
    

1 

  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: 11.07.2019 

Naš znak: 03201-0006/2018-2019-14 

 

ZAPISNIK 

 

6. redne seje Občinskega sveta Občine Gornji Grad, 

ki je bila dne, 11.07.2019, 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, Bevc Robert,  

Tevž Jože, Ugovšek Bernarda, Šinkovec Matic in Mavrič Terezija. 

 

Opravičeno odsotni:/. 

 

Ostali prisotni:  

župan Špeh Anton, vodja MIRVO Velenje Glažer Sonja, predstavnik Hidroinženiring d.o.o. Železnik 

Borut, direktor Komunale d.o.o. Gornji Grad Purnat Zdenko, 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 Lebar Marija. 

 

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

Zavolovšek Liza. 

 

Za 6. redno sejo je bil predlagan naslednji dnevni red: 

 

1. Ugotovitev sklepčnosti 

2. Pregled in potrditev dnevnega reda 

3. Pregled in potrditev zapisnika 5. redne seje OS z dne 18. aprila 2019 

4. Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave SAŠA regije – I. obravnava 

5. Seznanitev z idejno zasnovo Obnova in širitev vodovodnega sistema v občini Gornji Grad 

6. Seznanitev z idejno zasnovo o nakupu, menjavi in prodaji zemljišč oz. prostorov Občine Gornji 

Grad in Komunale Gornji Grad 

7. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Gornji Grad v obdobju januar – junij 2019 

8. Izvedbeni program vzdrževanja občinskih cest v Občini Gornji Grad v letu 2019 

9. Leto poročilo o izvajanju zimske službe 2018/2019 v Občini Gornji Grad 

10. Ukinitev statusa javnega dobrega za parc. št. 867/3, 867/7, 871/17 k. o. Gornji Grad zaradi 

obvoznice 

11. Sprememba letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim stvarnim premoženjem 

občine Gornji Grad 

12. Sklep o prodaji garaže spodaj na naslovu Attemsov trg 9a – del stavbe 6, št. stavbe 450, na parc. 

št. 170/5 k. o. Gornji Grad 

13. Sklep o nakupu zemljišča parc. št. 395/5 k. o. 944 Tirosek - cesta pri mrliški vežici v Novi Štifti 
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14. Odprto pismo Združenja borcev za vrednote NOB 

15. Vprašanja, pobude in odgovori članom sveta 

16. Razno 

 

K točki 1) 

Župan Špeh Anton je pozdravil navzoče in ugotovil, da je na seji prisotnih 10 svetnikov, zato je seja 

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

 

K točki 2) 

Prisotnim je župan predstavil dnevni red 6. 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 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 3)   

Na predloženi zapisnik 5. redne seje svetniki niso imeli pripomb. 

 

Župan je podal na glasovanje naslednji sklep 

SKLEP: 

Občinski svet Občine Gornji Grad potrdi zapisnik 5. 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) 

Glažer Sonja je razložila, da so se s sprejemom novele Zakona o financiranju občin (ZFO-1C) z 

namenom krepitve medobčinskega sodelovanja spremenili pogoji za pridobitev sredstev iz državnega 

proračuna za sofinanciranje skupnih občinskih uprav, povečalo se je tudi število delovnih področij, s 

pet na skupno enajst.  

Občine Savinjske in Šaleške regije so izrazile interes za ustanovitev organa skupne občinske uprave, 

ki bi izvajale nekatere naloge delovnih področij iz razloga boljše organizacije in izvedbe skupnih 

občinskih nalog ter pridobitve večjega odstotka sofinanciranja teh nalog s strani države. 

Sredstva za delo organa skupne občinske uprave zagotavljajo občine ustanoviteljice v svojih 

proračunih glede na obseg dela.  

Osnutek tega odloka obravnavajo vse občine Savinjsko Šaleške regije in naj bi bil sprejet do konca 

leta 2019.  

 

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

Terezija, Galin Franc, Tevž Jože, Letonja Peter, Ugovšek Bernarda in Petek Urška, ki jo je zanimala 

pretvorba ocenjenih razmerij za sofinanciranje SOU SAŠA v konkretnejše zneske. 
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Glažer Sonja ji je odgovorila, da so ti odstotki okvirni in se lahko spreminjajo glede na opravljeno delo 

zaposlenega v določeni občini. Poudarila je tudi, da se o tem členu veliko razmišlja ali se pusti v tej 

obliki ali spremeni.  

Letonja Peter je predlagal, da bi se odstotki, ki so enaki za občine Gornji Grad, Nazarje in Ljubno ob 

Savinji, spremenili in bi se pri računanju razmerja sofinanciranja upoštevalo dejanske dohodke in 

namenska sredstva za investicije, ki jih vsaka od občin ima, saj ti niso enaki za vse občine. 

Rihter Jožica je povedala, da Občina Gornji Grad na letni ravni sofinancira od 2.000 do 4.000 EUR za 

redarsko službo, od države pa dobi vrnjeno 50%. Za Urad za okolje in prostor pa 17.000 EUR letno, 

ker je ena oseba zaposlena za polovično mesečno kvoto in prav tako dobi okoli 50% sofinanciranih s 

strani države. 

Mavrič Terezijo so zanimale podrobnosti okoli skupnega proračunskega računovodstva. 

Glažer Sonja ji je odgovorila, da skupna služba naslavlja problem daljših odsotnosti računovodij na 

določeni občini in s tem primanjkljaj. Predvideva se, da bi si občine lahko med seboj pomagale, kadar 

pride do te situacije. Delovno mesto svetovalca za proračun bi se spremenilo le v tem smislu, da bi bil 

ta zaposlen na Mestni občini Velenje, ostalim občinam pa bi se znižal strošek z zaposlenimi na 

občinski upravi, ker bi sofinancirali to delovno mesto nekje 50%. 

Galin Franc je vprašal za konkretne ekonomske izračune, koliko bi bile občine na boljšem s sprejetjem 

tega Odloka in glede usklajevanja med občinami v drugi obravnavi. Tudi Ugovšek Bernardo je 

zanimalo kdaj lahko pričakujemo Odlok v končni, torej drugi obravnavi. 

Glažer Sonja jima je odgovorila, da teh podatkov še ni na voljo. V drugi obravnavi, ki mora biti do 

konca decembra, se obravnava Odlok v končni obravnavi, če ga katera občina ne bo sprejela, ne bo 

vključena.  

Seji sta se pri obravnavi tej točke naknadno pridružili Kerznar Ana in predsednica nadzornega odbora 

Občine Gornji Grad, Vodušek Irena. 

 

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 I. obravnavi. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 11 članov občinskega sveta. 

Sklep je bil sprejet z 11 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 

 

K točki 5) 

Železnik Borut je povedal, da je občina v letu 2015 pristopila k obsežni analizi obstoječih vodnih 

virov in iskanju potencialnih novih vodnih virov. V projektni dokumentaciji so upoštevali sanacijo 

obstoječih vodnih virov, potencialno povezavo z Novo Štifto, ter Bočno in priključitev potencialnega 

novega vodnega vira Rogeljev pruh na obstoječ sistem. Vodno dovoljenje pa ima trenutno samo 

zajetje Studenec. 

Nadalje je povedal, da obstoječe vodovodno omrežje med zajetjem Studenec in Gornjim Gradom 

trenutno zadošča porabi vode naselju Gornji Grad, vendar je cevovod star bi ga bilo potrebno obnoviti. 

Obnovitev cevovoda bi v tej fazi projekta predstavljala največji strošek, vendar je obnova cenejša od 

priključitve novega vodnega vira Rogljev pruh na obstoječe vodovodno omrežje in povezava vseh treh 

vodnih sistemov.  

Ker pa je v višjih predelih naselja Gornji Grad težava z zmanjševanjem pritiska vode, zaradi iztekanja 

vode v vodohran Pajšner, ki je zaradi pozidave za višje ležeča območja že prenizek, bi bilo potrebno 
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po investiciji 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. 

 

Borut Železnik je povedal tudi, 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 počasi obnavlja vodovode. Za vsak odsek je v 

idejni zasnovi že narejen popis in upoštevane realne cene izpred štirih let, za današnje razmere je 

ocenil, da bi cene narasle za nekje 10%. Omenil je, da je opcija z vključitvijo novega vodnega vira 

Rogljev pruh dolgoročno pametna investicija, je pa cenovno draga, prav tako je potrebno preveriti, če 

bi dobili vodno dovoljenje. 

Župan se je zahvalil za povedano in poudaril, da je glede na zadnje neurje v občini zelo zaskrbljen 

glede vodovodnih sistemov. Purnat Zdenko ga je dopolni in povedal, da se pridobivajo ponudbe za 

ultrafiltracijo. 

 

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

Jože, Bevc Robert, Petek Urška in Galin Franc, ki poudari, da je treba najprej sanirati obstoječe zajetje 

in nato na Roglejevem pruhu narediti vrtino, s tem pa ugotoviti, ali je tam resnično dovolj vode in je ta 

kakovostna. 

Železnik Borut pove, da je potrebno najprej dobiti Vodno dovoljenje za kakršnekoli ukrepe na 

Rogljevmu pruhu. Še prej pa je res potrebno odpraviti motnost vode v zajetju Studenec. Ena od 

možnosti je tudi, da se voda pripelje iz zajetja Letošč iz Nazarij. 

 

SKLEP: 

Občinski svet Občine Gornji Grad je potrdil, da 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 

IDZ št. 40-0024-00-2016, november 2015. 

 

K točki 6) 

Župan je razložil, da je zaradi prostorske stiske za izvajanje gospodarske javne službe Komunale d. o. 

o. Gornji Grad predlagana idejna zasnova, po kateri Komunala izvede nakup poslovne hale in odprtega 

skladišča od GG Slovenj Gradec v poslovni coni na Smreki, Občina kupi poslovni del stavbe in 

zemljišče na Kocbekovi cesti 23, Zavod za gozdove pa odkupi poslovne prostore občine v 2. 

nadstropju Attemsov trg 3. Odplačevanje bi se razdelilo na 7 let. 

 

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

Robert, Šinkovec Matic, Galin Franc in Petek Urška. 

 

SKLEP:  

Na podlagi 16. člena Statuta se je Občinski svet Občine Gornji Grad seznanil z Idejno zasnovo o 

nakupu, menjavi in prodaji zemljišč oz. prostorov Komunale d.o.o. in Občine Gornji Grad. 
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K točki 7) 

Purnat Blaž je predstavil polletno poročilo občine Gornji Grad. Kot je razvidno iz bilanca prihodkov in 

odhodkov so bili prihodki realizirani 46 % glede na plan, odhodki pa so dosegli 41 % planske 

vrednosti. Prihodki so bili za 118.116 EUR višji od odhodkov. Sta pa bili v letošnjem letu dokončani 

dve investiciji, ki sta se začeli izvajati v preteklem letu in sicer ureditev požarnih stopnic pri OŠ Gornji 

Grad in sanacija Matjaževega in Podbreškega plazu na lokalni cesti Sluga – Nova Štifta – Črnevska 

rida.  

Vsi realizirani stroški na splošni proračunski rezervaciji so bili povezani z lanskoletnimi lokalnimi 

volitvami 

Ker občina v proračunu 2019 ni imela več odprte proračunske postavke izvedbe lokalnih volitev, so se 

vsi računi, ki smo jih iz tega naslova prejeli v letu 2019 poknjižili na splošno proračunsko rezervacijo. 

Realizirana so bila delna povrnitev stroškov volitev kampanje županskim kandidatom in strankam ter 

najemi dvorane za izvedbo lokalnih volitev.  

 

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

Jože, Kerznar Ana, Galin Franc, Černevšek Tadej, Petek Urška in Mavrič Terezija, ki je povedala, da 

so na odboru za proračun to točko obravnavali in predlaga sklep v potrditev. 

Petek Urško je zanimalo ali je bilo izplačilo sredstev Zdravstvenemu domu Nazarje resnično potrebno 

glede na dejansko stanje. 

Župan ji je razložil, da je bilo to potrebno, saj Občino Gornji Grad h temu zavezuje pogodba.  

 

SKLEP:  

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

januar – junij 2019. 

 

K točki 8) 

Purnat Zdenko je povedal, da je stanje na terenu pri cestah težko planirati in je včasih treba biti zelo 

prilagodljiv tekom leta. 

V izvedbenem programu so opisane vse zadeve, ki jih opažajo na terenu delavci Komunale Gornji 

Grad in tudi občani Občine Gornji Grad. Obnovitvena dela potekajo kot to dopuščajo sredstva 

namenjena za to področje. Obnova ograj je planirana na štirih lokacijah, čeprav je potreb po obnovah 

bistveno več. Obnova je predvidena tudi na cesti proti Menini. 

 

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

Robert, Ugovšek Franc in Ugovšek Bernarda, ki poudarja neurejenost bankin in jarkov v Lenartu, ki 

so slabo vidni in tudi preglednost je slaba. 

Purnat Zdenko pove, da je situacija podobna na več območjih občine in, da s trenutnimi kapacitetami 

Komunala ne more vsega urediti na roke, ker se v tem smislu gre za več kot 100 km cest. 

 

Župan je podal na glasovanje naslednji sklep 

SKLEP: 

Občinski svet Občine Gornji Grad potrdi Izvedbeni program vzdrževanja občinskih cest v 

Občini Gornji Grad za leto 2019 v obliki in vsebini kot je predložen. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 11 članov občinskega sveta. 

Sklep je bil sprejet  z 11 glasovi »za« in z »0« glasovi »proti«. 
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K točki 9)  

Purnat Zdenko je povedal, da mora izvajalec zimske službe skladno z Odlokom o ureditvi zimske 

službe v Občini Gornji Grad do 15. maja vsako leto podati poročilo o izvedbi zimske službe. V 

nadaljevanju je na kratko podal poročilo, kjer ni bilo večjih posebnosti. 

 

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

Robert, Ugovšek Bernarda in Galin Franc, ki želi, da se pripravi pri tej točki primerjalna tabela. 

 

Župan je podal na glasovanje sklep 

SKLEP: 

Občinski svet Občine Gornji Grad potrjuje Poročilo o izvajanju zimske službe 2018/2019 v 

Občini Gornji Grad. 
 

Ob glasovanju je bilo navzočih 11 članov občinskega sveta. 

Sklep je bil sprejet  z 11 glasovi »za«, in z 0 glasovi »proti«. 

 

K točki 10)  

Rihter Jožica je povedala, da po pooblastilu Ministrstva za infrastrukturo, Direkcije Republike 

Slovenije za infrastrukturo, Zavod za prostorsko, komunalno in stanovanjsko urejanje Grosuplje 

pridobiva zemljišča za potrebe izgradnje obvozne ceste Gornji Grad. 

Ker imajo obravnavane parcele status "javno dobro", je zaradi nadaljnjih postopkov v povezavi z 

ureditvijo izgradnje obvozne ceste Gornji Grad, potrebno prenesti lastništvo zemljišča najprej na 

Občino 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 naslednji sklep 

SKLEP: 

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

Iz javnega dobra se izvzame zemljišče, parc. št. 867/3 (ID 6935490, v izmeri  60 m2), zemljišče 

parc. št. 867/7 (ID 6935495, v izmeri 33 m2) in zemljišče parc. št. 871/17 (ID 6935486, v izmeri 26 

m2), vse k. o. 942 – Gornji Grad. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 11 članov občinskega sveta. 

Sklep je bil sprejet  z 11 glasovi »za«,  z 0 glasovi »proti«. 

 

K točki 11)  

Rihter Jožica uvodoma razloži, da lahko na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in 

samoupravnih lokalnih skupnosti, občina tekom leta spreminja letni načrt pridobivanja in razpolaganja 

z nepremičnim stvarnim premoženjem občine.  

Na podlagi ponudbe, da občina odkupi javno pot mimo mrliške vežice v Novi Štifti, je pod A.) v 

načrtu nabav nepremičnega premoženja dodatno vključena parc. št. 395/5 k. o. Tirosek v ocenjeni 

vrednosti 324,96 EUR. 

Na podlagi vloge 3 občanov za nakup spodnje garaže na naslovu Attemsov trg 9a je v načrt prodaje 

nepremičnega premoženja vključena spodnja garaža v velikosti 122 m2 in v vrednosti 22.700 EUR na 

podlagi cenitvenega poročila. 
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Župan je odprl razpravo v katero se je z vprašanji, na katere je dobila odgovore takoj, vključila Petek 

Urška. 

 

Župan je podal na glasovanje naslednji sklep 

SKLEP: 

Občinski svet sprejme Spremembe letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim 

premoženjem Občine Gornji Grad za leto 2019. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 11 članov občinskega sveta. 

Sklep je bil sprejet  z 11 glasovi »za«,  z 0 glasovi »proti«. 

 

K točki 12)  

Rihter Jožica je razložila, da je v stečajnem postopku nad dolžnikom Projekt MR inženiring 

ekonomsko svetovanje, trgovina d.o.o., Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana Občina Gornji Grad postala 

zemljiškoknjižna lastnica dveh delov stavbe, del št. 4 in del št. 5- oba sta del stavbe št. 450 na parc. št. 

170/5 k.o. 942 Gornji Grad na naslovu Attemsov trg 9a, Gornji Grad. 

Občinski svet je na svoji 23. redni seji, dne 22. marca 2018 sprejel sklep o prodaji zemljišča, na 

podlagi katerega je lahko občina izvedla postopke za ocenitev premoženja. 

6. del stavbe 450, predstavlja garažo, katere velikost meri 122,00 m2 in je predmet prodaje. Trenutno 

imajo garažo v najemu fizične osebe, ki imajo interes tudi po odkupu. Ocenjena izhodiščna oziroma 

izklicna vrednost za 6 del stavbe 450 znaša 22.700,00 EUR 

Prodaja parcele je vključena v spremembo letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim 

stvarnim premoženjem 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 naslednji sklep 

SKLEP: 

Občinski svet soglaša, da Občina Gornji Grad izvede postopek prodaje zemljišča. 

Občina Gornji Grad zemljišče, del stavbe 6, št. stavbe 450, v izmeri 122 m2 (ID 6902012), na 

parc. št. 170/5 k. o. 942 Gornji Grad. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 11 članov občinskega sveta. 

Sklep je bil sprejet  z 11 glasovi »za«,  z 0 glasovi »proti«. 

 

K točki 13) 

Rihter Jožica je povedala, da si Občina Gornji Grad že nekaj časa prizadeva urediti parkirišče v okolici 

Župnije v Novi Štifti. Na podlagi izvedenih sestankov in ogledov je Župnija Nova Štifta podala vlogo 

za prodajo parc. št. 395/5 k. o. Tirosek, Občini Gornji Grad, ki v naravi predstavlja cesto do mrliške 

vežice v Novi Štifti. 

Parcela, ki je predmet nakupa se po namenski rabi uvršča med pretežno stavbna zemljišča in po GURS 

ocenjena na 324,96 €. Preko parcele poteka komunalni vod vodovoda, vendar služnosti ni potrebno 

sklepati, saj parcela z nakupom preide v last občine. 

Prodaja parcele je vključena v spremembo letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim 

stvarnim premoženjem Občine Gornji Grad. 
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Župan je odprl razpravo v katero se ni vključil nihče.  

 

Župan je podal na glasovanje naslednji sklep 

SKLEP: 

Občinski svet Občine Gornji Grad soglaša, da Občina Gornji Grad odkupi zemljišče, parc. št. 

395/5 (ID 1606804, v izmeri 283 m2) k. o. 944 – Tirosek 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 11 članov občinskega sveta. 

Sklep je bil sprejet  z 11 glasovi »za«,  z 0 glasovi »proti«. 

 

K točki 14) 

Župan je povedal svetnikom, da je dne 29.4.2019, prejel odprto pismo o sofinanciranju programov 

delovanja Krajevnih organizacij ZB Bočna in Gornji Grad v letu 2019 od Združenja borcev za 

vrednote NOB Zgornje Savinjske doline.  

V pismu obravnavajo dve odprti vprašanji, eno nastalo z občutnim zmanjšanjem sredstev za delovanje 

veteranskih organizacij v letu 2019, drugo pa je povezano z akti javnih razpisov sofinanciranja drugih 

interesnih skupin in njihovo izvajanje. 

 

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

Letonja Peter in Galin Franc. 

 

SKLEP: 

Občinski svet Občine Gornji Grad se je seznanil z Odprtim pismom o sofinanciranju programov 

delovanja Krajevnih organizacij ZB Bočna in Gornji Grad v letu 2019. 

 

K točki 15) 

Galin Franca zanima kdaj bodo na voljo turistične zgibanke občine Gornji Grad in da pobudo, da se 

naredijo tudi razglednice. Zanima ga tudi, glede njegovega predloga iz prejšnje seje, da statutarna 

komisija pregleda statut in poslovnik občine ter glede označb za nove grobove na pokopališču v Novi 

Štifti. 

Ugovšek Franc mu je odgovoril, da je vse v teku, le da je trenutno prioriteta Turističnega društva 

Gornji Grad Čebelarski praznik. 

Rihter Jožica je povedala, da bo statutarna komisija sklicana. 

Purnat Zdenko pa mu je povedal, da je nekaj označb še na voljo na starem delu pokopališča. 

 

Petek Urško je zanimalo glede turizma in kampa v Občini Gornji Grad. 

Župan ji je povedal, da bo Občina Gornji Grad v naslednjih tednih dobila štiri električna kolesa, ki 

bodo zaenkrat v brezplačen najem na voljo vsem. O kampu pa se je razmišljalo na lokaciji Prekštan in 

Repene, vendar je tu potreben zasebni investitor.  

 

Černevšek Tadeja je zanimalo glede ureditve postaj civilne zaščite ter ali je možnost spremeniti višino 

proračunskih sredstev namenjenih civilni zaščiti že tekom leta. Zanimalo ga je tudi o prodaji stanovanj 

na naslovu Novo naselje 1 in 2 ter nakupu strelišča v Zagradišču. Opozoril je tudi na odtok v Šokatu, 

ki je v bistvu sredi križišča. 
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Župan mu odgovori, da bi bilo dobro, da se najprej tudi cena postaj še poskuša doreči. Župan mu je 

odgovoril tudi, da so postopki prodaje in nakupa v teku in tik pred izvedbo. 

 

Kerznar Ana je pohvalila izvedbo Proslave ob občinskem prazniku.  

 

Bevc Robert je vprašal glede Kapelce v Bočni. 

Župan mu je odgovoril, da bo verjetno to urejala Komunala. 

 

Šinkovec Matic je podal pobudo glede Defibrilatorjev, katerih baterije so prazne in potrebne 

zamenjave. Opozoril je tudi glede plaza nad Bočno, ki naj bi se ob velikih nalivih spreminjal in podal 

pobudo, da se to preveri. Podal je tudi pobudo, da se nekako označi postajališče na Rgačiji. 

Rihter Jožica mu je odgovorila, da si bomo zabeležili in pozvali skrbnika, da pregleda defibrilatorje, 

prav tako je povedala, da se lahko začne postopek zbiranja ponudb za meritve plaza. 

Župan je povedal, da se bo cesta mimo Rgačije obnavljala, vendar država daje dvoumne odgovore 

glede časa začetka in nanje nimamo vpliva. Rihter Jožica je dodala, da je zadevo obravnavala SPV in, 

da na Rgačiji ni uradno postaja in zato nič ne moremo, je pa postajališče za šolske prevoze nekoliko 

višje, kjer se zavije v Dol. 

 

Tevž Jože je vprašal za kategorizacijo ceste, napisal vlogo in jo dal podpisati solastnikom. 

Rihter Jožica mu razloži, da bo po vložitvi vloge, stekel postopek geodetske odmere, kjer bodo vsi 

lastniki poklicani na sestanek, da se bo potem to obravnavalo in podpisovalo. 

 

K točki 16) 

Purnat Zdenko pove, da se je Nivo bager prestavil na zgornjo pregrado Bočnice in se iščejo interesenti, 

ki potrebujejo material za nasipat. Najraje bi imeli lokacije v Bočni, drugače pa tudi po vsej občini.  

 

S tem je bil dnevni red za sejo izčrpan, seja je bila zaključena ob 21:56 uri. 

 

Zapisala:                 Župan: 

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


