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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: 24. 9. 2020 

Naš znak: 03201-0012/2018-2020-5 
 

ZAPISNIK 

 

12. redne seje Občinskega sveta Občine Gornji Grad, 

ki je bila dne 24. 9. 2020 ob 18.00 uri v dvorani Kulturnega društva Lojze Savinšek 

Nova Štifta 

 
Prisotni člani občinskega sveta:  

Tadej Černevšek, Franc Galin, Peter Letonja, Ana Kerznar, Terezija Mavrič, Jože Tevž, Bernarda 

Ugovšek. 

 

Opravičeno odsotni: Urška Petek, Franc Ugovšek, Robert Bevc, Matic Šinkovec. 

 

Ostali prisotni:  

Blanka Nerad – ravnateljica OŠ, Katka Pečnik – računovodkinja OŠ, Božena Herzog – direktorica 

ZSZD Nazarje, župan Anton Špeh, direktor občinske uprave Zdenko Purnat, predsednica NO Irena 

Vodušek ter sodelavka občinske uprave Simona Rezoničnik. 

 

Predstavnik medijev: / 

 

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

Simona Rezoničnik. 

 

Za 12. redno sejo je bil predlagan naslednji dnevni red: 

 

1. Ugotovitev sklepčnosti 

2. Pregled in potrditev dnevnega reda 

3. Pregled in potrditev zapisnika 11. redne seje OS z dne 10. septembra 2020 

4. Sklep o povišanju cen programov predšolske vzgoje v vrtcu Gornji Grad in Bočna 

5. Polletno poročilo Zgornjesavinjskega zdravstvenega doma Nazarje za I. polletje 2020 

6. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Gornji Grad v obdobju januar–junij 2020 

7. Odlok o podelitvi koncesije na področju javne službe pomoči družini na domu v Občini Gornji 

Grad – II. obravnava 

8. Predlog Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega 

gospodarstva v Občini Gornji Grad za obdobje 2021–2024 

9. Vprašanja in pobude 

10. Razno 
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K točki 1) 

Župan Anton Špeh je pozdravil navzoče in ugotovil, da je na seji prisotnih 6. svetnikov, zato je seja 

sklepčna. Lista prisotnih je sestavni del zapisnika in se hrani v arhivu občinskega sveta. 

 

K točki 2) 

Župan je predstavil dnevni red 12. 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 12. redne seje Občinskega sveta Občine 

Gornji Grad. 
 

Ob glasovanju je bilo navzočih 6 članov občinskega sveta. 

Sklep je bil sprejet s 6 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 

 

K točki 3)   

Na predložen zapisnik 11. redne seje svetniki niso imeli pripomb. 

Župan je podal na glasovanje naslednji sklep 
 

SKLEP: 

Občinski svet Občine Gornji Grad potrdi zapisnik 11. redne seje Občinskega sveta Občine 

Gornji Grad. 
 

Ob glasovanju je bilo navzočih 6 članov občinskega sveta. 

Sklep je bil sprejet s 6 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 

 

K točki 4) 

Ravnateljica Blanka Nerad je povedala, da na oblikovanje cen v vrtcu vplivajo določeni kriteriji. 

Najprej se objavi razpis za vpis otrok v vrtec, na podlagi katerega se oblikujejo skupine otrok. 

Predvidene skupine se posredujejo v pregled Občini, na osnovi tega se izvede sistematizacija in 

kasneje oblikuje ekonomska cena vrtca. Pri oblikovanju cene je treba upoštevati Pravilnik o 

metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih. Največji kriterij določanja cene predstavljajo 

stroški dela, upoštevajo se tudi stroški materiala in storitev ter stroški živil za otroke. Pri ekonomski 

ceni pa se ne upoštevajo stroški za investicijsko vzdrževanje. Cene so izračunane do normativa. 

Ekonomska cena vrtca se ni spremenila že od 1. 9. 2018. Besedo je predala računovodkinji Katki 

Pečnik, ki je predstavila razloge za povišanje ekonomske cene vrtca. 

 

Seji sta se pridružili predsednica NO Irena Vodušek in Terezija Mavrič. 

 

Stroški dela predstavljajo največji delež v ceni. Za prvo starostno obdobje predstavljajo 87,25 %, za 

drugo starostno obdobje 84,26 % in za oddelek otrok od 3 do 4 let 84,56 %. Stroški materiala in 

storitev so se povečali za 2971 €. Strošek živil za otroka na mesec predstavlja 35,80 €. Povišanje cene 

predstavlja za prvo starostno obdobje 14,40 €/mesec, za drugo starostno obdobje 11,66 €/mesec in za 

drugo starostno obdobje 3 do 4 let 19,43 €/mesec. V dejanskih zneskih bi to predstavljalo strošek za 

starše, ki plačujejo 20 % cene vrtca, za prvo starostno obdobje 2,88 € več, za drugo starostno obdobje 

2,33 € več in za tretje starostno obdobje 3,89 € več. 

Ravnateljica je povedala, da v občini Gornji Grad plačujejo starši v povprečju med 25 in 28 % cene. 
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Seji se je pridružila Božena Herzog. 

 

Župan je odprl razpravo. V razpravo sta se z vprašanji, na katere sta dobila odgovore takoj, vključila 

Franc Galin in Jože Tevž. 

 

Župan je podal na glasovanje naslednji sklep 

 

SKLEP: 

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Gornji Grad Občinski svet sprejme Sklep o določitvi cen 

programov predšolske vzgoje v vrtcu Gornji Grad in Bočna. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 7 članov občinskega sveta 

Sklep je bil sprejet s 7 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 

 

K točki 5) 

Božena Herzog je najprej pozdravila vse navzoče in na kratko predstavila poslovanje 

Zgornjesavinjskega zdravstvenega doma Nazarje za I. polletje 2020. V prvem polletju je bil ustvarjen 

pozitiven rezultat, saj so prihodi presegali odhodke za približno 54.000 €. Poudarila je izredne 

postavke, ki so najbolj vplivale na poslovanje Zavoda. Prihodke so predstavljala vplačila občin za 

pokrivanje izgub preteklih obdobij, torej za poplačilo kredita, vplačale so vse občine razen občine 

Mozirje, ki bo sredstva nakazala kasneje. Na strani prihodkov je bil izpad približno 40.000 €, kot 

posledica epidemije. 

Odhodki so se za stroške materiala povečali za približno 4 %, predvsem zaradi nabave zaščitne 

opreme. Stroški dela so bili 10 % višji kot lani, zaradi sprememb plačnih razredov, dodatkov na ravni 

kolektivne pogodbe in urgentnega zakona, ki pa so v celoti pokriti s strani države. Največji strošek pa 

je predstavljalo izplačilo zaostalih plač iz preteklih obdobij. Višji kot lani so tudi stroški amortizacije, 

predvsem zaradi nakupa reševalnega vozila. 

Plačilna sposobnost je veliko boljša kot v lanskem letu, vse obveznosti se plačujejo tekoče in v roku. 

Do konca leta načrtujejo nove zaposlitve, ker se obetajo upokojitve sedanjih delavcev. V prvem 

polletju so investirali v nov hemogram za laboratorij, rabljeno reševalno vozilo za ne nujne prevoze. S 

pomočjo donacije podjetja KLS so kupili poseben stol za fizioterapijo, z donacijo podjetja BSH so 

uredili ambulanto za medicino dela. V prihodnje pa načrtujejo še investicijo za nov zobozdravniški 

stol.  

Z rezultati prvega polletja so zadovoljni. 

 

Župan je odprl razpravo. 

Bernarda Ugovšek je vprašala, kakšen strošek predstavlja študentsko delo in če se res sedaj izvaja tudi 

odvzem brisov za COVID 19 tudi v Nazarjah? 

Božena Herzog je odgovorila, da se študentsko delo izvaja izključno za potrebe službe nujne 

medicinske pomoči in je bil v strošek v prvem polletju nekje med 10.000 in 15.000 €. Izvaja se tudi 

pripravništvo, ampak s tem Zavod nima posebnih stroškov, ker se v celoti financira s strani 

ministrstva.  

Odvzem brisov se izvaja tudi v Nazarjah, zato so se odločili, ker so imeli velike težave pri naročanju 

pacientov v Celju, pacienti so morali dlje časa čakati na izvide. Sedaj dobi pacient izvid najkasneje 

drug dan do osme ure zjutraj. Odvzem se vrši od 7:30 ure dalje. Dnevno je odvzetih od 14 do 20 

brisov. 

Jože Tevž je vprašal, ali se dobijo dodatna sredstva zaradi odvzema brisov? 
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Božena Herzog je odgovorila, da zaenkrat s strani države še ni odločeno, načeloma bi se naj strošek 

materiala in strošek dela povrnil. 

Bernardo Ugovšek je še zanimalo, kako je s podelitvijo koncesije za storitev prevoza bolnikov? 

Božena Herzog je povedala, da zaenkrat se izvaja storitev prevoza bolnikov s strani podizvajalca. 

Župan je še povedal, da o podelitvi koncesije odločajo občine na enem izmed prihodnjih sestankov.  

Franc Galin je vprašal, kakšen profil kadrov gre naslednje leto v pokoj in kakšna je kadrovska 

struktura zdravnikov? 

Božena Herzog ja povedala, da gresta v pokoj dve dipl. medicinski sestri in ena fizioterapevtka. Za 

nadaljnje uspešno delo je treba nujno pridobiti še enega zdravnika splošne medicine, pediatra in 

specialista medicine dela. 

Župan je vprašal, zakaj info točka ne deluje? 

Božena Herzog je povedala, da je količina klicev neobvladljiva, da pa se vsekakor trudijo obvladati 

situacijo. 

 

Občinski svet Občine Gornji Grad se je seznanil s Polletnim poročilom Zgornjesavinjskega 

zdravstvenega doma Nazarje za I. polletje 2020.  

 

K točki 6) 

Župan je predstavil polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Gornji Grad. Kot je razvidno iz 

bilance prihodkov in odhodkov, so bili prihodki realizirani v 44 % glede na plan, odhodki pa so 

dosegli 26 % planske vrednosti. Nižji realizaciji odhodkov je botrovalo tudi to, da je bila od sredine 

marca pa do sredine maja razglašena karantena zaradi pandemije COVID-19. Posledično niso bili 

realizirani nekateri odhodki, npr. šolski prevozi za tri mesece, stroški, ki so povezani z izvedbo 

Čebelarskega praznika. Večina odhodkov je povezanih z rednimi tekočimi mesečnimi stroški. 

Realizirani so bili stroški prenove občinske spletne strani, investicijsko vzdrževalnih poslovnih 

prostorov Petelinjek, nakupa stacionarnega računalnika, štirih akumulatorjev za radijske postaje, 

nabave dezinfekcijskih sredstev, prostorskega načrtovanja in razvoja, nakupa parcele pot na Smreko, 

postavitve sanitarnega objekta pri športnem igrišču v Bočni, investicij, ki so se izvajale pri šoli, 

sofinanciranja nakupa klavirja za glasbeno šolo. V prvem polletju se je izvedla tudi prodaja 

nepremičnine, in sicer garaže v Gornjem Gradu. Večina investicij pa je trenutno v teku oziroma so bile 

zaključene kasneje kot v prvem polletju. 

 

Župan je odprl razpravo. Vključila sta se Franc Galin in Jože Tevž. 

Franc Galin je vprašal, če bo še kakšen rebalans proračuna?  

Župan mu je odgovoril, da bo to točka naslednje seje. 

Jože Tevž je vprašal, kaj bo z neuporabljenimi sredstvi proračuna?  

Župan je povedal, da se upoštevajo pri rebalansu proračuna. 

 
 

Občinski svet Občine Gornji Grad se je seznanil s Poročilom o izvrševanju proračuna Občine 

Gornji Grad v obdobju januar–junij 2020. 

 

K točki 7) 

Župan je povedal, da bo izveden skupen razpis za oddajo koncesije za izvajanje javne službe pomoči 

na domu. Izvedla ga bo Občina Gornji Grad za območje Zgornjesavinjskih občin. 

  

Župan je odprl razpravo, vprašanj ni bilo. 
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Župan je podal na glasovanje naslednji sklep 

 

SKLEP: 

Občinski svet Občine Gornji Grad sprejme Odlok o podelitvi koncesije na področju javne službe 

pomoči družini na domu v Občini Gornji Grad v II. OBRAVNAVI. 

 
Ob glasovanju je bilo navzočih 6 članov občinskega sveta 

Sklep je bil sprejet s 6 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 

 

 

K točki 8) 

Simona Rezoničnik je povedala, da naj bi z 31. 12. 2020 potekla uredba Evropske komisije za 

podeljevanje »de minimis« pomoči, ampak jo je Evropska komisija skladno z Uredbo Komisije (EU) 

2020/972 z dne 2. 7. 2020 podaljšala za obdobje treh let, do 31. 12. 2023. 

V občini imamo priglašeno shemo »de minimis« za dodeljevanje finančnih sredstev za pospeševanje 

razvoja malega gospodarstva 2016–2020. Na podlagi tega, da je uredba podaljšana, je bil na 

Ministrstvo za finance poslan nov Predlog pravilnika za dodeljevanje finančnih sredstev za 

pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Gornji Grad za obdobje od 2021–2024. V 

pravilniku ni bistvenih sprememb glede na obstoječi pravilnik. V pravilnik smo dodali, da mora 

prejemnik v primeru, da pride do prekinitve zaposlitve, sredstva vrniti v sorazmernem deležu, pri 

spodbujanju investicij smo dopolnili, da se lahko sredstva porabijo za nakup nove in rabljene opreme 

oz. strojev, kar v dosedanjem pravilniku ni bilo natančno definirano. 

Na podlagi poslanega predloga pravilnika je Ministrstvo za finance izdalo pozitivno mnenje o 

skladnosti. 

 

Župan je odprl razpravo, vprašanj ni bilo. 

 

Župan je podal na glasovanje naslednji sklep 

 

SKLEP: 

Na podlagi tretjega odstavka 72. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornji Grad, 

Občinski svet Občine Gornji Grad sprejme Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev za 

pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Gornji Grad za obdobje 2021–2024.  

  
Ob glasovanju je bilo navzočih 7 članov občinskega sveta 

Sklep je bil sprejet s 7 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 

 

K točki 9) 

Franc Galin je vprašal, kje se nahaja komunikacijska oprema od bivše kabelske televizije? 

Zdenko Purnat je odgovoril, da je celoten sistem prevzel Elektro Turnšek in da je treba preveriti, ali je 

še kaj opreme v bivši centrali. 

Župan je dodal, da je bil 24. 9. tudi sestanek zaradi namestitve optike do vseh hiš – projekt RUNE. 

Projekt bo predvidoma predstavljen v prvi polovici novembra v vseh krajevnih skupnostih. Občine 

bodo pristopile k projektu, ker vpliva na proračun ne bo, ker se projekt v celoti financira iz evropskih 

sredstev. 

 

Ana Kerznar je vprašala, kako poteka kategorizacija ceste za Prekštan? 

Simona Rezoničnik je povedala, da je postopek v teku, pogodba o brezplačnem prenosu je podpisana, 

trenutno čakamo samo še odločbo za izvzem iz zaščitene kmetije. 
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Jože Tevž je vprašal, kakšen je predviden plan glede daljnovoda Bočna–Otok? 

Župan je povedal, da ima elektro sanacijo v načrtu prihodnje leto. 

 

Tadeja Černevška je zanimalo, kdaj se bo uredila cesta v Novem naselju in kaj je s kablom, ki leži na 

tleh proti Produ? 

Župan je povedal, da je ureditev ceste v Novem naselju v predlogu proračuna za prihodnje leto.  

Zdenko Purnat je povedal, da je o kablu že obveščen Telemach, ampak odgovora, kdaj bo odstranjen, 

še nismo dobili. 

 

K točki 10) 

Zdenko Purnat je pozdravil vse navzoče kot novi Direktor občinske uprave. 

 

S tem je bil dnevni red za sejo izčrpan, seja je bila zaključena ob 19:45 uri. 

 

 

Zapisala:                 Župan: 

Simona Rezoničnik, l. r.                                    Anton Špeh, l. r. 


