OBČINA GORNJI GRAD
OBČINSKI SVET
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3342 Gornji Grad
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fax: (03) 839-18-64
E-mail: obcina@gornji-grad.si
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Naš znak:

21.03.2019
03201-0004/2018-2019-14

ZAPISNIK
4. redne seje Občinskega sveta Občine Gornji Grad,
ki je bila dne, 21.03.2019, ob 18.00 uri v sejni sobi Kulturnega doma Gornji Grad
Prisotni člani občinskega sveta:
Galin Franc, Petek Urška, Ugovšek Franc, Černevšek Tadej, Kerznar Ana, Letonja Peter, Bevc Robert,
Tevž Jože, Ugovšek Bernarda in Mavrič Terezija.
Opravičeno odsotni: Šinkovec Matic.
Ostali prisotni:
župan Špeh Anton, predstavnica podjetja Idealis d.o.o. Dobaj Edita, ravnateljica Osnovne šole Frana
Kocbeka Gornji Grad Nerad Blanka, računovodkinja Osnovne šole Frana Kocbeka Gornji Grad
Pečnik Katica, koordinatorka projekta Starejši za starejše Mermal Karlina, predsednica Nadzornega
odbora Občine Gornji Grad Vodušek Irena, direktorica občinske uprave Rihter Jožica ter sodelavci
občinske uprave Purnat Blaž, Gutman Tina, Stradovnik Katja 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 4. redno sejo je bil predlagan naslednji dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti
2. Pregled in potrditev dnevnega reda
3. Pregled in potrditev zapisnika 3. redne seje OS z dne 31. januar 2019
4. Sklep o podelitvi občinskih priznanj za leto 2019
5. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Gornji Grad – I. obravnava
6. Odlok o ustanovitvi in izdajanju Glasila Občine Gornji Grad – I. obravnava
7. Predlog sklepa o višini subvencije iz sredstev proračuna občine k stroškom storitve pomoči na
domu
8. Zaključno poslovno poročilo Osnovne šole Gornji Grad za leto 2018
9. Zaključni račun proračuna Občine Gornji Grad za leto 2018
10. Poročilo o opravljenem delu prostovoljcev projekta Starejši za starejše v letu 2018, Društvo
upokojencev Gornji Grad in Društvo upokojencev Bočna
11. Program dela Nadzornega odbora Občine Gornji Grad za leto 2019 s finančnim načrtom
12. Sklep o prodaji štirih občinskih stanovanj na naslovu Novo naselje 1 in Novo naselje 2
13. Sklep o prodaji zemljišča parc. št. 1038/3 k. o. Šmiklavž
14. Sklep o prodaji zemljišča parc. št. 550/2 k. o. Gornji Grad
15. Čistopis pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Gornji Grad in predlog
sklepa o višini denarne pomoči za novorojence
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16. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Gornji Grad
17. Vprašanja, pobude in odgovori članom sveta
18. Razno
K točki 1)
Župan Špeh Anton je pozdravil navzoče in ugotovil, da je na seji prisotnih 7 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 4. redne seje Občinskega sveta Občine Gornji Grad.
Svetniki na dnevni red niso imeli pripomb. Seji se je pridružila Kerznar Ana, zato je na seji prisotnih 8
svetnikov.
Župan je podal na glasovanje naslednji sklep

SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad potrjuje dnevni red 4. redne seje Občinskega sveta Občine
Gornji Grad.
Ob glasovanju je bilo navzočih 8 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 8 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

K točki 3)
Na predloženi zapisnik 3. redne seje svetniki niso imeli pripomb.
Župan je podal na glasovanje naslednji sklep
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad potrdi zapisnik 3. 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«.

Seji sta se naknadno pridružila še Tevž Jože in Bevc Robert, zato je na seji prisotnih 10 svetnikov.

K točki 4)
Galin Franc je povedal, da je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, na podlagi
razpisa za zbiranje predlogov za podelitev priznanj Občine Gornji Grad za leto 2019, odločila, da se v
letu 2019 podelijo navedena priznanja. Povedal je tudi, da je bilo letos izredno veliko prijav, predvsem
za priznanja občinskega grba in častnega občana, zato so morali priznanja podeliti po logiki, ki se je
komisiji zdela najbolj pravična.
Župan je odprl razpravo v katero se je z vprašanji, na katere je dobila odgovor takoj, vključila Terezija
Mavrič. Imela je pripombo, da so tudi predlagatelji včasih premalo kritični in bi lahko komisija bila pri
tem pozornejša. V razmislek je podala tudi, da bi bilo mogoče potrebno omejiti tudi najnižje priznanje
– občinsko priznanje.

2

Župan je podal na glasovanje naslednji sklep
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad potrdi Sklep o podelitvi občinskih priznanj za leto 2019 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 5)
Gospa Dobaj Edita je povedala, da je zdaj veljavni Odlok o organizaciji in delovnem področju
Občinske uprave Gornji Grad bil sprejet dne 16.04.1999, veljati pa je pričel dne 22.05.1999. Zaradi
nekaterih sprememb pri delovanju so se pojavile potrebe po prilagoditvi organizacije Občinske uprave
Gornji Grad z dejanskimi potrebami, uskladitve imena tajnika občinske uprave s statutom občine in
uskladitev njegove izobrazbe z zakonom. Zaradi navedenih razlogov smo pripravili predlog novega
Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Gornji Grad. Ne gre za kompletno
prenovo ampak noveliranje. Za opravljanje gospodarskih javnih služb je dodana nova služba režijski
obrat.
Župan je odprl razpravo v katero se je z vprašanji, na katere je dobil odgovore takoj, vključil Galin
Franc.
Župan je podal na glasovanje naslednji sklep
SKLEP:
Na podlagi drugega odstavka 12. člena Statuta, Občinski svet Občine Gornji Grad sprejme
Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Gornji Grad v I.
obravnavi.
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)
Tina Gutman je povedala, da je bil trenutno veljaven Odlok o ustanovitvi in izdajanju Glasila Občine
Gornji Grad sprejet leta 2002 in ga je bilo treba novelirati. S spremembo vodenja občine v mandatnem
obdobju 2018-2022, je prišlo tudi do spremembe načina obveščanja občank in občanov. Župan želi
občane o dogodkih in delovanju občine bolj ažurno obveščati in ne le dvakrat letno preko glasila, kot
je to potekalo v preteklosti. Tako je bilo odločeno, da se o aktivnih dogodkih v naši občini obvešča
večkrat letno preko »Informatorja«, ki ga brezplačno prejmejo vsa gospodinjstva. To se je izkazalo kot
pozitivno, zlasti trenutno, ko potekajo razpisi. Predlagamo, da bi glasilo izhajalo enkrat letno in ne več
dvakrat, saj prihaja do ponavljanj člankov.
Župan je odprl razpravo v katero sta se z vprašanji, na katere sta dobila odgovore takoj, vključila Tevž
Jože in Galin Franc. Slednji je predlagal, da se Občinsko glasilo na spletni strani bolj izpostavi.
Gutman Tina je predlagala zamenjavo zavihka lokalne volitve za dva nova zavihka Glasilo občine in
Informator. Nadalje je predlagala, da bi v informator objavljali prireditve in bi s tem občane obveščali
o vseh dogajanjih v občini.
V razpravo so se vključili tudi Peter Letonja, Terezija Mavrič in Ugovšek Bernarda.
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Župan je podal na glasovanje naslednji sklep
SKLEP:
Na podlagi 68. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornji Grad, Občinski svet Občine
Gornji Grad sprejme Odlok o ustanovitvi in izdajanju Glasila Občine Gornji Grad v I.
obravnavi.
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)
Vsaka občina izbere izvajalca pomoči na domu za osebe ki so te potrebni. V občini Gornji Grad smo
izbrali Center za Socialno delo, ki posledično določa višino cen opravljenih storitev. Te cene sprejme
občina, ki tudi subvencionira pomoč na domu. Za leto 2019 so se župani Zgornje Savinjske doline na
kolegiju županov dogovorili, da bi bila cena storitve za uporabnike v omenjeni regiji enotna, to je 6,04
EUR, zato podajamo predlog sklepa članom OS v sprejem, kot to izhaja iz priloženega gradiva.
Župan je odprl razpravo v katero so se z vprašanji, na katere so dobili odgovore takoj, vključili
Ugovšek Bernarda, Galin Franc in Letonja Peter.
Župan je podal na glasovanje naslednji sklep
SKLEP:
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Gornji Grad in tretjega odstavka 17. člena Pravilnika o
metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev Občinski svet Občine Gornji Grad
sprejme sklep o višini subvencije iz sredstev proračuna občine k stroškom storitve pomoči na
domu.
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)
Nerad Branka je predstavila finančno poročilo osnovne šole za leto 2018.
Šola je v obravnavanem obdobju kupila opremo za učilnice, del sredstev so v Gornjem Gradu namenili
tudi za nov material v kuhinji, v Bočni za nakup knjig ter table in v Novi Štifti za odpravo
dotrajanosti. Dobili so subvencije za socialno šibkejše družine, sredstva iz razpisala pomočnik
vzgojitelja sem, sredstva z dobrodelnim koncertom v mesecu decembru – šolski slad ter z različnimi
donatorji.
Sredstva Občine Gornji Grad namenjena za šolo in za igre bodo v letošnjem letu porabljena za nakup
materiala. Tudi za likovni material dobijo sredstva od staršev na začetku leta, nato pa jih porabijo
postopoma. Od lanskega maja zbirajo učenci star papir in sredstva, ki bodo prišla iz tega naslova se
bodo na željo učencev, namenila za šolske omarice.
Denar od plačil malice se porabi za nakup materialov za kuho, poleg tega pa nastanejo še stroški malic
za zaposlene, kosila in oskrba hrane na domu za starejše, ki si to sami težko priskrbijo.
Župan je odprl razpravo v katero so se z vprašanji, na katere so dobili odgovore takoj, vključili Galin
Franc, Bevc Robert, Petek Urška in Kerznar Ana. Slednjo je zanimalo, ali ima šola namen kupiti
učbenike za na klop, saj še vedno ostaja problematika težkih torb. Ravnateljica ji je odgovorila, da za
to dobijo premalo namenskih sredstev in posledično nakup učbenikov zaenkrat ni v planu. Poudarila
je, da se šola skupaj z občino trudi, da bi zagotovili čim cenejšo oziroma brezplačno šolstvo.
Ravnateljica je seznanila svetnike še s problematiko požarnih stopnic in telovadnice, kjer bi bila
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potrebna obnova in širitev. Župan pa je na povedano dodal, da je najprej v planu ureditev okolice šole
v Gornjem Gradu.
SKLEP:
Občinski svet se je seznanil z zaključnim poročilom Osnovne šole za leto 2018.
Ob glasovanju je bilo navzočih 10 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 10 glasovi »za«, z 0 glasovi »proti«.

K točki 9)
Purnat Blaž je najprej podal obrazložitev k realizaciji prihodkov. Celotni prihodki so znašali
2.856.132,32 EUR. Najvišji so bili davčni prihodki, ki so predstavljali kar 73,05 % vseh prihodkov. V
letošnjem letu so bili visoki tudi transferni prihodki, ki so predstavljali 20,57 % vseh prihodkov.
Odhodki pa so skupaj znašali 2.899.181,99 EUR, kar pomeni, da so bili za 43.049 EUR višji od
prihodkov.
Leto 2018 je bilo volilno leto, zato so bila v lanskem letu realizirana sredstva za izvedbo lokalnih
volitev. Na tej proračunski postavki so bila sredstva pri sprejetem proračunu za leto 2018 planirana na
osnovi vrednosti iz leta 2014. Realizirani so bili naslednji stroški: izdelava in montaža podvoznih
ramp za dostop do volišč za invalide v Bočni in Novi Štifti, stroški glasovnic, stroški strokovnega
gradiva za lokalne volitve, stroški poštnih storitev zaradi pošiljanja obvestil o izvedbi volitev za prvi in
drugi krog, izplačila nadomestil članom občinske volilne komisije in volilnih odborov, stroški najema
prostorov za izvedbo prvega in drugega kroga volitev.
Na počitniškem objektu v Čatežu, ki je v lasti občine, je bilo nabavljeno novo vratno krilo za tuš
kabino in nov kavč.
Pri civilni zaščiti je bila nabavljena črpalka Honda ter dodatna oprema.
Sredstva za požarno takso so bila nakazana vsem trem društvom, PGD Bočna je pridobila investicijski
transfer za nakup gasilskega vozila s cisterno, PGD Nova Štifta pa za nakup prenosne mobilne
črpalke.
V letu 2018 je bila izvedena parcelacija in prikaz poteka meje obvoznice. V mesecu juniju je bila
javna razgrnitev in predstavitev projekta lastnikom zemljišč in občanom. Lani je bil realiziran strošek
pridobitve služnostne pravice po pogodbi, podpisani z Direkcijo RS za vode. V Spodnjem trgu pa sta
bili zgrajeni dve avtobusni postajališči z nadstrešnico.
Pri vodovodih so bile obnovljene ograje, ki so bile poškodovane pri žledolomu in predlanskem
vetrolomu. Lani je bil posodobljen tudi vodovod pri planinskem domu na Menini. Za mrliške vežice
so bili nabavljeni novi električni radiatorji in pri domu starejših v Gornjem Gradu postavljene naprave
za fitnes na prostem.
V zvezi z izgradnjo prizidka k Zgornjesavinjskemu zdravstvenemu domu Nazarje je bila lani
pripravljena in dopolnjena projektna dokumentacija. Delež občine Gornji Grad je 16,40 %, kar je v
lanskem letu predstavljalo vrednost 5.187 EUR.
Sredstva so se v letu 2018 namenila tudi za obnovitev javne razsvetljave ob športnem igrišču v
Gornjem Gradu.
Na področju osnovne šole so bila zagotovljena sredstva za naslednje investicije na področju šole:
ureditev računalniške učilnice ter pohištvo in računalniki za omenjeno učilnico, pohištvo za učilnico
slovenščine, sedežna garnitura za knjižnico, nakup IKT opreme in brezžičnega omrežje za vse tri šole,
dograditev strelovoda pri POŠ Nova Štifta ter izvedba meritev pri obeh podružničnih šolah, ureditev
požarnih stopnic v OŠ Gornji Grad ter popravilo centralne kurjave v OŠ Gornji Grad.
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V lanskem letu se je začela ureditev sanacije Podbreškega in Matjaževega plazu nad in pod lokalno
cesto Sluga-Nova Štifta-Črnevska rida. Zaključek investicije bo izveden v letu 2019, za kar so tudi
planirana sredstva v proračunu.
Župan je odprl razpravo v katero sta se z vprašanji, na katere sta dobila odgovore takoj, vključila Galin
Franc in Mavrič Terezija, ki je kot predsednica odbora za proračun predlagala sklep v potrditev.
Galin Franc je izpostavil, da odbor za proračun ni bil pravočasno izveden. Župan je odgovoril, da so o
tem govorili tudi na odboru za proračun in ugotovili, da se bo naslednjič poslovnik bolj upošteval.
V razpravo sta se vključili tudi Ugovšek Bernarda in Kerznar Ana.
Župan je podal na glasovanje sklep
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad sprejme Zaključni račun proračuna Občine Gornji Grad za
leto 2018 v predlagani vsebini in s predloženimi prilogami.
Ob glasovanju je bilo navzočih 10 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 10 glasovi »za«, z 0 glasovi »proti«.

K točki 10)
Mermal Karlina je povedala, da je v Gornjem Gradu 10 prostovoljcev, ki obiskujejo preko 200
starejših oseb.
Projekt se je začel leta 2004, Gornji Grad je vključen od leta 2008, Bočna pa od leta 2011. Obiskujejo
vse ljudi starejše od 69 let in pomagajo tistim, ki so pomoči potrebni. Z vsakim obiskanim naredijo
najprej anketo. Prostovoljci podpišejo izjave o molčečnosti in se udeležujejo vsakoletnih izobraževanj.
Letno izobraževanje izvede in tematsko določi ZDUS. V veliko pomoč so jim bila tudi predavanja, ki
jih je organizirala Občina Gornji Grad. Lansko leto je potekalo brez posebnosti, saj starejši občani
potrebujejo predvsem druženje, večjih socialnih problemov pri delu niso zaznali.
Župan je odprl razpravo v katero sta se z vprašanji, na katere sta dobila odgovore takoj, vključila
Letonja Peter in Petek Urška. Slednja je predlagala, da bi se v informator objavilo, da se lahko vsak
priključi temu projektu. Župan je sprejel predlog.
Župan je podal na glasovanje naslednji sklep
SKLEP:
Občinski svet se je seznanil s Poročilom o opravljenem delu prostovoljcev projekta Starejši za
starejše v letu 2018, Društva upokojencev Gornji Grad in Društva upokojencev Bočna
Ob glasovanju je bilo navzočih 10 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 10 glasovi »za«, z 0 glasovi »proti«.

K točki 11)
Vodušek Irena je pozvala svetnike k proaktivnemu sodelovanju in premisleku pred potrjevanjem
sklepov. Nadalje je predstavila program dela Nadzornega odbora Občine Gornji Grad za leto 2019 kot
je bilo priloženo v gradivu.
Župan je odprl razpravo v katero sta se z vprašanji, na katere sta dobila odgovore takoj, vključila
Mavrič Terezija in Galin Franc.
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Župan je podal na glasovanje naslednji sklep
SKLEP:
Občinski svet se je seznanil s Programom dela Nadzornega odbora Občine Gornji Grad za leto
2019 s finančnim načrtom.
Ob glasovanju je bilo navzočih 10 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 10 glasovi »za«, z 0 glasovi »proti«.

K točki 12)
Rihter Jožica je povedala, da je Občina Gornji Grad lastnica dveh javnih najemnih stanovanj na
naslovu Novo naselje 1 in dveh na naslovu Novo naselje 2.
Stanovanja v celotnem objektu predstavljajo manjši delež lastništva, zato občina nima pomembnega
vpliva pri odločanju o izboljšavah na objektu. Ves čas se pojavljajo vzdrževalna dela iz strani občine.
Zaradi tega razloga je podana odločitev, da se stanovanja v teh dveh objektih prodajo, kupnine pa
namenijo za vzdrževanje preostalih stanovanj v lasti občine. Svetniki so imeli tudi vpogled v cenitev
obravnavanih stanovanj.
Župan je odprl razpravo v katero sta se z vprašanji, na katere sta dobila odgovore takoj, vključila Tevž
Jože in Galin Franc
Župan je podal na glasovanje naslednji sklep
SKLEP:
Občinski svet soglaša, da Občina Gornji Grad izvede postopek prodaje stanovanj na naslovih
Novo naselje 1 in Novo naselje 2.
Ob glasovanju je bilo navzočih 10 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 10 glasovi »za«, z 0 glasovi »proti«.

K točki 13)
Stradovnik Katja je povedala, da ima stranka zaradi potreb prenavljanja hiše in pridobivanja upravnih
dovoljenj, interes po odkupu zemljišča parc. št. 1038/3 k. o. 943 Šmiklavž. Tega občina lahko proda
šele, ko je zemljiškoknjižna lastnica nepremičnine, zato je predlagan izvzem iz javnega dobra. Prodaja
parcele je vključena tudi v letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim stvarnim
premoženjem Občine Gornji Grad, ki je priloga k proračunu 2019.
Župan je odprl razpravo v katero sta se z vprašanji, na katere sta dobila odgovore takoj, vključila Galin
Franc in Tevž Jože.
Župan je podal na glasovanje naslednja sklepa

SKLEP:
Občinski svet soglaša, da Občina Gornji Grad izvede postopek o ukinitvi javnega dobrega.
Iz javnega dobra se izvzame zemljišče, parc. št. 1038/3 (ID 6904411, v izmeri 29 m2), k. o. 943 Šmiklavž.
Ob glasovanju je bilo navzočih 10 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 10 glasovi »za«, z 0 glasovi »proti«.
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SKLEP:
Občinski svet soglaša, da Občina Gornji Grad izvede postopek prodaje zemljišča.
Občina Gornji Grad proda zemljišče, parc. št. 1038/3 (ID 6904411, v izmeri 29 m2), k. o. 943
Šmiklavž
Ob glasovanju je bilo navzočih 10 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 10 glasovi »za«, z 0 glasovi »proti«.

K točki 14)
Stradovnik Katja je povedala, da ima stranka zaradi potreb kmetijske dejavnosti, natančneje
čebelarjenja, interes po odkupu parcele št. 550/2 k. o. Gornji Grad, ki je v lasti Občine Gornji Grad.
Parcela, ki je predmet prodaje, se po namenski rabi uvršča med pretežno gozdna zemljišča in je po
GURS ocenjena na 2.949,14 EUR. Preko parcele poteka komunalni vod komunikacije, zato se s
kupcem sklene služnost in zahteva neoviranega dostopa do spomenika na parc. št. 550/3 k. o. Gornji
Grad. Prodaja parcele je tudi vključena v letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim
stvarnim premoženjem Občine Gornji Grad, ki je priloga k proračunu 2019.
Župan je odprl razpravo v katero sta se z vprašanji, na katere sta dobila odgovore takoj, vključila
Mavrič Terezija in Bevc Robert.
Župan je podal na glasovanje naslednji sklep

SKLEP:
Občinski svet soglaša, da Občina Gornji Grad izvede postopek prodaje zemljišča.
Občina Gornji Grad proda zemljišče, parc. št. 550/2 (ID 6817064, v izmeri 2654 m2), k. o. 942
Gornji Grad.
Ob glasovanju je bilo navzočih 10 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 10 glasovi »za«, z 0 glasovi »proti«.

K točki 15)
Stradovnik Katja je povedala, da je občinska uprava pripravila čistopis pravilnika o enkratni denarni
pomoči za novorojence v Občini Gornji Grad.
Na podlagi pobude članov Občinskega sveta Občine Gornji Grad iz 3. redne seje, dne 31. januar 2019,
je Občinska uprava pripravila tudi nov sklep o višini denarne pomoči za novorojence, ki predvideva
povišanje denarne pomoči za prvega otroka na 180 EUR, za drugega na 210 EUR ter za tretjega in
vsakega naslednjega otroka na 240 EUR.
Župan je podal na glasovanje naslednja sklepa
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad sprejme čistopis Pravilnika o enkratni denarni pomoči za
novorojence v Občini Gornji Grad.
Ob glasovanju je bilo navzočih 10 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 10 glasovi »za«, z 0 glasovi »proti«.
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SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad sprejme sklep o spremembi višine denarne pomoči za
novorojence v Občini Gornji Grad.
Ob glasovanju je bilo navzočih 10 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 10 glasovi »za«, z 0 glasovi »proti«.

K točki 16)
Katja Stradovnik je povedla, da Zakon o političnih strankah določa financiranje politične stranke s
strani lokalne skupnosti, o čemer odloči pristojni organ občine. Politična stranka pridobi sredstva iz
proračuna lokalne skupnosti, če je dobila najmanj polovico števila glasov, potrebnih za izvolitev enega
člana občinskega sveta, ki ga dobimo, če število veljavnih glasov delimo s številom mest v občinskem
svetu.
Občinski svet določi, da stranka, ki je kandidirala kandidatke oziroma kandidate na zadnjih volitvah v
občinski svet, dobi sredstva iz proračuna lokalne skupnosti, sorazmerno številu glasov volivcev, ki jih
je dobila na volitvah. Občina Gornji Grad je za namen političnih strank namenila 600 EUR.
Da bi politične stranke pridobile sredstva iz proračuna občine, predlagamo, da občinski svet sprejme
predlog Sklepa o financiranju političnih strank v Občini Gornji Grad.
Župan je odprl razpravo v katero sta se z vprašanji, na katere sta dobila odgovore takoj, vključila Tevž
Jože in Galin Jože.
Župan je podal na glasovanje naslednji sklep
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad potrdi Sklep o financiranju političnih strank v Občini Gornji
Grad v vsebini kot je predložen.
Ob glasovanju je bilo navzočih 10 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 10 glasovi »za«, z 0 glasovi »proti«.

K točki 17)
Mavrič Terezija je podala pobudo, da bi se med Brglezi in Potočnikom naredila odmera in bi se točno
vedelo kje je meja. Vprašala je tudi glede ceste v Florjan in kaj se v zvezi s tem dogaja.
Rihter Jožica je odgovorila, da je razpis odprt in, da smo v fazi zbiranja ponudb za izvajalca gradne in
za izvajalca za nadzor. Glede odmere meje naj se stranka oglasi na občini, ker mora sodelovati pri
odmeri.
Ugovšek Bernarda je podala pobudo za boljšo označitev avtobusne postaje na »Rgačiji« z javno
razsvetljavo, ker je zelo slabo označeno in je uradno tam postajališče. Zanimale so jo tudi možnosti
ukrepanja glede mosta na cesti Kosov brod v smeri Lenarta, ki je problematičen, saj pod njim teče
močan studenec in posledično se tam cesta zelo pogreza. Prebivalci imajo tam številne težave in bi
zato želeli imeti škarpo.
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Župan je odgovoril, da bo država obnavljala cesto Nova Štifta – Gornji Grad v letošnjem letu. V planu
je tudi označitev tega avtobusnega postajališča, v zadnjem času se v takšnih primerih le ta označujejo
na cestah.
Rihter Jožica je odgovorila, da ceste kot je ta na Kosov brod v smeri Lenarta ureja občina in se za ta
namen vsako leto namenijo sredstva. Urejajo se postopoma.
Tevž Jožeta je zanimalo dogajanje glede igrišča v Bočni in postopek vpisa ceste v Otoku v zemljiško
knjigo.
Rihter Jožica je potrdila, da je zadeva glede igrišča v Bočni v teku in čaka na vpis v Zemljiško knjigo.
V Otoku se cesta vpisuje na podlagi geodetske odmere, po tem, ko lastnik poda vlogo.
Bevc Roberta je zanimalo kako je z levim bregom Bočnice, ki je problematičen, saj si tam mlada
družina ustvarja dom.
Rihter Jožica mu je odgovorila, da ima ARSO celovit plan za našo občino, vendar bodo oglede šele
opravljali in jih potem glede na nujnost začeli sanirati. Zopet pa se lahko iz strani Občine Gornji Grad
napiše dopis na ARSO.
Černevšek Tadeja je zanimalo ukrepanje glede »Trobejevega« mosta, ki je trohnel in propada. Prav
tako je tu tudi uvoz na pločnik slabo urejen. Zanimalo ga je tudi, kako je z kanalizacijo v Novem
naselju, saj zadnje čase prihajajo iz nje podgane.
Župan mu je razložil, da je v planu, da se most obnovi in, da je občina nabavila nekaj lesa, da se bo
ograjo zamenjalo. Rihter Jožica pove, da bomo poslali Komunali v vednost dopis glede kanalizacije in
da bodo naprej ukrepali.
Ugovšek Franc je opozoril, da na mrliški vežici v Novi Štifti odstopa fasada in predlagal tudi
postavitev merilne table za hitrost pri Teksasu, da bi pridobili podatke kakšne so tam hitrosti.
Župan je razložil, da se pripravlja projekt o raztrosu pepela v Gornjem Gradu in Novi Štifti, na podlagi
tega bomo tudi dorekli več o urejanju mrliških vežic v kraju. Povedal je, da smo dali povpraševanje za
subvencijo tega znaka, ampak nismo bili izbrani, ker imamo premajhno gostoto prometa.
Petek Urška je podala pobudo krajevne skupnosti Nova Štifta za urejanje Jakopovega mosta. Zanimalo
jo je tudi kdaj bo država urejala cesto na Černivcu in kako je s škarpi pri odbojkarskem igrišču v Novi
Štifti
Rihter Jožica je povedala, da bodo urejanje Jakopovega mosta obravnavali na kolegiju s Komunalo
d.o.o., glede ceste na Črnivec pa je občina predložila idejni načrt in dobila odgovor, da mora naročiti
projekt. Župan je povedal, da se je javil tudi lastnik, ki bi to sofinanciral. Glede škarpe na igrišču v
Novi Štifti se bo zadeva preverila.
Galin Franc je povedal, da so bili svetniki v prejšnji zasedbi pri pokopališču v Novi Štifti in se
zmenili, da bi bilo potrebno urediti pot. Zanimala ga je tudi nova ureditev javne razsvetljave pri
cerkvah v Novi Štifti. Luči bi bilo potrebno zamenjati, ker so reflektorji neustrezni in preveč svetijo.
Vprašal pa je tudi kaj se dogaja z Podbreškim plazom.
Župan je odgovoril, da se je pred kratkim naredil na pokopališču ogled in, da je v planu narediti boljšo
pot za domačine in tudi za turiste. Glede razsvetljave je župan povedal, da bomo podali povpraševanje.
Rihter Jožica pa je glede Podbreškega plaza povedala, da imajo izvajalci rok do konec aprila.
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K točki 18)
Župan je povedal, da sta bila DIIP-a Mikro lesna mreža in virtualni inkubator izvzeta iz seje. V
nadaljevanju je Rihter Jožica povedala, da smo v ta namen zaprosili za odlog na ministrstvu, poleg
tega pa občina Nazarje jamči, v kolikor mi ne bomo plačali.
Župan je podal pobudo za iskanje novih govornikov na pogrebih. Galin Franc je povedal, da bo pri
tem problem in da bi lahko poskusili pri mladih, saj je tudi to en prihodek ali pa bi kandidate dobili iz
kulturnih društev, saj so ti navajeni javnega nastopanja.
Galin Franc je imel tudi pripombo glede upoštevanja poslovnika in pravil in predlagal, da bi statutarno
pravna komisija pregledala Statut in Poslovnik Občine Gornji Grad ter naredila spisek kaj bi bilo
potrebno spremeniti.
V razmislek je na koncu župan predstavil še ponudbo glede »Tišlerske« delavnice na bivši Smreki,
kamor bi preselili Komunalo d.o.o. pod pogojem, da prodajo Petelinjek.
S tem je bil dnevni red za sejo izčrpan, seja je bila zaključena ob 21:55 uri.

Zapisala:
ZAVOLOVŠEK Liza, l. r.

Župan:
ŠPEH Anton, l. r.
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