L E P 

 

Občinski svet Občine Gornji Grad potrjuje Dokument identifikacije investicijskega programa (DIIP) 

za izvedbo investicije »Ureditev lokalne ceste LC 107050 Križ – Florjan – Krnica« – Odsek mimo 

Jam, ki ga je izdelal Razvojna agencija SAŠA, d. o. o. Nazarje, februar 2020. 

 

1. Vrednost investicije po tekočih cenah, ki se bo izvajala v letu 2020 znaša 391.350 EUR z 

vključenim DDV. Izvedba del je načrtovana v časovnem načrtu v DIIP-u od junija 2020 do 

julija 2020, za izgradnjo ceste »Odsek mino Jam« v dolžini 1.226 m in širini 3,25 m. 

2. Vire za financiranje po tekočih cenah zagotavljajo: 

• Lastna finančna sredstva občine v znesku         141.915 EUR z DDV 

• Nepovratna sredstva na osnovi 23. čl.  ZFO-1 v znesku      166.290 EUR z DDV 
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• Povratna kreditna sred. na osnovi 23. čl. ZFO-1 v znesku     83.145 EUR z DDV 

3. Občinski svet Občine Gornji Grad potrjuje zadolžitev za izvedbo investicije iz deleža 

razpoložljivih sredstev občinam za sofinanciranje investicije v skladu z ZFO-1 v letu 2020 za 

občino Gornji Grad za povratna (kreditna) sredstva v znesku 83.145 EUR. 

4. V kolikor se odobritev o sofinanciranju s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in 

tehnologijo spremeni ali če se spremenijo ključne predpostavke, se terminski plan v DIIP-u 

ustrezno korigira, prav tako morebitne druge okoliščine, za kar župan sprejme noveliran sklep.  

5. Župan potrdi tudi investicijski program (IP). 

6. Sklep velja z dnem sprejema. 

 

 

Zapisala:        Župan: 

ZAVOLOVŠEK Liza l. r.                   ŠPEH Anton l. r. 


