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ZAPISNIK
16. redne seje Občinskega sveta Občine Gornji Grad,
ki je bila dne, 13. 10. 2016, ob 18.00 uri v sejni sobi Kulturnega doma Gornji Grad
Prisotni člani občinskega sveta:
Galin Franc, Letonja Peter, Suhoveršnik Milan, Krznar Meta, Purnat Jure, Ugovšek Jože, Štorgelj
Darko, Osolnik Košar Barbara, Tevž Franc
Opravičeno odsotni: Petek Klemen, Mlinar Jože
Ostali prisotni:
župan Ogradi Stanko, predstavnik podjetja Hidroinženiring d.o.o. Železnik Borut, ravnatelj Glasbene
šole Nazarje Marinšek Jernej, direktor Komunale d.o.o. Gornji Grad Purnat Zdenko, direktorica
občinske uprave Rihter Jožica, sodelavca občinske uprave Purnat Blaž in Stradovnik Katja
Predstavnik medijev: Savinjske novice Sem Štefka
Sejo je vodil župan Ogradi Stanko, seja je bila snemana na elektronski medij, skrajšan zapisnik je
pisala Stradovnik Katja.
Za 16. redno sejo je bil predlagan naslednji dnevni red:
Ugotovitev sklepčnosti
Pregled in potrditev dnevnega reda
Pregled in potrditev zapisnika 15. redne seje OS z dne 21. julij 2016
Imenovanje članice Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in članice Nadzornega
odbora Občine Gornji Grad
5. Obnova in širitev vodovodnega sistema v Občini Gornji Grad, analiza obstoječega
vodovodnega omrežja in vključitev novega vodnega vira v obstoječ sistem-idejna zasnova,
november 2015
6. Predlog Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola
Nazarje- I. obravnava in
Predlog Odloka o ustanovitvi sveta ustanoviteljic Javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Glasbena šola Nazarje- I. obravnava
7. Predlog Odloka o proračunu Občine Gornji Grad za leto 2017 – I. obravnava
8. Pregled in potrditev cenika zimske službe za leto 2016/2017 v Občini Gornji Grad
9. Potrditev načrta zimske službe za leto 2016/2017 v Občini Gornji Grad
10. Obvezna razlaga šestega odstavka druge točke 9. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah
odloka o zazidalnem načrtu športnih igrišč Osnovne šole Frana Kocbeka v Gornjem Gradu
11. Pobuda Prostovoljnega gasilskega društva Gornji Grad za sprožitev postopka za odkup
prostora bivše železnine in pripadajočega zemljišča.
1.
2.
3.
4.
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12. Vprašanja, pobude in odgovori članom sveta
13. Razno
K točki 1)
Župan Ogradi Stanko je pozdravil navzoče in ugotovil, da je na seji prisotnih 8. svetnikov, zato je seja
sklepčna. Petek Klemen in Mlinar Jože sta se opravičila. Lista prisotnih je sestavni del zapisnika in se
hrani v arhivu občinskega sveta.
K točki 2)
Prisotnim je župan predstavil dnevni red 16. redne seje Občinskega sveta Občine Gornji Grad.
Purnat Jure je predlagal, da se 10. točka odstrani iz dnevnega reda seje, saj bo Statutarno pravna
komisija na svoji naslednji seji še enkrat razpravljala o tej točki.
Župan je predlagal spremenjeni dnevni red 16. redne seje OS z dvanajstimi točkami dnevnega reda,
pod 10. točko dnevnega reda se obravnava pobuda Prostovoljnega gasilskega društva Gornji Grad.
Župan poda na glasovanje sklep
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad potrjuje spremenjeni dnevni red 16. 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 15. redne seje svetniki niso imeli pripomb.
Župan poda na glasovanje sklep
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad potrdi zapisnik 15. 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 je predal besedo Purnatu Juretu, ki je povedal, da je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja na svoji 4. dopisni seji, dne 22.09.2016 obravnavala odstopno izjavo Podbrežnik Erike,
kot članice Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ter predlagala in potrdila imenovanje
kandidate Gutman Tine, ki bo opravljala funkcijo članice sveta do izteka mandata.
Odstopno izjavo je podal tudi mag. Rihter Andrej kot predsednik Nadzornega odbora občine. Komisija
je obravnavala tudi njegovo odstopno izjavo in predlagala ter potrdila nadomestno članico Nadzornega
odbora Bezovnik Fale Ireno, obe članici sta podpisali soglasje. Povedal je, da je imela komisija pri
pripravi predlogov kandidatov za člana Nadzornega odbora občine težave, saj je v občini težko najti
kandidata z ustrezno smerjo in stopnjo izobrazbe.
Župan je odprl razpravo v katero sta se z mnenji in vprašanji, na katere sta takoj prejela odgovora,
vključila Štorgelj Darko in Osolnik Košar Barbara.
Župan poda na glasovanje sklep.
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad potrjuje imenovanje Tine Gutman za članico Sveta za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Gornji Grad za mandatno obdobje občinskega
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sveta.
Ob glasovanju je bilo navzočih 8. članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 8. glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad potrjuje imenovanje Irene Bezovnik Fale v Nadzorni odbor
Občine Gornji Grad za mandatno obdobje občinskega sveta.
Ob glasovanju je bilo navzočih 8. članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 8. glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
Točka 5)
Župan je povedal, da je občina v letu 2015 pristopila k obsežni analizi obstoječih vodnih virov in
iskanju potencialnih novih vodnih virov, saj so na območju Občine Gornji Grad prisotne težave s
kvaliteto pitne vode. Občina je izbrala izvajalca, podjetje Hidroinženiring d.o.o., ki je pripravilo idejno
zasnovo projekta Obnovitev in širitev vodovodnega sistema v Občini Gornji Grad.
Župan je predal besedo predstavniku podjetja Hidroinženiring d.o.o., Borutu Železniku, ki je povedal,
da so v projektni dokumentaciji upoštevali sanacijo obstoječih vodnih virov, predvsem odstranitev
mulja iz vodovodnega omrežja Gornji Grad in potencialno povezavo z Novo Štifto, ter Bočno in
priključitev potencialnega novega vodnega vira Rogeljev pruh na obstoječ sistem.
Železnik Borut je povedal, da obstoječe vodovodno omrežje med zajetjem Studenec in Gornjim
Gradom trenutno zadošča porabi vode naselju Gornji Grad, vendar ker je cevovod star bi ga bilo
potrebno obnoviti. Obnovitev cevovoda bi v tej fazi projekta predstavljala največji strošek, vendar je
obnova cenejša od priključitve vodnega vira Rogljev pruh na obstoječe vodovodno omrežje in
povezava vse treh vodnih sistemov. Investicija je dražja, ker je potreba gradnja 3 km cevovoda in
vodohrana, izkop vrtine, ter dodatne analize vode. Testiranja vode v Rogljevem pruhu so pokazala, da
je voda kakovostna in primerna za uporabo že sedaj.
Cenejša opcija je obnovitev obstoječega vodnega sistema v ta namen je podjetje naredilo podrobnejšo
analizo vode iz obstoječega vodnega zajetja Studenec in preučilo možnosti. Edina možnost za
primerno vodo je čiščenje vode in filtracija vode, zato bi bilo potrebno narediti čistilno napravo za
čiščenje vode na zajetju Studenec. Ker pa je v višjih predelih naselja Gornji Grad težava z
zmanjševanjem pritiska vode, zaradi iztekanje vode v vodohran Pajšner, ki je zaradi pozidave za višje
ležeča območja že prenizek, bi bilo potrebno obstoječi vodohran Pajšner izključiti iz obratovanja in bi
se koristil za požarno varnost, hkrati pa zgraditi novi vodohran. Za ureditev vodovodnega omrežja je
poleg obnove obstoječih vodnih odsekov predvidena še izgradnja objekta za pripravo vode z
rezervoarjem in izgradnja prečrpališč za povezavo z vodovodnim omrežjem Bočna in Nova Štifta.
Seji se je pridružil Tevž Franc, zato je ob glasovanju navzočih 9. članov občinskega sveta.
Borut Železnik je povedal, da v kolikor se obstoječi cevovodi popravijo in omrežje uredi bi vodni
sistem deloval brez problemov. Predlagal je, da občina najprej pristopi k izgradnji filtracijske naprave,
nato zgradi nov rezervoar v Gornjem Gradu, šele potem se počasi obnavlja vodovode. Za vsak odsek
je v idejni zasnovi že narejen popis in upoštevane realne cene. Omenil je, da je opcija z vključitvijo
novega vodnega vira Rogljev pruh dolgoročno pametna investicija, je pa cenovno draga, celotna
investicija obnova in širitev vodovodnega omrežja bi znašala okoli štiri milijone €.
Župan je odprl razpravo v katero so se z mnenji in vprašanji, na katere so dobili takoj odgovore
vključili, Osolnik Košar Barbara, Galin Franc, Meta Krznar in Letonja Peter.
Osolnik Košar Barbaro je zanimalo ali obstajajo kakšni viri financiranja, evropska sredstva, razpisi na
ministrstvih in zakaj je v študiji vključen vodni vir Rogljev pruh.
Župan je povedal, da trenutno žal ni na vidiku obetavnih razpisov, saj je evropska finančna
perspektiva 2020 usmerjena bolj v čezmejna sodelovanja in socialne projekte.
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Purnat Zdenko je povedal, da je vodni vir Rogljev pruh že dolgo časa obravnavan kot primeren vodni
vir prav zaradi lokacije, saj je na tem območju veliko dolomita, kar je zelo dobro za vodni vir. Imel pa
je vprašanje, zakaj se sploh določajo rezervi vodni viri.
Železnik Borut je povedal, da je pomen rezervnih vodnih virov v »zlati rezervi«, v primeru, da se
obstoječi vodni vir onesnaži, zaradi naravnih katastrof, kemijskega onesnaženja ali drugih razlogov,
takrat je rezervni vodni vir pomemben za nemoteno oskrbo s pitno vodo.
Galina Franca je zanimalo število vzorcev vzetih na vodnem viru Rogljev pruh. Povedal je, da
pričakuje v bodoče rezultate konkretnih vzorcev vode v gradivu, ter da je pričakoval, da bo v idejni
študiji vključenih več vodnih virov in ne samo eden.
Železnik Borut je odgovoril, da je bil vzel en vzorec iz katerega se je pokazalo, da je vodni vir
perspektiven, seveda pa bi bilo potrebno narediti še dodatne analize in vzeti še nekaj vzorcev vode.
Rihter Jožica je povedala, da analiza vsakega potencialnega vodnega vira s sabo prinaša dodatne
stroške. V idejni zasnovi je obravnavan vodni vir Rogljev pruh, ki ni edini vodni vir na območju
Občine Gornji Grad, je pa zaradi strukture površja na katerem se nahaja zelo perspektiven.
Meto Krznar so zanimali stroški vzdrževanja čistilne naprave pri zajetju Studenec in zakaj bi
potrebovali večji pretok vode, če je bilo prej omenjeno, da bo obstoječi pretok vode zadostuje.
Železnik Borut je povedal, da je potreba po večje pretoku večja, če se na obstoječe vodno omrežje
priključita še vodni sistem Bočne in Nove Štifte, za potrebe Gornjega Grada pa je pretočnost čisto
zadovoljiva.
Letonja Peter je pripomnil, da je projekt zanimiv, dolgoročno zastavljen in da ga je treba nadaljevati.
Župan poda na glasovanje sklep
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad se je seznanil z idejno zasnovo obnove in širitve vodovodnega
sistema v Občini Gornji Grad
-Analiza obstoječega vodovodnega omrežja
-Vključitev novega vodnega vira v obstoječ sistem
Idejna zasnova (IDZ) št. 40-0024-00-2016, november 2015.
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)
Župan je povedal, da Glasbena šola Nazarje deluje že nekaj let, vendar so župani Zgornje Savinjskih
občin sklenili problematiko sofinanciranja glasbene šole urediti z odloki, ker podpirajo delovanje
glasbene, pomembno, je da se v dolini izvaja tovrstna izobraževalna dejavnost. Spremembe obeh
odlokov bodo obravnavane na občinskih svetih posameznih občin. Župan je predlagal, da se na seji
pregledajo bistvene spremembe v odlokih.
Župan je odprl razpravo, v katero še je z vprašanjem, na katerega je takoj prejela odgovor vključila
Osolnik Košar Barbara.
Osolnik Košar Barbaro je zanimalo zakaj se bi glasbena šola ustanavljala, če je že ustanovljena le, da
je sedaj njena ustanoviteljica samo Občina Nazarje in ne vse občine Zgornje Savinjske doline, kljub
temu, da glasbeno šolo sedaj obiskujejo učenci celotne Zgornje Savinjske doline v čemer ne vidi
problema. Poudarila je tudi, da se zakonsko občine sicer lahko dogovorijo o deležih ustanovitve ni pa
nujno.
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Župan je predal besedo ravnatelju Glasbene šole Nazarje profesorju Marinšku Jerneju, ki je povedal,
da je takratno županjo Občine Nazarje že v letu 2013 prosil za spremembo Odloka o ustanovitvi
Glasbene šole Nazarje. Problem financiranja se je pojavil iz vidika financiranja investicij zgradbe in
obveznih virov financiranja kamor sodijo stroški zaposlenih, plačila stroškov uporabe prostorov, ki jih
je lokalna skupnost zakonsko dolžna plačevati. Omenjenega financiranja Glasbena šola od drugih
občin ni prejemala, kljub temu, da prihajajo učenci iz celotne doline. Vse investicije v zgradbo je do
sedaj plačevala Občina Nazarje, kar pa v drugih občinah, kjer sta vsaj dve ali več ustanoviteljic
glasbenih šol ni praksa. Poudaril je, da so učenci iz drugih občin imeli iste pogoje kot učenci iz Občine
Nazarje, le da je omenjena občina plačevala bistveno večji delež v primerjavi z ostalimi občinami.
Osolnik Košar Barbara je omenila vire financiranja Glasbene šole Nazarje, kako je s tržno dejavnostjo
Glasbene šole.
Marinšek Jernej je odgovoril, da je Glasbena šola v celoti financirana iz virov lokalne skupnosti, od
ministrstva prejemajo le sredstva za pokritje plač zaposlenih. Tržne dejavnosti glasbena šola praktično
nima, razen stroškov najema inštrumentov, ki jih plačujejo starši otrok. Višina prejetih sredstev za
normalno delovanje glasbene šole ne zadostuje.
Osolnik Košar Barbara je poudarila, da ne vidi razloga, zakaj bi vse občine morale prevzeti del
stroškov financiranja Glasbene šole Nazarje nase, če se je Občina Nazarje takrat odločila, da ustanovi
glasbeno šolo.
Marinšek Jernej je odgovoril, da bi občine morale prevzeti stroške nase zato, ker so učenci tudi iz
ostalih občin.
Krznar Meta je omenila, da je v gradivu navedeno, da ustanoviteljice po tem, ko so finančno
pomagale ustanoviti javni zavod niso več dolžne finančno podpirati njegovega delovanja. Z omenjeno
trditvijo se je strinjala tudi Osolnik Košar Barbara.
Marinšek Jernej je povedal, da je potrebno vsebino odloka še dodelati na skupnem sestanku z župani
in narediti določene vsebinske popravke, zlasti tiste, ki so vezani na podružnično glasbeno šolo.
Osolnik Košar Barbaro je zanimala višina stroškov, ki jih bo morala plačevati Občina Gornji Grad.
Marinšek Jernej je odgovoril, da je planirana vrednost stroškov, ki jih plača Občina Gornji Grad za
leto 2017 okoli štiri tisoč € letno.
Osolnik Košar Barbara je predlaga, da se vsebina odloka na današnji seji ne obravnava, ker je
predlog še neusklajen. Župani naj se skupaj z ravnateljem pogovorijo in se odloka obravnavata na eni
od naslednjih sej. Absolutno se strinja, da je potrebno podpirati glasbeno dejavnost v dolini, vendar je
treba pravično in pametno razdeliti deleže sofinanciranja posameznih občin.
Suhoveršnik Milana je zanimalo, ali bi bile občine od podprtju tega odloka tudi solastnice zgradbe
Glasbene šole ali le plačniki.
Marinšek Jernej je odgovoril, da si bo prizadeval, da bi bile občine tudi solastnice zgradbe in da bi
prispevale tudi k investicijam v zgradbo, nujna je v prihodnjih letih vsaj menjava oken in nakup
koncertnega klavirja.
Letonja Peter je predlagal, da se podpre in sprejme odlok.
Galin Franc je povedal, da ni problem v sprejemu ali ne sprejemu odloka, temveč je večji problem v
vsebini posameznih členov, ker le ta ni medsebojno usklajena, zato je podprl predlog, da se o vsebini
odloka župani skupaj z ravnateljem šole pogovorijo in uskladijo.
Župan poda na glasovanje sklep
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SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad potrdi Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Glasbena šola Nazarje v I. obravnavi.
Ob glasovanju je bilo navzočih 9. članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet s 5. glasovi »za« in s 4. glasovi »proti«.
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad potrdi Odlok o ustanovitvi sveta ustanoviteljic Javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Nazarje v I. obravnavi.
Ob glasovanju je bilo navzočih 9. članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet s 5. glasovi »za« in s 4. glasovi »proti«.
K točki 7)
Župan je predstavil glavna področja oziroma vodila pri pripravi proračuna za leto 2017. Omenil je, da
žal ni mogoče ugoditi vsem interesom.
Pri planiranju višine prihodkov so zneski predvidenih prihodkov za leto 2017 v veliki večini enaki
tistim iz plana 1. rebalansa za leto 2016, ki temeljijo na preteklih realizacijah. Večje spremembe so na
transfernih prihodkih, kjer bo občina na podlagi 21. člena ZFO deležna nepovratnih in povratnih
sredstev, prejetih na podlagi pogodbe o sofinanciranju projekta ureditve lokalne ceste RogačnikLenart-Mačkin kot-Amer. Poleg teh, se v primeru odobritve projekta »Romarsko križišče JV Alp«
pričakujejo tudi evropska sredstva. Na podlagi letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z
nepremičnim premoženjem se pričakujejo tudi prihodki iz naslova prodaje stavbnih zemljišč.
Na odhodkovni strani bodo spremembe na postavki dejavnost občinskega sveta, kjer se zmanjšajo
sredstva za sejnine, saj se je na podlagi novih pravilnikov v nekaterih odborih zmanjšalo število
članov. Pri dejavnosti župana se poveča proračunska postavka za podžupana, saj se podžupanu
mesečno izplačuje plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije. Na postavki protokolarnih dogodkov
prihaja do povečanja sredstev, saj je v to postavko vključen razpis pokroviteljstva, na katerega bi se
lahko v letu 2017 prijavili tudi tisti prijavitelji, ki bi izvedli programe oziroma prireditve v času
praznovanja občinskega praznika oziroma skozi širšo poletno sezono.
V okviru operativnega delovanja civilne zaščite se v prihodnjem letu načrtuje nakup agregata za
občino.
Na področju protipožarne varnosti bi se izvedel javni poziv za prostovoljna gasilska društva v občini,
kjer bi se financirali investicijski projekti teh društev. Gasilska društva so županu predložila predloge
za izvedbo ali nakup investicij, katerih zneski so zelo visoki in jih občina sama ne bi mogla financirati.
Z javnim pozivom bi vzpodbudili gasilska društva, da se med sabo dogovorijo.
Na postavki povečanje zaposljivosti so planirana sredstva za morebitna javna dela, predvsem je to
odvisno od vsebine in pogojev razpisa Zavoda RS za zaposlovanje. Na tej postavki sta tudi dve javni
deli, ki jih v letu 2017 planira OŠ Gornji Grad.
Na področju kmetijstva ostajajo znesek za javni razpis v enaki višini, proračunska postavka
zdravstveno varstvo rastlin in živali pa zajema sredstva, ki jih občina pridobi od koncesijske dajatve za
trajnostno gospodarjenje z divjadjo. Občina ta sredstva, ki jih prejme od ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano po podpisu pogodb nakaže lovskim družinam.
Glede oskrbe z električno energijo, je v prihodnjem letu planirano postopno posodabljanje javne
razsvetljave.
V letu 2017 bo izvedena II. faza ureditve lokalne ceste Rogačnik-Lenart-Mačkin kot-Amer.
Povečujejo se sredstva na razpisu za malo gospodarstvo, pri spodbujanju razvoja turizma in gostinstva
pa ostaja praksa letošnjega leta, ko so v TIC-u čez poletje dežurali študentje.
Planirana sredstva pri obratovanju zaprtega odlagališča Podhom se nanašajo na pokritje obveznosti
občin Mozirje in Rečica ob Savinji, ki bodo osnova za regresna zahtevka do obeh občin.
Na čistilni napravi v Gornjem Gradu so predvideni stroški za nadaljnjo dehidracija blata, sredstva za
javni razpis za male čistilne naprave pa se za prihodnje leto zmanjšujejo.
Na podlagi predloga finančnega načrta Zgornjesavinjskega zdravstvenega doma Nazarje se v okviru
obnove in izgradnje prizidka zdravstvenega doma v letu 2017 planira priprava projektne
dokumentacije in priprava gradbenega dovoljenja.
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Pri knjižničarstvu se znesek financiranja Osrednje knjižnice Mozirje povečuje, saj je Občina Gornji
Grad v preteklosti zaradi finančnih težav plačevala nižji znesek.
Na področju podpore posebnim skupinam se bo izvedel javni razpis za nerazporejene skupine, na
katerega se bodo lahko prijavili društva oziroma skupine, ki se ne morejo prijaviti na javne razpise za
sredstva upokojenskih društev in veteranskih organizacij.
V okviru programa izobraževanja se bo v letu 2017 izvedla II. faza menjave strešne kritine na objektu
OŠ Gornji Grad, prenova telovadnice pa se prestavi v leto 2018.
Na področju intervencijskih programov ostajajo sredstva za most čez Dreto v Gornjem Gradu na LC
107220 Spodnji trg, saj je omenjeni most v slabem stanju.
Znesek splošne proračunske rezervacije se povečuje.
Župan je na koncu obrazložitev dejal, da je proračun za prihodnje leto zelo široko zastavljen, vendar,
kot je že omenil, zaradi velikega števila interesov žal ni mogoče vsem ustreči.
Župan je odprl razpravo, v katero so se z mnenji in vprašanji, na katera so dobili takoj odgovore
vključili Krznar Meta, Osolnik Košar Barbara, Štorgelj Darko, Letonja Peter, Galin Franc in Tevž
Franc.
Meta Krznar je imela pripombo, da v proračunu manjka projekt Slugovo dvorišče, omenila je tudi, da
projekta ni zavedenega niti v dolgoročnem planu, zanimalo pa jo je tudi kako je urejeno glede sanacije
plazu v Novi Štifti? Tudi Osolnik Košar Barbaro je zanimal projekt Slugovo dvorišče, omenila je tudi
sestanek krajevne skupnosti Nova Štifta.
Župan je odgovoril, da žal povsod ne bo mogoče realizirati zadev v tem proračunu, povedal pa je, da
se bo uredilo Slugovo dvorišče ob prvi možnosti.
Jožica Rihter je odgovorila, da so sredstva namenjena za sanacijo plazu na ministrstvu žal črtali in da
jih ne bodo več financirali.
Župan je dodal, da se bo morala občina po korakih sanacije lotiti sama, oziroma v kolikor bo ponujena
kakšna priložnost zopet narediti prijavo na razpis.
Darko Štorgelj je imel pripombo glede priprave proračuna, da se denar sicer razdeli na več področij,
ampak nikamor konkretno. Investicije se iz leta v leto nabirajo in opozoril je na zmožnost realizacije
in izvedbe, v kasnejših letih, saj bo takrat stroškovno marsikatera investicija že dosegla visoke zneske,
spregovoril je predvsem o sanaciji cest, določenih cest se že nekaj let ni saniralo, pa bile zelo potrebne,
zanima ga kako je to urejeno v drugih občinah.
Župan je odgovoril, da imajo občine različne prihodke, Občina Gornji Grad je žal finančno omejena, v
občini je veliko društev, tri osnovne šole, občina ima še vedno kredit za Engo in vse to zmanjšuje
manevrski prostor proračuna 2017.
Tudi Letonja Peter se je strinjal, da je predlog proračuna za leto 2017 neenakomerno razdeljen, vendar
je poudaril, da je to najboljša opcija, se pa je strinjal, da je z obstoječimi viri financiranja težko
izvajati velike in obsežne projekte.
Galin Franc je vprašal, kakšna je realizacija stroškov pogrebne dejavnosti za leto 2016, zanimalo ga je
tudi kje sta obljubljena kaloriferja za mrliško vežico Nova Štifta. Predlagal je, da se naslednjo zimo te
stvari uredijo v kolikor letos ne bo mogoče.
Zdenko Purnat je povedal, da sredstev za investicijsko vzdrževanje mrliških vežic ni bilo v proračunu
2016 in da se morajo držati plana, ne morejo investirati v stvari, ki niso v planu.
Galina Franca je zanimalo zakaj je pri prihodkih od ministrstva takšna razlika v primerjavi z lanskim
letom in zakaj je postavka proračunske rezerve višja.
Župan je povedal, da gre za finančno izravnavo, ki je odvisna od metodologije, ki jo določi ministrstvo
in proračuna, ki ga sprejme država. Glede proračunske rezerve pa je povedal, da je za občino dobro, da
ima nekaj rezerve, ker lahko pride do nepredvidenih situacij.
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Galin Franc je imel vprašanje glede postavke javna dela, zakaj je ta postavka vključena v proračun
2017.
Župan je povedal, da v kolikor občina nima postavke javnih del v proračunu se ne more prijaviti na
razpis za javna dela s strani Zavoda za zaposlovanje, zato je bilo postavko potrebno dodati.
Tevž Franc je vprašal kakšne so možnosti proti prašnega asfalta.
Purnat Zdenko je povedal, da se mora cesta naprej kategorizirati, šele nato se lahko razmišlja o vrstah
asfalta.
Župan poda na glasovanje sklep
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad sprejme sklep, da se o prvi obravnavi proračuna za leto 2017
opravi javna razprava.
Občinski svet sprejme Odlok o proračunu Občine Gornji Grad za leto 2017 v prvi obravnavi.
Občinski svet sprejme Kadrovski načrt za leto 2017.
Občinski svet sprejme Načrt razvojnih programov za leto 2017.
Občinski svet sprejme Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem
Občine Gornji Grad za leto 2017.
Ob glasovanju je bilo navzočih 9. članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 9. glasovi »za« in z 0 glasom »proti«.
K točki 8)
Purnat Zdenko, direktor Komunale Gornji Grad je povedal, da je predlog cen izvajanja zimske službe
oblikovan na podlagi sestankov med Komunalo in občino ter s podizvajalci zimske službe. Cene se v
primerjavi z lanskim letom ne razlikujejo, so pa primerljive z drugimi občinami po dolini. Pri
obračunu relacij se prizna pluženje izvedeno skladno z Odlokom o ureditvi zimske službe v Občini
Gornji Grad, osnova za obračun ur pa je poročilo izvajalca pluženja, ki ga mora oddati do 5. v mesecu
za vsak pretekli mesec skupaj s podatki sledilnih naprav.
Župan je odprl razpravo, v katero so se z mnenji in vprašanji, na katere so prejeli odgovore takoj,
vključili Osolnik Košar Barbara, Galin Franc in Štorgelj Darko.
Osolnik Košar Barbaro je zanimalo, zakaj so v ceniku navedene določene cene glede na kilometer in
določene cene glede na uro, kakšna je razlika.
Purnat Zdenko je odgovoril, da se po urah plačujejo izvajalci, ki plužijo parkirišča ali trg, ker v tem
primeru obračun po relacijah ne pride v poštev, plačilo po opravljenih urah velja tudi za tiste, ki
posipajo cestišče, vsi ostali so plačani glede na relacije. Takšno metodologijo obračuna ur uporabljajo
tudi sosednje občine.
Osolnik Košar Barbaro je zanimalo kakšni so pogoji, ki jih podizvajalec mora izpolnjevati za zasedo
mesta.
Purnat Zdenko je odgovoril, da sta pomembna kriterija oprema in mehanizacija s katero razpolaga
podizvajalec. Podizvajalec mora zagotoviti ustrezno mehanizacijo, s katero bo pravočasno in kvaliteto
izvajal zimsko službo.
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Galin Franc je pripomnil, da bi cestni pregledniki konec zimske službe morali občini podati poročilo o
pregledu.
Purnat Zdenko je povedal, da cestni pregledniki oddajajo poročila, v katerih zabeležijo kdaj in kaj so
pogledali in kaj bi bilo potrebno popraviti. Izpostavil je težavo, da imajo cestni pregledniki v času
sneženja veliko dela s čiščenjem pločnikov, parkirišč in ne morejo vedno izvajati kontrole na cestiščih,
na teren odidejo šele, ko končajo svoje delo.
Župan poda na glasovanje sklep
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad potrjuje cene izvajanja zimske službe:
Pluženje asfaltnih vozišč:

14,00 EUR/km

Pluženje makadamskih vozišč:

21,00 EUR/km

Pluženje parkirišč, pluženje strnjenih delov naselij
Gornji Grad in Bočna, pluženje zametov:
Pluženje izogibališč in razširitev (le izjemoma):

30,00 EUR/uro
30,00 EUR/uro

Posipanje:
Zagotavljanje pokritega skladišča peska:

30,00 EUR/uro
300,00 EUR/leto (sezono)

Osnova za obračun je poročilo izvajalca pluženja, ki se odda do 5. v mesecu za vsak pretekli
mesec skupaj s podatki sledilnih naprav.
Cenik izvajanja zimske službe na območju občine Gornji Grad začne veljati petnajsti dan po
objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.
Ob glasovanju je bilo navzočih 9. članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 9. glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
K točki 9)
Purnat Zdenko, direktor Komunale je povedal, da je Izvedbeni program vsebinsko enak preteklim
letom, edina sprememba je pri podizvajalcu zimske službe za Novo Štifto, namesto Marka Poiškruha,
ki zaradi nove zaposlitve ne bo mogel več izvajati zimske službe, bo zimsko službo izvajal Klemen
Sovinšek.
Župan je odprl razpravo v katero sta se z mnenji in vprašanji na katera sta dobila takoj odgovor,
vključila Osolnik Košar Barbara in Štorgelj Darko.
Osolnik Košar Barbara je opozorila na dve napaki v Izvedbenem programu vzdrževanja in sicer pri
poglavju 1.2. Zimska služba je pri odstavku o nadzoru nad izvedenimi deli zabeleženo, da je nadzor za
traktorje v lasti podizvajalcev glede na pisno poročilo posameznega podizvajalca, moralo pa bi pisati,
da je nadzor glede na podatke sledilnih naprav. In en odstavek nižje je tiskarska napaka pri zabeležki
datuma, namesto 2015 je potrebno popraviti na 2016.
Purnat Zdenko se je strinjal s popravki in potrdil, da gre za tiskarske napake.
Štorgelj Darko je imel vprašanje glede pometanja cest v spomladanskem času.
Purnat Zdenko je povedal, da se bo zadeva uvrstila v plan rednega vzdrževanja, ki bo predstavljen na
eni izmed naslednjih sej občinskega sveta. Lansko leto se izjemoma niso pometale ceste, saj je sneg
zapadel razmeroma pozno, konec aprila in takrat so zaradi pluženja večino peska že odstranili iz
cestišča.
Župan je podal na glasovanje sklep
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SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad potrdi Izvedbeni program vzdrževanja občinskih cest v
občini Gornji Grad v letu 2016 v delu, ki se nanaša na tabelo načrta zimske službe 2016/2017 s
predlaganimi pripombami.
Ob glasovanju je bilo navzočih 9. članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 9 glasovi »za« in z 0 glasom »proti«.
K točki 10)
Župan je povedal, da je občina prejela pobudo Prostovoljnega gasilskega društva Gornji Grad, glede
nakupa bivših prostorov železnine v Gornjem Gradu.
Župan je odprl razpravo v katero so se z mnenji in vprašanji, na katera so dobili odgovor, takoj
vključili Štorgelj Darko, Purnat Jure, Ugovšek Jože in Letonja Peter.
Štorgelj Darko je vprašal kakšna je cena nakupa objekta.
Župan je povedal, da točna cena nakupa objekta še ni znana, saj javna dražba še ni razpisana.
Štorgelj Darko se je strinjal z razlogi nakupa, ki jih je navedlo Prostovoljno gasilsko društvo Gornji
Grad v svoji pobudi na nakup novih prostorov, povedal je, da prostorska stiska s katero se srečujejo
gasilci v Gornjem Gradu je res velika.
Ugovšek Jože je izpostavil še poplavno ogroženost območja na katerem stoji gasilski dom v Gornjem
Gradu.
Purnat Jure je imel pripombo, da je letos glede večjega deleža financiranja na vrsti Prostovoljno
gasilsko društvo Bočna, saj sta v preteklih letih sredstva za nakup novega vozila prejeli Prostovoljno
gasilsko društvo Nova Štifta in Gornji Grad, v letu 2017 pa Prostovoljno gasilsko društvo Bočna
planira nakup novega avtomobila.
Ugovšek Jože je pripomnil, da prostorov bivše železnine prihodnje leta ne bo več na razpolago.
Peter Letonja je povedal, da bi se prostori bivše železnine morali uporabiti za kak drug namen, glede
na lokacijo in prostorsko kapaciteto objekta.
Župan je povedal, da že nekaj let nazaj razmišlja glede omenjenega objekta, kakšno vsebino mu dati.
Objekt stoji na dobri lokaciji v samem centru kraja, zato je pomembno v kakšne namene se bo
uporabljal. Pred nekaj leti je dobil idejo, glede katere je govoril tudi s takratnim predsednikom
Zadruge Mozirje o tem, da se železnina seli na lokacijo Smreke in da se v spodnji etaži objekta naredi
večji trgovski center, zgornja etaža pa se porabi za namene zdravstvenega doma in se ambulante iz
obstoječega zdravstvenega doma preselijo na novo lokacijo. Obstoječo zgradbo zdravstvenega doma
pa se preuredi za potrebe prostorske stiske v vrtcu in šoli. Vendar žal glede na trenutno finančno
situacijo nakup ni izvedljiv. Občina se ne more zadolžiti, potrebno bi si bilo postaviti prioritete, vendar
je težko kjer koli krčiti sredstva, ker že tako obstoječi predlog proračuna 2017 ne more zadostiti vsem
interesom, prav tako se tudi društva ne smejo zadolževati.
Povedal je tudi, da je bilo na zadnjem sestanku občinskega poveljstva dogovorjeno, da društva rotirajo
glede nabave avtomobilov in posledično tudi proračunskih sredstev. V zadnjem času pa sestanka
občinskega poveljstva ni bilo. Omenil je tudi, da bi Gasilska zveza morala podati jasnejša navodila do
katere stopnje, mora lokalna skupnost opremljati gasilska društva. Ker je tudi sam gasilec seveda
podpira gasilce in se zaveda njegovega poslanstva, ampak žal je težko zagotoviti željam in potrebam
sploh, če gre za tako velike investicije, kot je nakup poslovnih prostorov.
Štorgelj Darko je pripomnil, da se mu prostori ne zdijo primerni za gasilni dom, edino parkirišče zadaj
bi lahko uporabljali za gasilske vaje, sam prostor zagotovo ni za ta namen, saj so zgoraj še stanovanja.
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Purnat Jure je rekel, da bi se moral denar pravično razdeliti in da letos je na vrsti PGD Bočna, ker je
vsako leto na vrsti drugo gasilsko društvo.
Župan je odgovoril, da bo razpisal javni poziv tudi za gasilska društva z namenom, da se bodo društva
med sabo morala dogovoriti in potem je na njih samih kako bodo razdelili sredstva, oziroma kdo vse
se bo prijavil na javni poziv.
Župan poda na glasovanje sklep
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad se je seznanil s pobudo Prostovoljnega gasilskega društva
Gornji Grad za odkup prostora bivše železnine in pripadajočega zemljišča.
Ob glasovanju je bilo navzočih 9. članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 9. glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
K točki 12)
Purnat Jure je povedal, da so se na sestanku stanovanjske komisije pogovarjali glede opominov,
zanimalo ga je kdaj jih Komunala pošilja.
Purnat Zdenko je povedal, da se mesečni opomini ne pošiljajo, pošiljajo četrt letne opomine, gledajo
na to, da terjatev ne zastara.
Purnat Jure meni, da bi opomin moral prihajati tekoče za vsak mesec.
Purnat Zdenko je povedal, da trenutno ni akutnega problema in da je sedanji sistem dober, zdi se mu
prav, da so se na sestanku stanovanjske komisije pogovarjali o tem in je povedal, da se bo z
računovodkinjo pogovoril.
Galin Franc je povedal, da je treba problematiko plačevanja opominov pospešiti.
Štorgelj Darkota je zanimalo, ali ima odbor za pomoč pri požaru plačane sejnine, glede na to, da so do
plačila sejnin upravičeni odbori, ki jih imenuje župan.
Župan je povedal, da bo preveril v pravilniku.
K točki 13)
Purnat Jureta je zanimalo na podlagi kakšnim meril se določi katera poljska cesta se bo sanirala.
Purnat Zdenko je povedal, da se sanacije cest sanirajo na podlagi prejetih pobud.
S tem je bil dnevni red za sejo izčrpan, seja je bila zaključena ob 23.00 uri.
Zapisala:
STRADOVNIK Katja, l. r.

Župan:
OGRADI Stanko, l. r.
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