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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: 12.07.2018 

Naš znak: 03201-0028/2014-2018-11 

 

ZAPISNIK 

 

27. redne seje Občinskega sveta Občine Gornji Grad, 

ki je bila dne, 12.07.2018, ob 18.00 uri v sejni sobi Kulturnega doma Gornji Grad 

 
Prisotni člani občinskega sveta:  

Galin Franc, Osolnik Košar Barbara, Krznar Meta, Ugovšek Jože, Letonja Peter, Suhoveršnik Milan in 

Tevž Franc. 

 

Opravičeno odsotni: Petek Klemen, Štorgelj Darko in Purnat Jure. 

 

Odsotni: Mlinar Jože. 

 

Ostali prisotni:  

župan Ogradi Stanko, direktor podjetja PUP Saubermacher, Herodež Janez, direktorica občinske 

uprave Rihter Jožica, sodelavka Urada za okolje in prostor SAŠA regije, Poličnik Lucija in 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 27. redno sejo je bil predlagan naslednji dnevni red: 

1. Ugotovitev sklepčnosti 

2. Pregled in potrditev dnevnega reda 

3. Pregled in potrditev zapisnika 26. redne seje OS z dne 07. junij 2018 in 1. izredne seje OS z 

dne 28. junij 2018 

4. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Gornji Grad v obdobju januar - junij 2018 

5. Predlog  Odloka o proračunu Občine Gornji Grad za leto 2019- I. obravnava 

6. Tehnični pravilnik o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Gornji Grad, Občini Ljubno, 

Občini Luče, Občini Nazarje in Občini Solčava 

7. Sprememba odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gornji Grad - II. 

obravnava 

8. Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje storitev obvezne občinske gospodarske javne službe 

pogrebne dejavnosti v Občini Gornji Grad - II. obravnava 

9. Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Gornji Grad - II. obravnava 

10. Sklep o menjavi zemljišč- pot do igrišča v Spodnjem trgu 

11. Sklep o nakupu zemljišča parc. št. 853/3 k. o. 942 Gornji Grad 

12. Vprašanja, pobude in odgovori članom sveta 

13. Razno  
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K točki 1) 

Župan Ogradi Stanko je pozdravil navzoče in ugotovil, da je na seji prisotnih 7. svetnikov, zato je seja 

sklepčna. Štorgelj Darko, Petek Klemen in Purnat Jure so se opravičili. Lista prisotnih je sestavni del 

zapisnika in se hrani v arhivu občinskega sveta. 

 

K točki 2) 

Prisotnim je župan predstavil dnevni red 27. 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 27. redne seje Občinskega sveta Občine 

Gornji Grad. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 7 članov občinskega sveta. 

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

 

K točki 3)   

Na predloženi zapisnik 26. redne seje in 1. izredne seje svetniki niso imeli pripomb. 

Župan je podal na glasovanje naslednji sklep. 

 

SKLEP: 

Občinski svet Občine Gornji Grad potrdi zapisnik 26. redne seje Občinskega sveta Občine 

Gornji Grad ter zapisnik 1. izredne seje Občinskega sveta Občine Gornji Grad. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 7 članov občinskega sveta. 

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

 

K točki 4) 

Župan je povedal, da je realizacija proračuna v obdobju prvih šestih mesecev leta 2018 primerljiva 

realizacijam iz preteklih let. Glede na razporeditev projektov se pričakuje večja realizacija proračuna v 

drugi polovici leta. V nadaljevanju je predal besedo Purnatu Blažu, ki je povedal, da je bila realizacija 

prihodkov 36,26 %, odhodkov pa 29,98 %. Z nedavno sprejetim rebalansom proračuna za leto 2018 je 

bila povečana planska vrednost nekaterih prihodkov in odhodkov, zato je indeks realizacije nižji, kot 

bi bil sicer, oziroma realizacija nikjer ne presega planske vrednosti.  

Glede rednih mesečnih izplačil, na različnih proračunskih postavkah, so bila realizirana izplačila za 

šest mesecev.  

V nadaljevanju je naštel izvedene nakupe opreme, oziroma investicije: posodobitev komunikacijskega 

omrežja v prostorih javne uprave, nabava nove črpalke za civilno zaščito, posodobitev avtobusnih 

postajališč v Spodnjem trgu z ureditvijo novih nadstrešnic, ureditev računalniške učilnice, nakup 

pohištva za novo računalniško učilnico, nakup sedežne garniture za knjižnico in nakup IKT opreme za 

šolo ter ureditev dveh dovoznih ramp za dostop invalidov do volišč v Bočni in Novi Štifti.  

Na področju prostorskega načrtovanja in razvoja so bili, poleg rednih mesečnih stroškov, realizirani 

tudi stroški izdelave OPN ter priprave končnega gradiva zanj, odmera cestnih odsekov v k. o. Lenart 

in Šmiklavž, priprava in elektronska oddaja poročila Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja v 

okviru ukrepa za projekt ureditve lokalne ceste skozi naselje Prod, izdelava PZI projekta sanacije 
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plazu nad in pod lokalno cesto Sluga - Nova Štifta - Černevska rida ter izdelava geodetskega načrta za 

potrebe projektne dokumentacije.  

Na področju Zgornje Savinjskega zdravstvenega doma Nazarje v prvem polletju še ni bilo realizacije.   

V drugi polovici leta se pričakuje realizacija modernizacije javne poti oziroma lokalne ceste Zlato 

polje-Slapnik, izvedba študij o izvedljivosti projekta ureditve lokalne ceste Križ-Florjan-Krnica, 

sanacija dveh plazov Matjažev in Podbreški plaz ter nakup naprav za fitnes na prostem, ki bodo 

urejene pri centru starejših v Gornjem Gradu.  

 

Župan je predal besedo Osolnik Košar Barbari, predsednici Odbora za proračun, ki je povedala, da 

odbor na podano poročilo ni imel nobene pripombe.  

 

Župan je odprl razpravo h kateri se ni priglasil nihče. 

 

Župan je podal na glasovanje naslednji sklep. 

SKLEP: 

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

januar-junij 2018. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 7 članov občinskega sveta. 

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

 

K točki 5) 

Župan je na začetku povedal, da je predlog proračuna za leto 2019 v večji meri podoben proračunu 

leta 2018, seveda z drugačnimi investicijami. Glavni razlog za sprejem proračuna 2019 so lokalne 

volitve. Zaradi morebitnega drugega kroga volitev se lahko zavleče konstituiranje novega občinskega 

sveta. Ker sta pri sprejemanju odloka za proračun prihodnjega leta potrebni dve obravnavi, vmes pa je 

odlok v enomesečni javni obravnavi, je potrebno s postopki sprejemanja proračuna za prihodnje leto 

začeti prej.  

 

V nadaljevanju je Purnat Blaž pojasnil, da se je občinska uprava pri pripravi planirane vrednosti 

prihodkov po posameznih razredih, oprla na realizacijo prihodkov preteklih let, predvsem na tisto iz 

zadnjega zaključnega računa. Razen pri transfernih dohodkih so upoštevani dejanski zneski. Z 

rebalansi se bodo nato reševala povišanja in zmanjševanja določenih postavk glede na potrebe.  

Na področju zadolževanja se planira enaka višina povratnih sredstev kot za leto 2018, ki jih bo občina 

prejela za investicije. Pri plačilu dolga bodo v prihodnjem letu odplačani štirje obroki za prejeta 

povratna sredstva, ki jih je občina prejela od Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo v letu 

2016 in 2017. Od dveh dolgoročnih bančnih kreditov bo prvi iz leta 2009 odplačan v septembru 2019.  

 

Na področju odhodkov je sledil pregled planiranih odhodkov po programski klasifikaciji. Na številnih 

proračunskih postavkah so planirane vrednosti ostale enake tistim, ki so bile usklajene z nedavno 

sprejetim 1. rebalansom za leto 2018. Na področju povezovanja lokalnih skupnosti se povečuje 

planska vrednost, saj se v prihodnjem letu planira nadaljevanje projekta kolesarskih poti v SAŠA 

regiji. Pri razpolaganju in upravljanju z občinskim premoženjem se usklajujejo nekateri konti nakupa 

osnovnih sredstev s tistimi iz sprejetega proračuna za leto 2018. Na področju počitniške hišice v 

Čatežu se odpira konto stroškov čistilnega materiala in storitev, kamor se bodo v prihodnjem letu 

knjižili prejeti računi za čiščenje počitniške hišice.  

Očina bo drugo leto zagotovila sredstva PGD Nova Štifta za sofinanciranje nakupa prikolice za 

gasilsko opremo in PGD Bočna za sofinanciranje investicije za obnovo prostorov za cisterno. 
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Sredstva javnega razpisa za kmetijstvo in malo gospodarstvo se povečujejo na 40.000 EUR.  

Na proračunski postavki razvoj in prilagajanje podeželskih območij je podpisana pogodba z LAS 

Zgornje Savinjske in Šaleške doline. Po tej pogodbi bo LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline v 

letu 2019 prejel sredstva v višini 567 EUR za delovanje. V letu 2019 se bosta izvedla dva projekta, ki 

jih skupaj z ostalimi subjekti sofinancira tudi Občina Gornji Grad v višini 5.920 EUR za leto 2019. 

Sredstva za zimsko službo ostajajo enaka, kot so bila v začetni vrednosti proračuna za leto 2018.  

V letu 2019 se bo nadaljevalo s projektom ureditve lokalne ceste Križ-Florjan-Krnica (letos izvedba 

študije o izvedljivosti projekta), prav tako se planira nadaljevanje obnove oziroma ureditve avtobusnih 

postajališč v občini.  

Na področju obratovanja zaprtega odlagališča Podhom je potrebno urediti oziroma izvesti sanacijo na 

področju izcednih vod, zato bodo na tem področju nastali dodatni stroški.  

Pri področju prostorskega načrtovanja in planiranja se povečuje vrednost drugih odhodkov, saj se v 

prihodnjem letu planira priprava novih projektov, izdelavo vodnih študij ter elaborata za varne šolske 

poti.  

Na področju nakupa zemljišč se planira nakup zemljišča za dostop do kopališča na Dreti v Gornjem 

Gradu in nakup poti preko Smreke v Gornjem Gradu. 

Za prihodnje leto se na področju Zgornjesavinjskega zdravstvenega doma Nazarje planira znesek v 

višini 21.000 EUR, ki bi se zagotovil za projektno dokumentacijo in študije.  

Pri nepremični kulturni dediščini se planirajo sredstva za javni poziv za sofinanciranje obnovitvenih 

del na objektih kulturnega pomena, ki so v lasti občanov oziroma fizičnih oseb. Na javni razpis 

sofinanciranja projektov nepremične kulturne dediščine, ki ga bo letos izvedlo Ministrstvo za kulturo, 

se bo prijavila tudi Župnija Gornji Grad, predmet prijave pa bo obnova strešne kritine na katedrali v 

Gornjem Gradu. Glede na to, da gre za pomemben kulturni spomenik na področju občine, bo občina 

pristopila in sofinancirala delež investicije v projekt, v kolikor bo ta izbran na javnem razpisu.  

Pri šolstvu se planirajo nekatere investicije pri vrtcu in šoli.  

Pri servisiranju javnega dolga gre za knjižene obresti za oba dolgoročna bančna kredita. Glede na to, 

da so anuitete po odplačilnem načrtu z vsakim mesecem manjše in da bo kredit iz leta 2009 v celoti 

poplačan v septembru 2019, se zmanjšuje planirana višina stroškov financiranja in upravljanja z 

dolgom.  

Sredstva za nepredvidene finančne naloge na splošni proračunski rezervaciji se povečujejo, odpira pa 

se nova proračunska postavka sanacije lokalne ceste Gmajner-Kokalj. Vrednost sanacije se ocenjuje 

na 61.000 EUR. Na podlagi Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč občina pričakuje sredstva iz 

državnega proračuna, mora pa zagotoviti sredstva za pokrije DDV, stroške projektne dokumentacije, 

nadzora, varnostnih načrtov ter postopka javnega naročila.  

 

Župan je predal besedo Osolnik Košar Barbari, predsednici Odbora za proračun, ki je povedala, da 

odborniki posebnih pripomb na predlog proračuna 2019 niso imeli. Edina pripomba se je nanašala na 

sodelovanje pri projektu sofinanciranja obnove strehe katedrale. Odborniki so zavzeli stališče, da bi 

morala župnija z občino skleniti kompromis in ji v zameno za občinsko finančno pomoč nekaj 

ponuditi (občino oprostiti najemnine za muzejske zbirke v Šteklu, ali kaj podobnega). 

 

Župan je dodal še nekaj besed k predlogu proračuna 2019 in podal odgovor na pripombo odbornikov. 

Povedal je, da zaradi različnih lastnikov, ki imajo v lasti objekte v sklopu katedrale, zadev z Župnijo 

Gornji Grad tripartitno ni mogoče reševati. Glede Štekla je povedal, da bo zaradi investicijskih del 

(letos je bilo potrebno sveže prepleskati galerijo) predlagal, da bi občina Štekl nekoč odkupila in 

potem ne bi več plačevali najemnine. Kar je smiselno, saj občina prostor koristi za razstavo muzejskih 

zbirk. Ker je na območju občine nekaj 100 objektov, ki sodijo pod kulturno varstvo bo v letu 2019 
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izveden razpis, ki bo omogočal fizičnim osebam prijavo in obnovitev hiš, znamenj in spomenikov, ki 

so pod kulturnim varstvom. 

 

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

Franc, Osolnik Košar Barbara, Galin Franc in Krznar Meta. 

 

Tevž Franc je vprašal, če so predvidena sredstva za obnovo vaških znamenj, zanimala ga je predvsem 

obnovitev znamenja v Bočni. 

Župan je odgovoril, da je bila obnova znamenja v Bočni tema razprav že v tem letu. Težava je v tem, 

ker Župnija Bočna ni lastnica spomenika, zato je prijava na razpis nemogoča. Najprej bo potrebno 

urediti lastništvo nato pa se lahko pristopi k izvedbi obnovitve znamenja.  

 

Osolnik Košar Barbara je podala pripombo naj se Prostovoljnim gasilskim društvom v bodoče 

nakazujejo tisti zneski, ki jih potrdijo svetniki s proračuni/rebalansi. 

 

Galina Franca je zanimalo zakaj je takšna razlika v prihodkih glede na leto 2018. 

Župan je odgovoril, da je v letošnjem letu 2018 več prihodkov iz naslova sanacije Matjaževega in 

Podbreškega plazu, ki jih v letu 2019 ne bo. 

 

Galin Franc je podal nekaj mnenj glede določenih proračunskih postavk. Imel je vprašanje zakaj v 

razvojnih programih ni več izdelave pločnika v Novi Štifti. 

Župan je odgovoril, da ima izgradnjo pločnika v načrtu država v svojem prostorskem načrtu.  

Rihter Jožica je dodala, da projektno dokumentacijo direkcija že pripravljala, vendar občina o 

vrednostih investicije podatkov zaenkrat še ni prejela. Predlagala je, da se za drugo branje proračuna 

vključi postavka izgradnje pločnika z informativno vrednostjo, ki se bo z rebalansi glede na potrebe 

usklajevala kasneje. 

 

Krznar Meta se je navezala na postavko postajališča za avtodome in podala pobudo naj bo postajališče 

za avtodome umeščeno v zemljevid točk, kjer so postajališča za avtodome. 

 

Župan je dal na glasovanje naslednji sklep. 

SKLEP: 

Občinski svet Občine Gornji Grad sprejme sklep, da se o prvi obravnavi proračuna za leto 2019 

opravi javna razprava. 

 

Občinski svet sprejme Odlok o proračunu Občine Gornji Grad za leto 2019 v prvi obravnavi. 

 

Občinski svet sprejme Kadrovski načrt za leto 2019. 

 

Občinski svet sprejme Načrt razvojnih programov za leto 2019 s predlagano pripombo. 

 

Občinski svet sprejme Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem 

Občine Gornji Grad za leto 2019. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 7 članov občinskega sveta. 

Sklep je bil sprejet  s 7 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 
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K točki 6) 

Herodež Janez je povedal, da je bilo zaradi spremenjene zakonodaje potrebno predlagane minimalne 

standarde glede ravnanja z odpadki upoštevati v tehničnem pravilniku. Tehnični pravilnik je rezultat 

dela petih občin Zgornje Savinjske doline, le ta določa minimalni obseg ravnanja z odpadki. Do leta 

2020 so predvideni višji cilji glede recikliranja in ponovne uporabe odpadkov. V nadaljevanju je naštel 

ključne spremembe, ki so zajete v tehničnem pravilniku. Odvoz mešanih komunalnih odpadkov bo na 

tri tedne, najmanjši volumen zabojnika je 80L, vrečke 60L, dodatne količine odpadkov se ne pobirajo. 

Pri bioloških odpadkih ni sprememb. Glede mešane embalaže se povečuje obseg odvoza na 3 tedne, 

najmanjši volumen zabojnika je 120L. Pri papirju in kartonski embalaži povečujejo frekvenco odvoza 

na 14 dni, ne spreminja pa se odvoz steklovine. Zbiranje kosovnih odpadkov ostaja enako, enkrat letno 

z zastonj odvozom. Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov ostaja nespremenjen. Podaljšuje se 

obratovalni čas zbirnega centra Podhom, o čemer so občane že obvestili. Sortirne analize se bodo 

delale 2-krat letno. Poudaril je tudi, da so organizatorji javnih prireditev dolžni naročiti zabojnike za 

odpadke. 

 

Župan je dodal še nekaj besed in nato odprl razpravo, v katero sta se z vprašanji na katere sta dobila 

odgovore takoj, vključila Letonja Peter in Tevž Franc. 

 

Letonja Peter je vprašal katere odpadke se lahko brezplačno odda. 

Herodež Janez je odgovoril, da to velja samo v primeru zbiranja kosovnih odpadkov.  

 

Tevž Franc je vprašal kakšna je cena vrečk, če se dodatno naročijo. 

Herodež Janez je odgovoril, da se vrečke dobijo brezplačno vendar, se potem odvoz obračuna na 

naslednji položnici. 

 

Osolnik Košar Barbara je vprašala kakšna je življenjska doba zabojnika. 

Herodež Janez je odgovoril, da je življenjska doba zabojnika 7 let. Menjujejo jih brezplačno, razen v 

primeru namerno povzročene škode ali malomarnega ravnanja z zabojniki. 

 

Osolnik Košar Barbara je zanimalo, če sta vsebini 26. člena in 37. člena pregledani s pravnega vidika, 

ali je mogoče, da župani potrjujejo prilogo pravilnika, ki ga v osnovi potrdi občinski svet. 

Občina bo pridobila pravno mnenje glede izvrševanja dolžnosti županov v zvezi s potrjevanjem 

delovnega časa zbirnega centra Podhom. Župan pa bo v skladu s poslovnikom občinskega sveta sklep 

zadržal v kolikor se izkaže, da vsebini členov nista v skladu z zakonodajo. 

 

Župan je podal na glasovanje naslednji sklep. 

SKLEP:  

Občinski svet Občine Gornji Grad sprejme Tehnični pravilnik o ravnanju s komunalnimi 

odpadki v Občini Gornji Grad, Občini Ljubno, Občini Luče, Občini Nazarje in Občini Solčava, 

v predlagani vsebini s pripombo na 26. in tretji odstavek 37. člena.  

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 7 članov občinskega sveta. 

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

 

K točki 7) 

Župan je povedal, da je vsebina Odloka o spremembah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega 

zemljišča v II. obravnavi enaka vsebini iz I. obravnave, zato je podal na glasovanje naslednji sklep. 
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SKLEP:  

Občinski svet Občine Gornji Grad sprejme spremembe Odloka o nadomestilu za uporabo 

stavbnega zemljišča v II. obravnavi. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 7 članov občinskega sveta. 

Sklep je bil sprejet  s 4 glasovi »za« in s 3 glasovi »proti 

 

K točki 8) 

Stradovnik Katja je povedala, da se vsebina Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje storitev obvezne 

občinske gospodarske javne službe pogrebne dejavnosti v Občini Gornji Grad, glede na I. obravnavo 

ni bistveno spreminjala.  

Vključena sta bila dva popravka iz I. obravnave in sicer:  

- v 10. členu, 4. alineja kjer je govora o navodilih, ki jih izdata skladno s tem odlokom in koncesijsko 

pogodbo koncedent ali koncesionar je bilo dodano sledeče besedilo: »ob soglasju s koncedenta. 

- v 25. členu je manjkala beseda dejavnost, zato se je dopisala. 

 

Župan je podal na glasovanje naslednji sklep. 

SKLEP: 

Občinski svet Občine Gornji Grad sprejme Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje storitev 

obvezne gospodarske javne službe pogrebne dejavnosti  v Občini Gornji Grad v II. obravnavi . 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 7 članov občinskega sveta. 

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

 

K točki 9)  

Župan je povedal, da ni nobenih sprememb glede vsebine Odloka o turistični in promocijski taksi v 

Občini Gornji Grad v II. obravnavi odloka, zato je podal na glasovanje naslednji sklep. 

SKLEP: 

Občinski svet Občine Gornji Grad sprejme Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini 

Gornji Grad v II. obravnavi. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 7 članov občinskega sveta. 

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

 

K točki 10)  

Stradovnik Katja je povedala, da ima občina zaradi ureditve stanja v naravi interes po menjavi parcel, 

ki predstavljajo javno dobro in so kmetijska zemljišča, z lastniškimi parcelami, ki predstavljajo pot do 

igrišča v Spodnjem trgu. Parcele javnega dobrega že sedaj kmetijsko obdelujejo lastniki parcel, ki 

mejijo na javno dobro, zato je smiselno, da se z njimi opravi menjava. Občina na račun menjave 

pridobi lastništvo nad potjo do igrišča v Spodnjem trgu, kar seveda je v javnem interesu.  

 

Rihter Jožica je povedala, da se je pred leti ob rekonstrukciji poti do igrišča, takrat obstoječa pot 

zatravila in se je čisto iz praktičnih razlogov, da se vsem lastnikom zemljišč omogoči dostop do 

njihovih parcel direktno iz poti, prestavila nekoliko višje. Zemljišča, ki so predmet menjave so 

geodetsko že odmerjena, z lastniki pa je tudi že bil narejen sestanek. 

 

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

Ugovšek Jože in Letonja Peter. 
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Župan je podal na glasovanje naslednji sklep. 

SKLEP: 

Občinski svet Občine Gornji Grad sprejme sklep o ukinitvi javnega dobra ter sklep o menjavi 

zemljišč. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 7 članov občinskega sveta. 

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

 

K točki 11)  

Stradovnik Katja je povedala, da je občina v mescu juliju od podjetij, ki urejajo in oživljajo območje 

bivše Smreke dobila pobudo, da odkupi zemljišče parc. št. 853/3 k. o. Gornji Grad. Zemljišče v naravi 

predstavlja dovozno pot preko območja in hkrati edino dostopno pot poslovnim subjektom do njihovih 

zemljišč. Prej to ni bil problem, saj je bilo območje Smreke vrsto let v lastni enega samega podjetja, 

trenutno pa je na tem območju več lastnikov. Občina ima interes po nakupu omenjene poti, da se 

poslovnim subjektom omogoči nemoten dostop do parcel in s tem poslovanje malega gospodarstva v 

občini.   

 

Župan je povedal, da je bil na podlagi prejete pobude sklican sestanek s podjetniki. Na sestanku so 

govorili o situacijah, ki so se v podobnih območjih dogajala po drugih občinah. Dogajalo se je, da so 

lastniki parcel omejevali dostope drugim subjektom. V nadaljevanju je povedal in predstavil dele 

zemljišč, ki so jih na območju bivše Smreke odkupili poslovni subjekti, lastništvo nad parcelami 

zemljiško knjižno zaenkrat še ni v celoti urejeno, so pa postopki prodaje zemljišč v teku. 

 

Župan je odprl razpravo h kateri sta se z vprašanjem na katerega sta dobila odgovor takoj, vključila 

Osolnik Košar Barbara in Galin Franc. 

 

Osolnik Košar Barbara je vprašala, ali so podjetniki izrazili željo, da občina odkupi tudi stranske poti. 

Župan je odgovoril, da zaenkrat te potrebe lastniki niso izrazili. 

 

Galin Franca je zanimalo, če se je s sedanjim lastnikom zemljišča že kaj pogovarjalo. 

Župan je odgovoril, da direktnega pogovora z lastnikom s strani občine zaenkrat še ni bilo, so pa z 

njimi v kontakt stopili posamezni poslovni subjekti, ki imajo zemljišča v lastni na Smreki. 

V vsakem primeru bo potrebno najprej naročiti cenitev zemljišča in potem začeti pogovor glede 

nakupa. 

 

SKLEP: 

Občinski svet Občine Gornji Grad sprejme sklep o nakupu zemljišč 853/3 k. o. 942 Gornji Grad. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 7 članov občinskega sveta. 

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

 

K točki 12)  

Galin Franc je vprašal ali je na podlagi dopisa Valerije Kerznar glede problematike priključka lokalne 

ceste v Šmiklavžu na regionalno cesto, šel s strani občine kakšen dopis na direkcijo. 

Rihter Jožica je odgovorila, da so bili stranki posredovani vsi podatki in usmeritev, kako naj postopa 

in pošlje pobudo na direkcijo.  



 

 

9 

 

Osolnik Košar Barbara je seznanila občinski svet z njeno situacijo, kako so postopali v zvezi z 

dopisom glede pobude za namestitve varnostne ograje na nevarnem cestnem odseku pred njeno hišo. 

 

Tevž Franc je povedal, da v Bočni poteka čiščenje Bočnice, odpadni material se vozi čez Otok na 

zemljišča enega od lastnikov, zaradi teže kamionov se je asfalt začel lomiti, naj občina situacijo 

preveri. 

Župan je povedal, da bo poklical izvajalca in preveril. 

 

K točki 13)  

Pod točko razno ni bilo vprašanj. 

Župan je pod točko razno predstavil izsledke arhitekturne delavnice. 

 

S tem je bil dnevni red za sejo izčrpan, seja je bila zaključena ob  21:00 uri. 

 

Zapisala:        Župan: 

STRADOVNIK Katja, l. r.      OGRADI Stanko, l. r. 


