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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: 24.10.2019 

Naš znak: 03201-0007/2018-2019-10 

 

ZAPISNIK 

 

7. redne seje Občinskega sveta Občine Gornji Grad, 

ki je bila dne, 24.10.2019, ob 18.00 uri v sejni sobi Občine Gornji Grad 

 
Prisotni člani občinskega sveta:  

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

Ugovšek Bernarda, Šinkovec Matic in Mavrič Terezija. 

 

Opravičeno odsotni: Bevc Robert. 

 

Ostali prisotni:  

župan Špeh Anton, predsednica Nadzornega odbora Občine Gornji Grad Vodušek Irena, direktorica 

občinske uprave Rihter Jožica ter sodelavca občinske uprave Purnat Blaž in Zavolovšek Liza. 

 

Predstavnik medijev: Savinjske novice Sem Štefka. 

 

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

Zavolovšek Liza. 

 

Za 7. redno sejo je bil predlagan naslednji dnevni red: 

 

1. Ugotovitev sklepčnosti 

2. Pregled in potrditev dnevnega reda 

3. Pregled in potrditev zapisnika 6. redne seje OS z dne 11. julij 2019 

4. Odlok o 2. spremembi Odloka o proračunu Občine Gornji Grad za leto 2019 

5. Predlog Odloka o Proračunu Občine Gornji Grad za leto 2020 – I. obravnava 

6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JVIZ Glasbena šola Nazarje 

7. Ukinitev Odloka o oddajanju poslovnih prostorov v najem in predlog novega cenika najemnin na 

območju občine 

8. Sklep o prodaji zemljišč parc. št. 691/1 in 691/5 k. o. Florjan pri Gornjem Gradu Lovski družini 

Gornji Grad 

9. Sklep o ukinitvi javnega dobrega na zemljišču, parc. št. 1586/13 k. o. Bočna 

10. Sklep o prodaji zemljišča parc. št. 13/5 k. o. Gornji Grad, predlagana bo izključitev javnosti na 

podlagi 25. člena Poslovnika občinskega sveta (UG slovenskih občin št.: 8/16) 

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 9 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 7. 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 7. redne seje Občinskega sveta 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«. 

 

K točki 3)   

Seji se je pridružil Franc Ugovšek. 

Na predloženi zapisnik 6. redne seje svetniki niso imeli pripomb. 

 

Župan je podal na glasovanje naslednji sklep 

SKLEP: 

Občinski svet Občine Gornji Grad potrdi zapisnik 6. 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) 

Purnat Blaž je najprej povedal, da je prišlo do spremembe zadnjega sklepa te točke, saj se občina ne bo 

omejila na nakup točno določenega vozila, saj bo težko v tem letu, do konca novembra izvesti 

postopke za nakup.  

Od sprejema 1. rebalansa za leto 2019 je minilo že osem mesecev. Rebalans je potreben predvsem 

zaradi potrebnih uskladitev na posameznih področjih porabe ter zaradi vključitve nekaterih projektov v 

proračun.  

Davčne prihodke je težko planirati, vendar smo konte planirali glede na realizacije preteklih let. 

Prihodki od prodaje zgradb, poslovnih prostorov in zemljišč so podrobneje obrazloženi v letnem 

načrtu razpolaganja z občinskim premoženjem.  

V 2. rebalans smo vključili tudi točen znesek donacij, ki jih je v letošnjem letu prejela občina.  

Pri transfernih prihodkih smo vključili sredstva, ki jih bo občina prejela iz naslova finančne izravnave.  

Na odhodkovni strani gre pri številnih področjih za uskladitve.  

Na področju sejnin občinskega sveta in odborov je realizacija že presegla plansko vrednost, poleg tega 

pa bo potrebno zagotoviti sredstva še za dve seji občinskega sveta ter največ dva sestanka odbora za 

proračun. Pri materialnih stroških župana se je konto drugih operativnih odhodkov povečal za vrednost 

prejetih donacij iz prihodkovne strani.  

Kot so bile narejene uskladitve na področju izplačila plače pri županu, je potrebno tudi pri občinski 

upravi uskladiti stroške plač in prispevkov, tako smo lahko npr. zmanjšali stroške osnovnih plač. Na 

področju plač povečujemo stroške svetovalnih in revizorskih storitev. Opravljena so bila nekatera 
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svetovalna dela glede plač ter priprave razpisa za delovno mesto v režijskem obratu ter izvedba 

notranje revizije občine za leto 2018.  

V 2. rebalans vključujemo tudi finančni leasing za nakup kombija z odplačilno dobo 36 mesecev. V 

letošnje leto smo dali vrednost pologa ter prvega obroka glavnice. Omenjeno vozilo se bo lahko 

uporabljalo za pokrivanje nekaterih linij šolskih prevozov, poleg tega pa si ga bodo lahko za svoje 

potrebe izposodila tudi društva.  

V letošnjem letu se izvajata dva projekta: Virtualni poslovni inkubator za inovativne lesne izdelke in 

tehnologije ter Mikro lesna mreža. Pri obeh projektih je Občina Gornji Grad partner. Del omenjenih 

sredstev dobi refundiranih in so prikazana pri prihodkih.  

Za prostorsko načrtovanje v Tičjeku II je bila podpisana pogodba z Elektro Celje d.d. Gre za 

preureditev vodov in ureditev napajanja stanovanjske cone.  

V letu 2019 planiramo nakupe naslednjih zemljišč: strelišče Zagradišče, pot čez Smreko, športno 

igrišče v Bočni, cesta pri mrliški vežici Nova Štifta ter kmetijski zemljišči v lasti pašne skupnosti.  

Na področju Zgornjesavinjskega zdravstvenega doma Nazarje se usklajuje vrednost konta za nakup 

nujnega reševalnega vozila. Delež Občine Gornji Grad je 16,40 % oziroma 15.497 EUR.  

Z rebalansom odpiramo novega neposrednega porabnika občinskega proračuna. To je režijski obrat 

občine. S sprejemom rebalansa bo objavljen javni razpis za omenjeno delovno mesto. V plan za 

letošnje leto se daje samo ena plača. Ob morebitni realizaciji le-te se bodo stroški iz osnovnega konta 

osnovnih plač prerazporedili tudi na ostale konte.   

 

Župan je odprl razpravo v katero se je z vprašanji, na katere je dobila odgovore takoj, vključila Mavrič 

Terezija, ki je povedala, da so 2. rebalans proračuna podrobneje obravnavali na Odboru za proračun in 

na podlagi tega predlagala Občinskemu svetu ta sklep v sprejem. Predlagala je tudi, da se pregleda 

Načrt razvojnih programov. 

Župan je podrobneje obrazložil tematiko nakupa kombija, Purnat Blaž pa natančneje predstavil Načrt 

razvojnih programov. 

 

Župan je podal na glasovanje naslednji sklep 

SKLEP: 

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

Grad za leto 2019. 
 

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

Občinski svet sprejme Kadrovski načrt Občine Gornji Grad za leti 2019-2020.  
 

Občinski svet sprejme spremembo Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z 

nepremičnim premoženjem Občine Gornji Grad za leto 2019. 
 

Občinski svet Občine Gornji Grad daje soglasje k nakupu kombija. 

 

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) 

Prihodek iz naslova dohodnine je najpomembnejši vir financiranja občine, ta bo za prihodnje leto 

znašal 1.980.460 EUR, kar je več kot letos. Plansko vrednost številnih nedavčnih in davčnih 

prihodkov smo oblikovali na podlagi realizacije preteklih let. Od transfernih prihodkov pričakujemo 

nepovratna sredstva za sofinanciranje investicij, sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, 
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sredstva požarne takse, sredstva za sofinanciranje skupnega opravljanja posameznih nalog 

Medobčinskega inšpektorata in Urada za okolje in prostor ter sredstva za vzdrževanje gozdnih cest.  

Pri odhodkovni strani smo se ustavili le pri nekaterih spremembah oziroma poudarkih. Pri obveščanju 

domače in tuje javnosti se planirajo sredstva za prenovitev oziroma posodobitev spletne strani občine.  

Na področju razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem odpiramo investicijski konto v 

višini 30.000 EUR. Planira se ureditev oziroma obnova prostorov za Zavod za gozdove in občino v 

poslovni stavbi Petelinjek.  

Pri povezovanju lokalnih skupnosti bomo nadaljevali s projektom kolesarskih poti v SAŠA regiji.  

V teku so pogovori o ustanovitvi skupnega občinskega organa, ki bi zajemal skupno računovodsko 

službo, katera bi usklajevala in dopolnjevala delo računovodij vseh občin udeleženk. Za prihodnjo leto 

se zato odpira proračunsko postavko. V kolikor bo projekt res zaživel, se bodo zneski uskladili z 

rebalansom v prihodnjem letu.  

Zaradi napredovanj se povečuje plan osnovnih plač v občinski upravi.  

V letu 2020 se bo nadaljevalo z odplačevanjem glavnic in obresti za dolgoročni finančni leasing za 

nakup kombija.  

Svet za preventivo in vzgojo v cestne prometu v Občini Gornji Grad je v plan za leto 2020 dal odkup 

merilnika hitrosti, ki ga ima trenutno občina v brezplačnem najemu.  

Pri investicijah na cestnem področju se bo nadaljevalo z ureditvijo lokalne ceste Križ-Florjan-Krnica, 

namerava pa se pristopiti tudi k ureditvi odseka ceste v Novi Štifti ob kateri bi se zgradil pločnik in 

avtobusno postajališče.  

Na področju turizma in promocije občine se planira obnovitev dotrajanega paviljona v parku pri 

katedrali v Gornjem Gradu.  

Na področju prostorskega planiranja in načrtovanja se planira izvedba OPPN za stanovanjsko območje 

Prekštan.   

V letu 2020 se planira nakup naslednjih zemljišč: nakup zemljišča za športno igrišče v Spodnjem trgu, 

nakup proizvodnega objekta na Smreki, kar se bo financiralo v večletnem obdobju, načrtovano preko 

Slovenskega regionalnega razvojnega sklada Ribnica, nakup objekta v Bočni, bivša stavba ZKZ, od 

tega je delež sofinanciranja občine ocenjen na cca. 60.000 EUR, izvedena pa bo tudi menjava 

poslovne stavbe in zemljišča med Občino Gornji Grad in Komunalo d.o.o. 

Predvidoma od leta 2020 dalje se bo začela izvajati tudi 24 urna dežurna služba, ki jo bo opravljal na 

javnem razpisu izbrani koncesionar, financer pa bo občina.  

V letu 2020 se bo nadaljevalo z projektom obnove strešne kritine in fasade katedrale v Gornjem 

Gradu. Sofinancer omenjenega projekta, ki je bil izbran na razpisu, je poleg Ministrstva za kulturo tudi 

občina.  

Javni poziv za sofinanciranje investicij v kulturne objekte in nakup opreme na področju kulture za leto 

2020 se zmanjšuje, saj bo lastništvo kulturnih domov prešlo na občino, ki bo kasneje krila stroške 

vzdrževanj.  

Med pomembnejše naloge na področju investicijskega vzdrževanja v vrtcu je zamenjava tal, izdelava 

napušča ter poravnava tlakovcev. Pri šoli pa so zaenkrat v planu: obnovitev opreme za učilnico 

zgodovine, IKT oprema za vse tri šole, luči v telovadnici in nadstrešek pred vhodom v OŠ Gornji 

Grad. 

Občina v prihodnjem letu ne bo namenila sredstev za tekoče vzdrževanje glasbene šole, bo pa 

namenila svoj delež sredstev za nakup klavirja.  

Pri posebnih programih v primeru naravnih nesreč se bo na seznam za sofinanciranje uvrstila sanacija 

lokalnih cest v Lenartu in Bočni, ki so bile poškodovane ob nedavnem deževju. V kolikor bo projekt 

izbran, bo neto vrednost pokrilo Ministrstvo na podlagi zakona o odpravi posledic naravnih nesreč. 
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Župan je odprl razpravo v katero sta se z vprašanji, na katere sta dobila odgovore takoj, vključila Tevž 

Jože in Mavrič Terezija, ki je kot predsednica Odbora za proračun predlagala sklep v sprejem. 

Vprašala je tudi koliko nepovratnih sredstev dobi Občina za obnovo ceste Križ-Florjan-Krnica. Galin 

Franca so zanimale podrobnosti nakupa objekta v Bočni, v razpravo so se vključili tudi svetniki iz 

kraja Bočna – Tevž Jože in Šinkovec Matic, Terezija Mavrič in Ugovšek Franc. Galin Franca je 

nadalje zanimal Načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem, natančneje nakup prostorov Komunale s 

strani Občine Gornji Grad. Zanimala ga je tudi oskrba z električno energijo in pa strojno čiščenje 

jarkov in vzdrževanje makadamskih cest. V zvezi s tem se je v razpravo vključila tudi Ugovšek 

Bernarda in glede slednjega predlagala, da se nekoga plačuje, da te jarke (dražnike) redno čisti. Galin 

Franc je naslovil tudi temo glede novoletne okrasitve in skupaj z Bernardo Ugovšek sta predlagala, da 

se ti stroški znižajo in, da se postavi zgolj ena smreka ter ta primerno močno okrasi. 

Purnat Blaž in Rihter Jožica sta najprej odgovorila Mavrič Tereziji, da je prava vrednost obnove ceste 

Križ-Florjan-Krnica razvidna iz tabele. Župan je odgovoril Galin Francu, da bo Občina sodelovala pri 

odkupu objekta v Bočni, v primeru, da bodo stopili v nakup tudi sovlagatelji. S tem bi občina pridobila 

cesto, prireditveni prostor, trgovino, gostilno in stanovanje. Slednje pa bi se v nadaljevanju prodalo ali 

dalo v najem zainteresiranim strankam.  

Purnat Blaž in župan sta razložila kako bo potekal nakup in obnova prostorov v Petelinjeku, 

posledično pa sta se dotaknila tudi selitve podjetja Komunala d.o.o. na poslovno cono Smreko in 

obvoznice Gornji Grad. 

Župan je sprejel predlog glede novoletnih okrasitev in povedal, da bo predlog poslan naprej. 

 

Župan je podal na glasovanje naslednji sklep 

SKLEP: 

Občinski svet Občine Gornji Grad sprejme sklep, da se o prvi obravnavi proračuna za 

leto 2020 opravi javna razprava. 
 

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

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. 

 

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 uvodoma pove, da je bil odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 

Glasbena šola Nazarje sprejet v letu 2017. Do sedaj je veljalo, da Ustanoviteljice zagotavljajo zavodu 

sredstva iz občinskih proračunov na podlagi potrjenega finančnega načrta v sorazmerju z 

ustanovitvenimi deleži. 

Sedaj se je pojavila pobuda občin, da se spremeni Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-

izobraževalnega zavoda Glasbena šola Nazarje, nov predlog je, da občine sofinancirajo zavod v deležu 

50% v skladu z ustanoviteljskim deležem in 50% v skladu z deležem vpisanih učencev iz posamezne 

občine v tekočem šolskem letu na dan 30.11. tekočega leta za prihodnje proračunsko leto.  
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Župan je odprl razpravo v katero sta se z vprašanji, na katere sta dobila odgovore takoj, vključila Galin 

Franc in Letonja Peter, ki ga je zanimalo ali je napoved za našo občino več finančnega odliva ali manj.  

Rihter Jožica mu je odgovorila, da bo sofinanciranje manjše glede na trenutno število vpisanih otrok. 

 

Župan je podal na glasovanje naslednji sklep 

SKLEP: 

Na podlagi drugega odstavka 61. člena Zakona o lokalni samoupravi, 3. člena Zakona o 

zavodih, prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 

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

Grad sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega 

vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Nazarje, v predlagani vsebini. 
 

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 povedala, da je Občinski svet občine Gornji Grad je sprejel Odlok o oddajanju 

poslovnih prostorov v najem v letu 1996. Ker je občinski odlok v neskladju z Zakonom o stvarnem 

premoženju, tako v postopkovnem kot v vsebinskem smislu, predlagamo ukinitev odloka. Namesto 

odloka bo občinski upravni organ pri razpolaganju s stvarnim premoženjem uporabljal Zakon o 

stvarnem premoženju in Uredbo o stvarnem premoženju. Lokalna skupnost lahko oddaja nepremično 

premoženje, ki ga ima v lasti in ga začasno ne potrebuje noben upravljavec ali uporabnik, v najem (62. 

člen zakona o stvarnem premoženju). Cenik v tem odloku je določen še v DEM in za društva je 

določen brezplačen najem, ki po veljavni novi zakonodaji ni več mogoč.  

V gradivu so predlagane tudi nove cene najemnin na območju Občine Gornji Grad, ki so vse nekoliko 

višje, saj so stare veljavne še iz leta 2006.  

 

Župan je odprl razpravo v katero se je z vprašanji, na katere je dobila odgovore takoj, vključila 

Terezija Mavrič, ki je kot predsednica Odbora za proračun predlagala Občinskemu svetu v sprejem ta 

sklep. 

  

Župan je podal na glasovanje naslednji sklep 

SKLEP:  

Občinski svet Občine Gornji Grad sprejme ukinitev Odloka o oddajanju poslovnih 

prostorov v najem (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin, št. 08/1996). 
 

Občinski svet Občine Gornji Grad sprejme sklep o določitvi cen najemnin na območju 

Občine Gornji Grad v predlagani obliki in vsebini. 

 
Ob glasovanju je bilo navzočih 10 članov občinskega sveta. 

Sklep je bil sprejet z 10 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 

 

K točki 8) 

Župan je razložil svetnikom, da je postopek nakupa zemljišč, parc. št. 691/1 in 691/5 k. o. 930 Florjan 

pri Gornjem Gradu od Nadškofije Ljubljana, v znesku 28.683,60 EUR, v zaključni fazi. Dogovor je bil 

tudi, da potem, ko Občina Gornji Grad postane zemljiškoknjižna lastnica omenjenih parcel, le te proda 

Lovski družini Gornji Grad.  
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Osnutek prodajne pogodbe z Lovsko družino Gornji Grad, ki je v prilogi določa, da se Lovska družina 

Gornji Grad zaveže kupnino v višini 29.480,35 EUR, plačati prodajalcu v 29 letnih obrokih. 

 

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

Terezija, Tevž Jože in Galin Franc, ki je želel spremembo 8. člena pogodbe med Občino Gornji Grad 

in Lovsko družino Gornji Grad. Ugovšek Bernarda je izpostavila, da ima sedaj Občina besedo pri tem 

kaj se dogaja na tem zemljišču in če to proda, bo to pravico izgubila.  

Po razpravi so se župan in ostali svetniki odloči, da se 8. člen pogodbe ne bo spreminjal. Župan je 

nadalje razložil Ugovšek Bernardi, da so lovci na ta zemljišča veliko vlagali in jim moramo zagotoviti 

uporabo teh zemljišč tudi v prihodnje. Rihter Jožica je predlagala, da se v pogodbo vključi, da bodo 

uporabljali strelišče skladno z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju. 

 

Župan je podal na glasovanje naslednji sklep 

SKLEP: 

Občinski svet Občine Gornji Grad soglaša, da Občina Gornji Grad proda zemljišči, 

parc. št. 691/1 (ID 19196480, v izmeri 2899 m2) in parc. št. 691/5 (ID 19196483, v izmeri 

4097 m2) k. o. 930 – Florjan pri Gornjem Gradu, Lovski družini Gornji Grad. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 10 članov občinskega sveta. 

Sklep je bil sprejet  z 8 glasovi »za« in z »2« glasovi »proti«. 

 

K točki 9)  

Zavolovšek Liza je povedala, da je stranka na občino naslovila vlogo v kateri navaja, da želi zamenjati 

dve svoji parceli z parcelo, ki je v zemljiški knjigi vpisana kot javno dobro. To novo pridobljeno 

zemljišče želi uporabljati za namen parkirišča pri proizvodnji hali. Preden Občina izvede menjavo 

zemljišč pa je potrebno zemljišče, parc. št. 1586/13 k. o. 941 Bočna izvzeti iz javnega dobrega, da 

postane last Občine.  

Preko parcele sicer potekajo javni komunalni vodi komunikacije, kanalizacije in vodovoda, zato se z 

novim lastnikom te parcele sklene v nadaljevanju tudi služnost v korist občine Gornji Grad. 

 

Župan je odprl razpravo v katero se je z vprašanji, na katere je dobil odgovore takoj, vključil Tevž 

Jože. 

 

Župan je podal na glasovanje sklep 

SKLEP: 

Občinski svet soglaša, da Občina Gornji Grad izvede postopek o ukinitvi javnega 

dobrega. 
 

Iz javnega dobra se izvzame zemljišče, parc. št. 1586/13 (ID 6954027, v izmeri 188 m2), 

k. o. 941 – Bočna. 
 

Ob glasovanju je bilo navzočih 10 članov občinskega sveta. 

Sklep je bil sprejet  z 10 glasovi »za«, in z 0 glasovi »proti«. 

 

K točki 10)  

Župan je predlagal izključitev javnosti na podlagi 25. člena Poslovnika občinskega sveta. 

 

Župan je podal na glasovanje naslednji sklep 



 

 

8 

 

SKLEP: 

Občinski svet občine Gornji Grad ne soglaša, da se odproda del parc. št. 13/5 k. o. 

Gornji Grad. Sedanja najemna pogodba se prekine. 
 

Ob glasovanju je bilo navzočih 10 članov občinskega sveta. 

Sklep je bil sprejet  z  9 glasovi »za«,  z 1 glasovi »proti«. 

 

K točki 11)  

Mavrič Terezija je opozorila, da se na spletni strani še pojavlja ime župana Stanko Ogradi. Opozorila 

je, da sta bili v zadnjem obdobju v naši občini izvedeni dve zadevi s strani Zdravstvenega doma 

Nazarje in hkrati povabila svetnike, da bi se več udeleževali. Povedala je tudi, da so s strani 

Zdravstvenega doma Nazarje pripravljeni zadeve ponoviti za druge ciljne skupine. 

 

Ugovšek Bernarda je dala pobudo, da se v bližnji prihodnosti uredi Završki most, ki je zelo slab. 

Zanimalo jo je tudi dogajanje glede Zdravstvenega doma Nazarje. 

Župan ji je odgovoril, da je podana namera, da se naredi nov center zdravstvene pomoči na Ljubnem 

ob Savinji. Prizidka v Zdravstveni dom Nazarje po vsej verjetnosti ne bo. 

  

Šinkovec Matica je zanimalo kdo je odgovoren za praznjenje kontejnerjev po občini, kako to odvažajo 

in kako nadzirajo. Nadalje ga je zanimalo tudi dogajanje glede plaza na Nadbočni. 

Župan mu je odgovoril, da je za kontejnerje odgovoren PUP in da jih bomo obvestili o dogajanju. 

Rihter Jožica pa mu je povedala, da je glede plaza Občina bila v pogovorih z Direkcijo za vode, kjer 

zatrjujejo, da plaz ne drsi. 

 

Črnevšek Tadeja je zanimalo zakaj je zamenjan samo del in ne vsa ograja od Trobejevega mosta do 

gasilnega doma v Gornjem Gradu. Podal je tudi predloga, da se na državni cesti pred Trobejevem 

mostu postavi znak za pokopališče in pa, da se pomladijo drevesa v Gornjem Gradu po parku pred 

Piceriji 902. Nazadnje je pohvalil še usmerjevalno tablo pri TIC-u in urejenost ceste proti 

Lovrinovemu Rudiju. 

Župan je povedal, da je park pri 902 v lasti Občine in delno Nadškofije, da se mora najprej z njimi 

zadeve uskladiti in potem naprej ukrepati glede dreves. V okviru obvoznice se predvideva zelo 

privlačna zasaditev dreves v okolici Gornjega Grada. Vloga za znak za pokopališče je že bila poslana 

na Ministrstvo za infrastrukturo. 

 

Ugovšek Franc je vprašal kako je z podiranjem objektov, zlasti hleva, pri cerkvi v Novi Štifti, kjer naj 

bi bilo v prihodnosti parkirišče. Zanimalo ga je tudi stališče občine glede gasilcev prvih 

posredovalcev. 

Župan mu je povedal, da bodo težave, ker je hlev v spomeniškem varstvu in da se pripravlja projekt, 

kjer bi se hlev zaobšel in bi se parkirišča naredila okoli njega. Odgovoril mu je tudi glede prvih 

posredovalcev, da je njegovo mnenje, da se vse ne more preložiti na gasilce. V razpravo so se vključili 

tudi ostali svetniki. 

 

Petek Urška se je zahvalila za znake šolska pot na seduskih ovinkih. 

 

Galin Franca je zanimalo ali je bila glede Podbreškega plaza podana reklamacija, ker so sedaj navozili 

prst. Nadalje ga je zanimala tožba Podhom ter pa geodetska odmera Jernejeve hiše in že obstoječega 

parkirišča pri cerkvi v Novi Štifti ter problematike meje pri tem. Vprašal je tudi, če ima Občina plan 
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Elektro Celja in če bodo dajali kabel v zemljo, ker bi se ob tej priložnosti lahko dal v zemljo tudi 

optični kabel. 

Rihter Jožica mu je odgovorila, da je bila pri Podbreškem plazu to samo zadnja faza sanacije. Glede 

tožbe Podhom mu je župan odgovoril, da ni nič novega. Odgovoril mu je tudi, da je geodetska odmera 

pri cerkvi že potekala, parkirišče pa je že v lasti občine in ni nikoli bilo problematično. Pri Elektro 

Celje se bo občinska uprava pozanimala, če je interes v prihodnosti dati kabel v zemljo in kdaj. 

 

K točki 12)  

Župan je povabil svetnike in nadzorni svet Občine Gornji Grad na zaključek s kosilom ob koncu leta 

2019. 

Zavolovšek Liza je med zbrane razdelila vstopnice za prireditev Športnik Zgornje Savinjske doline 

2019, ki bo 17. decembra 2019 ob 18.00 uri v Športni dvorani Luče. 

 

S tem je bil dnevni red za sejo izčrpan, seja je bila zaključena ob 20:43 uri. 

 

Zapisala:                 Župan: 

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


