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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: 21. 05. 2020 

Naš znak: 03201-0009/2018-2020-15 
 

ZAPISNIK 

 

9. redne seje Občinskega sveta Občine Gornji Grad, 

ki je bila dne, 21.05.2020, ob 18.00 uri v dvorani Kulturnega društva Lojze Savinšek 

Nova Štifta 

 
Prisotni člani občinskega sveta:  

Galin Franc, Petek Urška, Letonja Peter, Tevž Jože, Šinkovec Matic, Bevc Robert, Ugovšek Bernarda 

in Mavrič Terezija. 

 

Opravičeno odsotni: Černevšek Tadej, Kerznar Ana, Ugovšek Franc. 

 

Ostali prisotni:  

Predsednica nadzornega odbora Vodušek Irena, župan Špeh Anton, direktorica občinske uprave Rihter 

Jožica ter sodelavca občinske uprave Purnat Blaž in Stradovnik Katja. 

 

Predstavnik medijev: / 

 

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

Stradovnik Katja. 

 

Za 9. redno sejo je bil predlagan naslednji dnevni red: 

 

1. Ugotovitev sklepčnosti 

2. Pregled in potrditev dnevnega reda 

3. Pregled in potrditev zapisnika 8. redne seje OS z dne 5. december 2019, zapisnika 1. dopisne seje 

OS z dne 9. december 2019 in zapisnika 2. dopisne seje OS z dne 17. februar 2019 

4. Sklep o podelitvi občinskih priznanj za leto 2020 

5. Sklep o imenovanju članov Sveta OI JSKD Mozirje 

6. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije za mandatno obdobje 2020-2024 

7. Zaključni račun proračuna Občine Gornji Grad za leto 2019 

8. Odlok o 1. spremembi Odloka o proračunu Občine Gornji Grad za leto 2020 

9. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega 

zavoda Glasbena šola Nazarje – II. obravnava  

10. Sklep o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega programa (DIIP) za projekt: 

»Vzpostavitev mreže brezplačnih prevozov za socialno ogrožene skupine in socialne 

medgeneracijske mreže e-mobilnosti« 

11. Sklep o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega programa (DIIP) za projekt: »Zelena 

rezidenca« 
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12. Sklep o nakupu poslovno stanovanjskega objekta na naslovu Bočna 63, Gornji Grad 

13. Sklep o nakupu stanovanja na naslovu Novo naselje 2, Gornji Grad 

14. Sklep o prodaji zemljišča parc. št. 725/5, k. o. 944 Tirosek 

15. Sklep o ukinitvi javnega dobra za parc. št. 1048/3, k. o. 943 Šmiklavž 

16. Sklep o oprostitvi najemnin za najem poslovnih prostorov v lasti Občine Gornji Grad 

17. Vprašanja in pobude 

18. Razno 

 

K točki 1) 

Župan Špeh Anton je pozdravil navzoče in ugotovil, da je na seji prisotnih 8. svetnikov, zato je seja 

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

 

K točki 2) 

Župan je  predstavil dnevni red 9. 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 9. 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 predložene zapisnike 8. redne seje, 1. dopisne seje in 2. dopisne seje svetniki niso imeli pripomb. 

Župan je podal na glasovanje naslednji sklep 

 

SKLEP: 

Občinski svet Občine Gornji Grad potrdi zapisnik 8. redne seje, 1. dopisne seje in 2. dopisne 

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) 

Predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Galin Franc je predstavil seznam 

prejemnikov občinskih priznanj za leto 2020. Člani komisije so od prejemnikov priznanj pridobili 

soglasja. Eden od prejemnikov soglasja ni podal, zato se ga izbriše iz predloga sklepa.  

Župan je odprl razpravo h kateri se ni priglasil nihče. 

Župan je podal na glasovanje naslednji sklep 

SKLEP: 

Občinski svet Občine Gornji Grad potrdi Sklep o podelitvi občinskih priznanj za leto 2020. 
 

Ob glasovanju je bilo navzočih 8 članov občinskega sveta. 

Sklep je bil sprejet z 8 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 

 

Po sprejemu sklepa je župan svetnike seznanil, da bo vsem sodelujočim pri izdelavi zaščitnih mask za 

občane v času epidemije podelil zahvalo občine. 
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K točki 5) 

Predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Galin Franc je povedal, da je bil s 

strani JSKD Mozirje poslan poziv za imenovanje članov v Svet zavoda OI JSKD Mozirje za naslednji 

mandat. Dosedanja predstavnica nima interesa po nadaljevanju mandata. Interes po zasedi njenega 

mesta je izkazal Tomaž Čretnik, ki je predhodno tudi že podal soglasje, zato ga komisija predlaga v 

potrditev občinskemu svetu. 

Župan je odprl razpravo, vprašanj ni bilo.  

Župan je podal na glasovanje naslednji sklep 

 

SKLEP: 

Občinski svet Občine Gornji Grad potrdi Sklep o imenovanju člana v Svet območne izpostave 

JSKD Mozirje 
 

Ob glasovanju je bilo navzočih 8 članov občinskega sveta. 

Sklep je bil sprejet z 8 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 

 

K točki 6) 

Predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Galin Franc je povedal, da 

občinski volilni komisiji imenovani s sklepom občinskega sveta v letu 2016 poteče 4 letni mandat, 

zato je potrebno imenovati novo. Večina članov sedanje občinske volilne komisije ima interes po 

nadaljevanju mandata. Potrebno pa je bilo poiskati dve zamenjavi in sicer za namestnika člana 

komisije. V nadaljevanju je predstavil kandidate. Svetniki so se odločili, da namesto manjkajočih 

članov v komisijo imenujejo Petka Klemna in Miklavc Luko. 

Župan je odprl razpravo, vprašanj ni bilo. 

Župan je podal na glasovanje naslednji sklep 

 

SKLEP: 
Občinski svet Občine Gornji Grad potrdi Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije. 
 

Ob glasovanju je bilo navzočih 8 članov občinskega sveta. 

Sklep je bil sprejet z 8 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 

 

K točki 7) 

Purnat Blaž je predstavil poudarke zaključnega računa proračuna za leto 2019. Na prihodkovni strani 

so med najpomembnejšimi davčni prihodki: dohodnine, NUSZ od fizičnih in pravnih oseb ter davek 

na promet nepremičnin od fizičnih oseb. Pri transfernih prihodkih so bila prejeta sredstva za finančno 

izravnavo, nepovratna sredstva za sofinanciranje ureditve lokalne ceste Križ-Florjan-Krnica, sredstva 

za sanacijo Matjaževega in Podbreškega plazu, sredstva za požarno takso ter sredstva za sofinanciranje 

nalog skupne občinske uprave, t. j. urada za okolje in prostor in medobčinskega inšpektorata.  

 

Lani sta se odplačevala dva bančna kredita. Kredit iz leta 2009 je bil v septembru tudi odplačan. 

Odplačevala so se tudi povratna sredstva, prejeta od države za investicije v letu 2016 in 2017. Prejeta 

pa so bila tudi povratna sredstva za investicijo ureditve lokalne ceste Križ-Florjan-Krnica.  

 

Glavni poudarki odhodkovnega dela: 

V letu 2019 se je ponovno izvedel javni razpis izvedbe praznovanja občinskega praznika, poleg tega se 

je v okviru javnega poziva sofinanciralo sredstva za organizacijo občinske proslave.  
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Od oktobra dalje se po pogodbi plačuje mesečni strošek pooblaščene osebe za varstvo osebnih 

podatkov.  Pri civilni zaščiti so bile nabavljene nove elektrode za obstoječe defibrilatorje, nabavljen pa 

je bil defibrilator za Novo Štifto. Lani se je izvedla vaja »Potres-Zahodna Štajerska 2019«,  v katero so 

bili vključeni štabi CZ iz celotne zahodne Štajerske. V skladu z zakonodajo je bila izdelana ocena 

ogroženosti in načrt nesreče zrakoplova.  

Sredstva za požarno takso so bila nakazana vsem trem gasilskim društvom. PGD Nova Štifta je 

pridobila investicijski transfer za nakup gasilske prikolice, PGD Bočna pa za nakup garažnih dvižnih 

vrat ter ureditve garažnega prostora. Na področju varnosti v prometu je bil postavljen prikazovalnik 

hitrosti, ki je lociran v Novi Štifti.  

V lanskem letu sta se izvajali dve javni deli na področju sociale. Izvajalca sta bila DEOS in VDC Saša. 

Začeli sta se izvedbi projekta Mikro lesna mreža in Virtualni poslovni inkubator za inovativne lesne 

izdelke in tehnologije. Na cestnem področju je bila najpomembnejša investicija rekonstrukcije in 

asfaltiranja dela odseka lokalne ceste Križ-Florjan-Krnica.  

V lanskem letu se je bolj organizirano pristopilo k izvedbi Čebelarskega praznika. Postavljena je bila 

tudi pokrita tržnica pri brunarici v trškem jedru. 

Na področju zbiranja in ravnanja z odpadki se od lanskega leta dalje opravlja odvoz nevarnih živalskih 

odpadkov. Več občin skupaj je nabavilo pokrom zabojnik, odvoz pa vsaka plačuje v svojem deležu. 

Na področju prostorskega načrtovanja so bili realizirani naslednji stroški: izdelava projektne 

dokumentacije za ureditev električnih vodov na območju stanovanjske cone Tičjek II, izdelava 

strokovne podlage urbanistične zasnove območja Prekštan, izdelava geodetskega načrta za območje 

OPPN Prekštan, izdelava investicijske dokumentacije DIIP za projekt preselitve poslovnih prostorov 

Komunale, izdelava izvedbenega načrta sanacije cest Novo naselje, izdelava PZI projekta strojnih 

inštalacij za hidravlično uravnoteženje ogrevalnega sistema. Realizirana je bila preureditev vodov in 

ureditev napajanja stanovanjske cone Tičjek II na podlagi pogodbe s podjetje Elektro Celje d. d. 

Pri pokopališčih so bila izvedena obnovitvena dela na pokopališču in v mrliški vežici v Novi Štifti. 

Realizirani so bili tudi stroški izdelave idejne rešitve in izvedbenega načrta za raztros pepela na dveh 

pokopališčih ter priprave razpisne dokumentacije za izvajanje obvezne gospodarske javne službe 

pogrebne in pokopališke dejavnosti.   

V letu 2019 so bili realizirani naslednji nakupi: nakup zemljišča strelišče Zagradišče od Nadškofije 

Ljubljana v skladu z dogovorom o zaključku denacionalizacije, nakup ceste do mrliške vežice od 

Župnijskega urada Nova Štifta, nakup zemljišča na Lepenatki od Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov 

RS, nakup poti preko Smreke od Gozdnega gospodarstva Slovenj Gradec.  

V zvezi z izgradnjo prizidka k Zgornjesavinjskemu zdravstvenemu domu Nazarje je bila lani 

financirana projektna dokumentacija. To je za Občino Gornji Grad v lanskem letu predstavljalo 

vrednost 12.450 EUR. Realiziran je bil tudi nakup reševalnega vozila za zdravstveni dom Nazarje. 

Zaključena je bila 1. faza obnove fasade katedrale. 

Lani so se sredstva namenila za postavitev sanitarnega objekta pri športnem igrišču v Bočni, projekt 

bo zaključen letos.  Poleg tega pa so bila v letu 2019 zagotovljena sredstva za naslednje investicije na 

področju šole: dokončanje gradbenih del za izvedbo požarnih stopnic v OŠ Gornji Grad, vzdrževalna 

dela pri ograji na šolskem igrišču v Novi Štifti, ureditev brezžičnega omrežja v OŠ Gornji Grad, 

nabava IKT opreme za vse tri šole, sanacija oken v POŠ Nova Štifta, ureditev okolice OŠ Gornji Grad, 

menjava talnih oblog v OŠ Gornji Grad, preureditev kotlovnice v POŠ Nova Štifta, pregled kurilnih 

naprav in izvedba izrednih meritev v POŠ Nova Štifta, izvedba vzorčenja in analize pitne vode na 

prisotnost legionel v vseh treh šolah. 

Na področju sanacij pa je bila v maju 2019 zaključena ureditev sanacije Podbreškega in Matjaževega 

plazu nad in pod lokalno cesto Sluga-Nova Štifta-Črnevska rida.  
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Župan je predal besedo še predsednici Odbora za proračun Mavrič Tereziji, ki je povedala, da je odbor 

podrobno pregledal zaključni račun. Na poslovanje občine posebnih pripomb ni imel, zato ga predlaga 

občinskemu svetu v sprejem. 

Župan je odprl razpravo. Vprašanj ni bilo. 

Župan je podal na glasovanje naslednji sklep 

 

SKLEP:  

Občinski svet sprejme Zaključni račun proračuna Občine Gornji Grad za leto 2019 v predlagani 

vsebini in s priloženimi prilogami. 
 

Ob glasovanju je bilo navzočih 8 članov občinskega sveta. 

Sklep je bil sprejet z 8 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 

 

K točki 8) 

Purnat Blaž je predstavil predlog 1. rebalansa za leto 2020. Na prihodkovni strani so se povečali 

davčni prihodki iz naslova dohodnine na račun zvišanja povprečnine. Davka od nadomestila za 

uporabo stavbnega zemljišča od fizičnih in pravnih oseb sta se uskladila s podatkom, ki ga je poslal 

FURS. Zaradi visoke dosedanje realizacije je povečan tudi davek na dediščine in darila. Pri nedavčnih 

prihodkih so bile uskladitve na kontu sredstev za investicije, pridobljena z občinskimi samoprispevki, 

saj bosta letos poravnana dva zahtevka za sofinanciranje izdelave dokumenta OPPN Prekštan. Pri 

kapitalskih prihodkih se zneski usklajujejo z Letnim načrtom pridobivanja in razpolaganja z 

nepremičnim stvarnim premoženjem.  

 

V letošnjem letu je planirana zadolžitev za nakup poslovnih prostorov na Smreki, za kar bo občina 

pridobila dolgoročni kredit od Slovenskega regionalno razvojnega sklada oziroma Ribniškega sklada. 

Kreditiranje za nakup kombija transporterja se ukinja, ker bo šlo za direkten nakup. 

 

V nadaljevanju je podrobno predstavil odhodkovni del. Povzete so bistvene spremembe.  

Pri razpolaganju in upravljanju z občinskim premoženjem se povečuje vrednost konta investicijskega 

vzdrževanja, sem sodijo stroški povezani z ureditvijo poslovne stavbe Petelinjek ter selitev občinske 

uprave v ta objekt.  

Na področju delovanja zvez občin se zmanjšujejo sredstva za skupno računovodsko službo v okviru 

skupne občinske uprave Zgornje Savinjske doline, saj omenjena služba v tem trenutku še ni 

vzpostavljena. Pri administraciji občinske uprave pri plačah se odpira konto odpravnine. 

Pri materialnih stroških občine se povečuje vrednost konta nabave pisarniškega materiala in storitev 

ter revizorskih storitev. Od lanskega oktobra se po pogodbi plačujejo mesečni računi za pooblaščeno 

osebo za varstvo osebnih podatkov, iz tega razloga se povečuje vrednost konta drugi operativni 

odhodki.  

Pri civilni zaščiti se povečujejo nekateri konti na račun epidemije zaradi nakupa dezinfekcijskih 

sredstev in refundacije članom civilne zaščite.  

Na področju razvoja in prilagajanja podeželskih območij se usklajujejo vrednost stroškov za projekt 

Virtualnega poslovnega inkubatorja ter odpirajo sredstva na postavki LAS, v kolikor bo zasebni zavod 

Mesto na vasi uspel s prijavo vsebin na javni poziv LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline. 

Na cestnem področju se usklajuje znesek za ureditev lokalne ceste – Odsek mimo Jam, zmanjšuje se 

vrednost stroškov zimske službe ter vrednost investicije avtobusnih postajališč v Novi Štifti in 

pločnika v Šmiklavžu.  

Na postavki urejanja naselij se zaradi podpisane podjemne pogodbe za čiščenje javnih sanitarnih 

prostor odpira nov konto.  
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V letošnjem letu se planira nakup naslednjih zemljišč: nakup 5 % zemljišča za potrebe športnega 

igrišča Bočna, nakup zemljišča v Spodnjem trgu za športne namene, nakup poslovnih prostorov na 

Smreki, za kar bo pridobljen kredit, nakup poslovno stanovanjskega objekta na naslovu Bočna 63. 

Med Občino in Komunalo Gornji Grad se bo izvedla tudi menjava poslovne stavbe. Šlo bo za pobot 

dolgoročno odloženih terjatev, ki jih ima Občina do Komunale.  

Pri področju zdravstvenega varstva se odpira konto za pokrivanje razlik v osnovni plači med 40. in 45. 

plačnim razredom za dve zdravnici. To je bilo sprejeto na 22. seji Sveta ustanoviteljic javnega zavoda 

Zgornjesavinjskega zdravstvenega doma Nazarje. Na podlagi pogodbe pa so občine v svojih deležih 

primorane poravnati akumulirano izgubo oziroma sanirati likvidnost omenjenega zavoda. Znesek za 

Občino Gornji Grad znaša 65.616 EUR.   

Na področju vrtcev se zaenkrat povečuje vrednost za otroško varstvo. Višina stroškov vrtcev v času 

njihovega zaprtja je bila za občino višja, saj je krila delež stroškov, ki so jih prej pokrivali starši. V 

kolikor bo del sredstev refundiran, bo to usklajeno pri prihodkih v okviru prihodnjega rebalansa.  

Zaradi zaprtja šol od sredine marca pa do sredine maja se zmanjšujejo nekateri stroški, ki v teh dveh 

mesecih niso nastali. To so stroški varstva vozačev, stroški regresiranih prevozov v šolo ter stroški 

obšolskih dejavnosti. 

Pri socialnem področju se povečuje stroški kritja domskega varstva, saj so narasle cene določenih 

storitev v oskrbovalnih domovih. Z marcem pa se je zaključilo izplačevanje družinskemu pomočniku 

po odločbi.  

Pri načrtu razvojnih programov se odpirata dva projekta, in sicer projekt Zelena rezidenca na področju 

vzpodbujanja turizma ter projekt Mreža brezplačnih e-prevozov na področju socialne. Oba projekta 

bosta prijavljena na razpis LAS-a Zgornje Savinjske doline, kjer bo 80 % sredstev refundiranih s strani 

Evropskega sklada za regionalni razvoj.   

 

Župan je predal besedo še predsednici Odbora za proračun Mavrič Tereziji, ki je povedala, da je odbor 

podrobno pregledal rebalans proračuna za leto 2020 in da so predlog potrdili. Tekom obravnave so se 

sicer ustavljali na določenih postavkah, predvsem postavka glede kredita za Smreko, odboru je bila 

naknadno posredovana pogodba. Odborniki so imeli dolgo razpravo tudi glede ZD Nazarje (omenjeno 

je bilo zavračanje računov s strani Občine Gornji Grad in Mozirje), posebno pozornost pa so namenili 

tudi obema projektoma DIIP, ki sta točka dnevnega reda seje v nadaljevanju.  

 

Župan je dodal razlago zakaj je občina zavračala nekatere račune v zvezi z ZD Nazarje, glavni razlog 

za zavrnitev je bila, da občina še ni imela planiranih sredstev v proračunu. Poleg tega pa je prenesel 

apel zadnje seje ustanoviteljic ZD Nazarje, kjer je bilo predlagano, da revizijsko poročilo podrobno 

pregledajo nadzorni odbori občin. Ko bodo zadeve pregledane in nebo ugotovljenih nepravilnosti 

občina glede plačil ne bo več zadržana. 

 

Župan je odprl razpravo. Vanjo so se z vprašanji na katere so dobili odgovore takoj vključili Galin 

Franc, Mavrič Terezija, Ugovšek Bernarda in  Tevž Jože. 

Glavni poudarki razprave so bili na Zdravstvenem domu Nazarje, urejanju pločnikov in avtobusnih 

postajališč, varstvu osebnih podatkov, planiranemu nakupu stanovanja, ki je tudi ena od točk dnevnega 

reda seje. 

Župan je povedal, da je bila prvotna strategija občine prodaja vseh štirih občinskih stanovanj na 

naslovu Novo naselje 1 in Novo naselje 2. V bloku št. 2 stanovanja niso bila prodana. Z nakupom 

stanovanja, ki bo predmet obravnave pod točko 13. dnevnega reda, bi občina povečala svoj lastniški 

delež v tem bloku. Hkrati pa bi z nakupom stanovanja rešili problematiko preselitve stanovalcev 

Žehljeve hiše, ki je nujno potrebna rekonstrukcije. Z njeno rekonstrukcijo bi občina pridobila šest 
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manjših stanovanj, ki jih v tem trenutku glede na povpraševanja nujno potrebuje. Nadaljevanje 

razprave o tej temi je sledilo pod točko 13. 

Župan je podal na glasovanje naslednji sklep 

 

SKLEP: 

Občinski svet sprejme Odlok o prvi spremembi Odloka o proračunu Občine Gornji Grad za leto 

2020. 
 

Ob glasovanju je bilo navzočih 8 članov občinskega sveta. 

Sklep je bil sprejet  z 8 glasovi »za« in z »0« glasovi »proti«. 
 

Občinski svet sprejeme spremembo Načrta razvojnih programov za obdobje 2020-2023. 
 

Ob glasovanju je bilo navzočih 8 članov občinskega sveta. 

Sklep je bil sprejet  s 6 glasovi »za« in z »2« glasovi »proti«. 
 

Občinski svet sprejme spremembo Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim 

premoženjem Občine Gornji Grad za leto 2020. 
 

Ob glasovanju je bilo navzočih 8 članov občinskega sveta. 

Sklep je bil sprejet  z 8 glasovi »za« in z »0« glasovi »proti«. 

 

K točki 9)  

Rihter Jožica je povedala, da so pri  pripravi predloga Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-

izobraževalnega zavoda Glasbena šola Nazarje predstavniki občin ustanoviteljic soglašali s 

financiranjem zavoda 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. Ta sprememba je zavedena v 26. členu odloka in je hkrati tudi edina 

sprememba odloka v II. obravnavi 

Župan je odprl razpravo. Vprašanj ni bilo. 

Župan je podal na glasovanje 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 sprejme Občinski svet Občine Gornji Grad Odlok o 

spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 

Glasbena šola Nazarje, v drugi obravnavi. 
 

Ob glasovanju je bilo navzočih 8 članov občinskega sveta. 

Sklep je bil sprejet  z 8 glasovi »za«, in z 0 glasovi »proti«. 

 

K točki 10)  

Terezija Mavrič je povedala da je bil konec lanskega leta objavljen 3. javni poziv LAS, gre za 

preostanek sredstev programskega obdobja, ki se izteka. Občina Gornji Grad se, kot nosilka operacije 

prijavlja na razpis prijavlja s projektom »Vzpostavitev mreže brezplačnih prevozov za socialno 

ogrožene skupine in socialne medgeneracijske mreže e-mobilnosti«. Finančna partnerja pri projektu 

sta tudi Občina Rečica in DEOS PE Gornji Grad. V nadaljevanju je vsebinsko predstavila projekt. 

Župan je odprl razpravo v katero sta se z vprašanji vključila Tevž Jože in Galin Franc. 

Župan je podal na glasovanje naslednji sklep 
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SKLEP: 

Občinski svet Občine Gornji Grad sprejme Sklep o potrditvi dokumenta identifikacije 

investicijskega programa (DIIP) za projekt: »Vzpostavitev mreže brezplačnih prevozov za 

socialno ogrožene skupine in socialne medgeneracijske mreže e-mobilnosti«. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 8 članov občinskega sveta. 

Sklep je bil sprejet  z 8 glasovi »za«,  z 0 glasovi »proti«. 

 

K točki 11) 

Mavrič Terezija je povedala, da je tudi ta projekt predmet prijave na 3. javni poziv LAS. S projektom 

»Zelena rezidenca« se občina prijavlja samostojno, kot edini finančni partner. Ostali partnerji bodo 

vsebinsko doprinesli k projektu. 

V okviru projekta je predvideno zeleno delovno mesto za razvoj turizma, oseba zaposlena na tem 

delovnem mestu bi povezovala vse aktivnosti potrebne za razvoj turizma v Gornjem Gradu. V 

nadaljevanju je predstavila glavne vsebinske poudarke projekta.  

Župan je odprl razpravo vanjo se je z vprašanjem vključil Galin Franc. 

Župan je podal na glasovanje naslednji sklep 

 

SKLEP: 

Občinski svet Občine Gornji Grad sprejme Sklep o potrditvi dokumenta identifikacije 

investicijskega programa (DIIP) za projekt: »Zelena rezidenca«. 
 

Ob glasovanju je bilo navzočih 8 članov občinskega sveta. 

Sklep je bil sprejet  z  8 glasovi »za«,  z 0 glasovi »proti«. 

 

K točki 12) 

Župan je povedal, da se občina pogovarja s podjetjem Ledava glede odkupa poslovnega objekta na 

naslovu Bočna 63. Po odkupu bi občina izvedla vpis etažne lastnine in v nadaljevanju po tržni 

vrednosti prodala tiste dele objekta, ki jih ne bi potrebovala (gostinski in trgovinski del) po metodi 

javne dražbe. O tej nameri je predhodno na zboru krajanov že seznanil krajane Bočne. 

Župan je odprl razpravo.  

Tevž Jože je vprašal ali je tržna vrednost začetna cena javne dražbe. 

Župan je odgovoril pritrdilno in nato podal na glasovanje naslednji sklep 

SKLEP:  

Občinski svet Občine Gornji Grad potrdi Sklep o nakupu poslovno stanovanjskega objekta na 

naslovu Bočna 63, 3342 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 13) 

Župan je povedal, da so se teme deloma dotaknili že pri točki rebalansa, kjer je podal tudi razloge 

zakaj bi šla občina v nakup stanovanja, zato je v nadaljevanju odprl razpravo vanjo so se takoj 

vključili Bevc Robert, Galin Franc in Mavrič Terezija. 

Rihter Jožica je predlagala, da se pred glasovanjem opravi terenski ogled stanovanja in hiše.  

Župan je glede na povedano predlagal umik sklepa iz dnevnega reda seje, svetniki so njegov predlog 

podprli. 
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Pod to točko ni bilo sklepa. 

 

K točki 14) 

Rihter Jožica je povedala, da je bila parcela, ki je predmet prodaje pred tem javno dobro. Občinski svet 

je v lanskem letu s sklepom parcelo izvzel iz javnega dobra, nato se je naredila geodetska odmera in 

nastali sta dve novi parceli. Stranka ima za potrebe pridobivanja upravnih dovoljenj in neoviranega 

dostopa do svoje hiše interes po odkupu parcele, ki se neposredno drži njegove hiše.  

Župan je odprl razpravo, vprašanj ni bilo. 

Župan je podal na glasovanje naslednji sklep 

 

SKLEP: 

Občinski svet Občine Gornji Grad potrdi Sklep o prodaji zemljišča parc. št. 725/5, k. o.  944 - 

Tirosek. 
 

Ob glasovanju je bilo navzočih 8 članov občinskega sveta. 

Sklep je bil sprejet  z 8 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti 

 

K točki 15)  

Rihter Jožica je povedala, da je občina prejela vlogo stranke v kateri navaja, da želi brezplačno 

prenesti lokalno cesto na občino v zameno pa imeti v lasti dve parceli, katerih lastnica je občina. Ena 

izmed parcel je javno dobro. Obe parceli sta gozdno zemljišče. Stranka je mejaš okoli obeh parcel, ki 

jih želi imeti v zameno. Občina ima interes po lastništvu ceste, zato bi s stranko sklenili menjalno 

pogodbo in zamenjali parcele, vendar bo postopek mogoč šele takrat, ko bo parcela javnega dobra 

prenehala biti javno dobro in prešla v last občine. 

Župan je odprl razpravo. Vprašanj ni bilo. 

Župan je podal na glasovanje naslednji sklep 

 

SKLEP: 

Občinski svet Občine Gornji Grad potrdi Sklep o ukinitvi javnega dobra za parc. št. 1048/3, k .o. 

943 – Šmiklavž. 
 

Ob glasovanju je bilo navzočih 8 članov občinskega sveta. 

Sklep je bil sprejet  z 8 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti. 

 

K točki 16)  

Rihter Jožica je povedala, da je bila zaradi korona virusa s strani države dana usmeritev naj se pomaga 

gospodarstvu na različne načine. Oprostitev plačila najemnin za poslovne prostore v lastni lokalne 

skupnosti za čas epidemije je eden od njih. Občina Gornji Grad ima v lasti dva poslovna prostora, ki ju 

za izvajanje svoje dejavnosti koristita izvajalka frizerskih storitev in izvajalec zobozdravstvenih 

storitev. Oba pravna subjekta sta na občino podala vlogi za oprostitev plačila najemnine. Občinska 

uprava je pripravila predlog oprostitve najemnine v višini kot izhaja iz sklepa.  

Župan je odprl razpravo. Vprašanj ni bilo. 

Župan je podal na glasovanje naslednji sklep 

 

SKLEP: 

Občinski svet Občine Gornji Grad sprejme Sklep o oprostitvi najemnine za najem poslovnih 

prostorov v lasti 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. 
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K točki 17)  

Tevž Jože je vprašal kakšen je plan za obnovitev kapelice v Bočni in kakšen je postopek za postavitev 

dodatnega ogledala ob cesti? 

Župan je odgovoril, da točnega terminskega plana glede obnove kapelice še ni, naj pa bi se z deli 

začelo tekom poletja. 

Rihter Jožica je odgovorila naj se glede namestitve ogledala poda vloga na občino in bo Svet za 

preventivo in varnost v cestnem prometu preučil zadevo.  

 

Bevc Robert je vprašal kako z nadaljevanjem sanacije Bočnice? 

Župan je odgovoril, da je s strani NIVO-ja pred kratkim na občino prišel dopis in da Veršnik Franc 

ureja zadeve v zvezi z zajedami, ki nastajajo in nadaljevanjem izvedbe sanacije. 

 

Šinkovec Matic je opozoril na neustrezno ločevanje in odlaganje odpadkov na ekološkem otoku pri 

pokopališču v Bočni. 

Župan je predlagal, da krajevni odbor pripravi dopis za umik ekološkega otoka iz omenjene parcele. 

Bevc Robert je dodal, da bi bilo potrebno razmisliti o postaviti video nadzora, ker le na ta način bi se 

problematika dokončno uredila.  

 

Ugovšek Bernarda je podala predlog naj se pohodniška pot na Lepenatko bolje označi. Izpostavila je 

tudi težave vdrtega cestišča na dveh cestnih odsekih in sicer proti »Knebutom« kjer je poleg vdrte 

ceste težaven tudi most, in odsek proti »Premzerju«. Povedala je tudi, da bi na izvozu iz smeri 

Kanolščice bilo potrebno namestiti ogledalo. 

 

Mavrič Terezija je vprašala kako bo s financiranjem društev. Določena društva imajo namreč projekte 

že v teku in jih bodo kljub omejitvam mogoče izvesti. 

Župan  je odgovoril, da so društva prijavljena na že zaključene javne razpise za leto 2020 prejela 

nakazilo v višini 25% sredstev za izvajanje dejavnosti, ostala sredstva zaenkrat ostajajo zadržana.  

 

K točki 18)  

Pod točko razno je župan seznanil svetnike, da se bo letos TIC dal v upravljanje Zavodu mesto na vasi. 

TIC se bo odprl v mesecu juniju, deloval bo po ustaljenem urniku.  

Povedal je tudi, da je poleg občinskega praznika letos odpovedan tudi Čebelarski praznik, žal se je 

potrebno prilagajati trenutnim razmeram in veljavnim ukrepov za preprečevanje širjenja nalezljive 

bolezni. Ker omenjenih dogodkov ne bo je potrebno preklicati razpise vezane na občinski in čebelarski 

praznik, zato je v podal na glasovanje naslednji sklep  

 

SKLEP: 

1. Zaradi trenutno veljavnih omejitvenih ukrepov za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni 

SARS CoV-2 (COVID-19) se občinski praznik v letu 2020 ne izvede, njegova izvedba se prestavi 

v leto 2021. Skladno s tem se prenese v leto 2021 tudi podelitev občinskih priznanj prejemnikom 

za leto 2020. Župan predlaga tudi, da se Javni razpis za zbiranje predlogov za podelitev priznanj 

Občine Gornji Grad za leto 2021 ne objavi. 

 

2. Prekličeta se javna razpisa vezana na izvedbo občinskega praznika in sicer: 

- Javni poziv za sofinanciranje organizacije in izvedbe prireditve »Proslava ob državnem in 

občinskem prazniku 2020«, 

 

- Javni razpis za dodelitev sredstev za izvedbo občinskega praznika v letu 2020. 

https://www.gornji-grad.si/objava/238818
https://www.gornji-grad.si/objava/238818
https://www.gornji-grad.si/objava/245627
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3. Prekliče se tudi Javni poziv za sofinanciranje organizacije in izvedbe prireditve »Čebelarski 

praznik 2020«. 

 

4. Vsem prijaviteljem na javne razpise pod točko 2. in 3. tega sklepa, se neodprte kuverte vrnejo 

nazaj po pošti. 
 

Ob glasovanju je bilo navzočih 8 članov občinskega sveta. 

Sklep je bil sprejet  z 8 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti. 

 

S tem je bil dnevni red za sejo izčrpan, seja je bila zaključena ob 21:32 uri. 

 

Zapisala:                 Župan: 

Stradovnik Katja, l. r.                                    ŠPEH Anton, l. r. 

https://www.gornji-grad.si/objava/238795
https://www.gornji-grad.si/objava/238795

