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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: 18. 06. 2020 

Naš znak: 03201-00010/2018-2020-7 
 

ZAPISNIK 

 

10. redne seje Občinskega sveta Občine Gornji Grad, 

ki je bila dne, 18.06.2020, ob 18.00 uri v dvorani Kulturnega društva Lojze Savinšek 

Nova Štifta 

 
Prisotni člani občinskega sveta:  

Galin Franc, Šinkovec Matic, Bevc Robert, Ugovšek Bernarda, Mavrič Terezija, Černevšek Tadej, 

Ugovšek Franc. 

 

Opravičeno odsotni: Petek Urška, Tevž Jože, Letonja Peter, Kerznar Ana 

 

Ostali prisotni:  

Nerad Blanka ravnateljica OŠ Gornji Grad, Pečnik Katica računovodkinja OŠ Gornji Grad, Herodež 

Janez direktor PUP-Saubermacher, Herzog Božena v.d. direktorice Zgornje savinjskega zdravstvenega 

doma Nazarje, Vodušek Irena predsednica Nadzornega odbora občine Gornji Grad, Mermal Karlina 

koordinatorka projekta Starejši za starejše, Purnat Zdenko direktor JKP Komunala Gornji Grad, župan 

Špeh Anton, direktorica občinske uprave Rihter Jožica ter sodelavki občinske uprave Stradovnik Katja 

in Rezoničnik Simona. 

 

Predstavnik medijev: Savinjske novice Sem Štefka. 

 

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

Rezoničnik Simona. 

 

Za 10. redno sejo je bil predlagan naslednji dnevni red: 

 

1. Ugotovitev sklepčnosti 
 

2. Pregled in potrditev dnevnega reda 
 

3. Pregled in potrditev zapisnika 9. redne seje OS z dne 21. maja 2020 
 

4. Zaključno poslovno poročilo Osnovne šole Gornji Grad za leto 2019 
 

5. Sklep o začasnem izpisu in daljši odsotnosti otroka iz vrtca 
 

6. Poročilo o izvajanju GJS zbiranja in odvoza odpadkov za leto 2019 v Občini Gornji Grad 
 

7. Letno poslovno poročilo Zgornje savinjskega zdravstvenega doma Nazarje za 2019 in poročilo 

Nadzornega odbora Občine Gornji Grad glede seznanitve s poročilom notranje revizije 
 

8. Poročilo o opravljenem delu prostovoljcev projekta Starejši za starejše v letu 2019, Društvo 

upokojencev Gornji Grad in Društvo upokojencev Bočna 
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9. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na 

območju občine Gornji Grad in Elaborat programa opremljanja za OPN občine Gornji Grad 
 

10. Letno poročilo poslovanja Komunale d.o.o. Gornji Grad za leto 2019 
 

11. Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev obvezne javne službe oskrbe s pitno vodo 
 

12. Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev obvezne javne službe odvajanja in čiščenja 

komunalne odpadne vode 
 

13. Letno poročilo o izvajanju zimske službe 2019/2020 v Občini Gornji Grad 
 

 

14. Vprašanja in pobude 
 

15. Razno 

 

K točki 1) 

Župan Špeh Anton je pozdravil navzoče in ugotovil, da je na seji prisotnih 6. 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 10. redne seje Občinskega sveta Občine Gornji Grad. 

Župan predlaga, da se točka pod številko 9 umakne iz točke dnevnega reda, na podlagi obravnave in  

odločitve na sestanku Odbora za gospodarstvo in predlaga, da se ostale točke dnevnega reda ustrezno 

preštevilčijo. 

 

Župan je podal na glasovanje naslednji sklep 

SKLEP: 

Občinski svet Občine Gornji Grad potrjuje dnevni red 10. redne seje Občinskega sveta Občine 

Gornji Grad, z umikom 9. točke in preštevilčenjem ostalih točk. 
 

Ob glasovanju je bilo navzočih 6  članov občinskega sveta. 

Sklep je bil sprejet z 6 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 

 

K točki 3)   

Na predložen zapisnik 9. redne seje svetniki niso imeli pripomb. 

 

Župan je podal na glasovanje naslednji sklep 

SKLEP: 

Občinski svet Občine Gornji Grad potrdi zapisnik 9. redne seje Občinskega sveta Občine 

Gornji Grad. 
 

Ob glasovanju je bilo navzočih 6 članov občinskega sveta. 

Sklep je bil sprejet z 6 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 

 

K točki 4) 

Ravnateljica Nerad Blanka je predstavila zaključno poročilo Osnovne šole za leto 2019. 

Poudarila je, da večino sredstev za svoje delo dobijo od Ministrstva za izobraževanje, medtem, ko del 

sredstev za izobraževanje prispeva tudi občina, predvsem za materialna sredstva, vrtec pa se financira 

izključno iz sredstev občine.  

V preteklem letu so izvedli vrsto nujnih vzdrževalnih del in nabavili novo opremo, kar je bilo nujno 

zaradi dotrajanosti stare. Del sredstev so pridobili tudi z organizacijo dobrodelnega koncerta. 

V lanskem letu je bila za delovanje vrtca izvedena revizija s strani Nadzornega odbora, ki je 

pregledala ekonomsko ceno vrtca. Nadzorni odbor je bil mnenja, da je nujno potrebno pristopiti k novi 
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ekonomski ceni vrtca. Šola je glede na predlog podala odgovor, da se najmanj dva do trikrat letno 

sestanejo z predstavniki občine in usklajujejo ceno. 

V letu 2019 so naročili revizijo poslovanja šole, ravnali so racionalno in izbrali najbolj ugodnega 

ponudnika, podjetje Ikon d.o.o.. Podjetje je, glede na pregledano dokumentacijo, podalo mnenje, da je 

vzpostavljen ustrezen sistem notranjih kontrol, da učinkujejo pravilno in zagotavljajo pravilnost in 

smotrnost delovanja šole. 

V nadaljevanju je  računovodkinja Pečnik Katica predstavila računovodsko poročilo. V letu 2019 so 

bili prihodki večji od odhodkov  za 297,67 EUR. 

 

Seji se je pridružila predsednica Nadzornega odbora Vodušek Irena. 

 

Ravnateljica je poudarila, da se poraba sredstev redno kontrolira na vsake tri mesece. 

Dodala je še, da so 12.4. imeli inšpekcijski nadzor zdravstvenega inšpektorata. Inšpektorica je podala 

odločbo, da je potrebno do 1.9.2020 urediti sledeče: 

- Sanirati predelno steno in stavbno pohištvo v učilnici tehničnega pouka, kar so uredili v 

»korona« času 

- Sanirati in pobeliti stene, odstraniti plesen 

- Sanirati tla na  hodniku razredne stopnje in  

- Sanirati telovadnico, kar pa je ogromen finančni zalogaj in se vsi skupaj z občino trudijo, da bi 

se ta investicija v največji možni meri izvedla. 

Župan je povedal, da je potrebno zamenjati okna v telovadnici, da se trenutno izvaja faza 

pridobivanja predračunov za nabavo novih oken in da bi se zamenjava  izvedla v času poletnih 

počitnic. Celotna investicija menjave je vredna cca. 25.000 EUR, ponudbe za izvedbo zbira vodja 

režijskega obrata Veršnik Franci. 

 

Župan je odprl razpravo, h kateri so se priglasili Galin Franc, Bevc Robert in Šinkovec Matic. 

 

Galin Franc je vprašal, če je bila narejena kakšna finančna konstrukcija, kakšen bi naj bil finančni 

vložek za vse sanacije, ki so bile podane s strani odločbe inšpekcijskega nadzora. 

Ravnateljica mu je podala odgovor. 

 

Bevc Robert je podal vprašanje, če se razmišlja o sanaciji stare telovadnice ali mogoče o 

povečanju le-te, kar se v občini potrebuje. Vprašanju se je prav tako pridružil Šinkovec Matic. 

Direktorica Rihter Jožica jima je podala odgovor, da je prizidek sicer načrtovan v občinskem 

prostorskem načrtu, župan je dodal, da se gradnja nove športne dvorane ne bo izvedla. 

 

Občinski svet Občine Gornji Grad se je seznanil z zaključnim poročilom Osnovne šole za leto 

2019. 

 

K točki 5) 

Nerad Blanka je povedala, da vsako leto opozarjajo občino o začasnih izpisih otrok iz vrtca v času 

počitnic. Po kolektivni pogodbi morajo svojim zaposlenim omogočiti 10 dni letnega dopusta, kar pa je 

zaradi poznega sporočanja staršev, kakšno število otrok bo v vrtcu v času počitnic, praktično 

nemogoče organizirati. Vsako leto proti koncu maja pošljejo staršem povpraševanje koliko otrok bo v 

času počitnic prisotnih v vrtcu, vendar starši večinoma izpisujejo otroke v zadnjem trenutku. 
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Ravnateljica predlaga, da bi spremenili dosedanji sklep o začasnem izpisu, ki pravi, da je potrebno 

podati izjavo o začasnem izpisu otroka iz vrtca najmanj 15 dni prej,  in sicer da bi bilo potrebno vrtec 

obvestiti o začasnem izpisu otroka med 1. 7.  in 31. 8.  najkasneje do 10 .6. tekočega leta. 

 

Župan je odprl razpravo, h kateri sta se priglasila Bevc Robert in Galin Franc. 

 

Seji se je pridružila Mavrič Cvetka. 

Župan je podal na glasovanje naslednji sklep 

SKLEP: 

Na podlagi 61. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornji Grad (UG slovenskih občin, št. 

08/16) Občinski svet sprejme Sklep o začasnem izpisu in daljši odsotnosti otroka iz vrtca 

  

Ob glasovanju je bilo navzočih 7 članov občinskega sveta. 

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

 

K točki 6) 

Herodež Janez, direktor podjetja PUP-Saubermacher d.o.o. je predstavil Poročilo o izvajanju GJS 

zbiranja in odvoza odpadkov za leto 2019 v Občini Gornji Grad. V letu 2019 je bil sprejet nov tehnični 

pravilnik, ki določa spremembo logistike odvoza odpadkov in odpiralnega časa zbirnega centra, ki se 

je podaljšal. Frekvenca obiska samega zbirnega centra se povečuje. Poudaril je akcijo zbiranja 

kosovnih odpadkov, e-odpadkov in tekstilnih zabojnikov, te akcije so se dobro prijele in so zelo 

pomembne za občane. Glede števila zbranih odpadkov je povedal, da je v porastu količina bioloških 

odpadkov, predlagali bodo, da bi se cena bioloških odpadkov plačevala tako kot v drugih občinah, 

sprememba cene bo predstavljena na sejah občinskega sveta. Še vedno pa je v črnih kantah veliko 

odpadkov, ki tja ne sodijo, med njimi tudi bioloških. 

Cena odvoza je v vseh Zgornjesavinjskih občinah enaka. Poudaril je, da so lani za potrebe odvoza 

odpadkov kupili novo smetarsko vozilo za odvoz odpadkov v Zgornji Savinjski dolini in vozilo za 

odvoz iz zbirnega centra Podhom na Simbio. Podjetje finančno posluje dobro. 

 

Župan je predal besedo še predsedniku Odbora za gospodarstvo Bevc Robertu, ki je povedal, da odbor 

na podano poročilo ni imel večjih pripomb. 

 

Župan je odprl razpravo, h kateri se ni priglasil nihče. 

Občinski svet Občine Gornji Grad se je seznanil z zaključnim poročilom o izvajanju GJS 

zbiranja in odvoza odpadkov za leto 2019 v Občini Gornji Grad. 

 

K točki 7) 

Herzog Božena je podala poročilo o delovanju Zgornjesavinjskega zdravstvenega doma Nazarje za 

leto 2019.  

Cilj je, da se izboljša kakovost zdravstvenih storitev za občane in da se razširi nabor specialističnih 

dejavnosti. Specialistične službe so dodana vrednost za vse občane. Njen osebni cilj je, da ustvari 

pozitiven poslovni rezultat. Predvsem, da bi z obstoječim kadrom in obstoječimi stroški zagotovili 

večji obseg dejavnosti in prihranili brez da bi se dotaknili kvalitete in zadovoljstva pacientov. 

Zavarovalnice bodo krile samo stroške storitev, ki so bile dejansko opravljene, katerih je bilo manj 

zaradi »korone«. Herzog B. meni, da se sanacije ne da opraviti na kratek rok, ampak bo potekala na 

daljši rok. 
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Župan je odprl razpravo, h kateri so se priglasili Ugovšek Bernarda, Galin Franc in Šinkovec Matic. 

 

Ugovšek Bernardo je zanimalo zakaj je tako velik strošek avtomobilov in zakaj se vozijo na servise v 

oddaljeno Mislinjo. 

Herzog B. je podala odgovor, da je bil za avtomehanične storitve dan razpis in je bil izbran 

najugodnejši ponudnik. Avtomobili se ne vozijo v Mislinjo, ampak jih pridejo avtomehaniki iskat in 

jih odpeljejo. Strošek avtomobilov je bil velik tudi zaradi patronažnih avtomobilov in dotrajanega 

reševalnega vozila. 

 

Galin Franc je podal mnenje, da zadeve še vedno tonejo, kar kažejo tudi številke. Poudari, da je velik 

strošek tudi vzdrževanje računalniške opreme, nabave zdravstvene opreme, materiala in strošek 

dializnih prevozov. 

Herzog B. je povedala, da na strošek vzdrževanja računalniške opreme zavod nima vpliva, ker so ti 

stroški  mesečni pavšali za programe, ki se potrebujejo zaradi medicinske evidence, izvajanja storitev 

za zavarovalnice in to ni tehnično vzdrževanje opreme. Material nabavijo na podlagi letnega javnega 

razpisa, na katerem se na podlagi zakona o javnih naročilih izbere dobavitelj. 

Za zmanjšanje stroškov dializnih prevozov je bil prvi korak že storjen, ko so v letu 2019 dali te 

prevoze zunanjim izvajalcem. Prej so to izvajali znotraj zavoda in se je s tem ustvarjal še dodaten 

negativen poslovni rezultat. Poudarila je, da je zavod neprofitna organizacija in da dobička ne sme 

ustvarjati in mora investirati vse kar prejme od zavarovalnice. Zavarovalnica za prevoze nameni 

18.000 EUR. Zunanjega izvajalca plačujejo na podlagi izstavljene fakture enkrat mesečno. 

Galin F. meni, da je nujno potrebno zmanjšati vse stroške, da se bo poslovanje zavoda izboljšalo. 

Herzog B. se je vključila v razpravo: ali pričakujemo od zdravstva izključno samo pozitiven rezultat 

delovanja, kar lahko dosežemo z ukinjanjem vseh dodatnih dejavnosti  ali od zdravstva pričakujemo še 

kaj več, npr. širok nabor zdravstvenih storitev. Specialistične dejavnosti prinašajo največji doprinos. 

Galin F. je poudaril, da je  bolniški stalež v zavodu izredno visok, s čimer se Herzog B. strinja. 

 

Ugovšek Bernardo je zanimalo, ali so res nujno potrebni trije izvajalci računalniške opreme, predlaga 

da se preveri ali so mogoče drugi ponudniki cenejši. Zanimale so jo tudi podjemne pogodbe. 

Herzog B. je odgovorila, da imamo dve vrsti podjemnih pogodb, pogodbe z lastnimi zaposlenimi in pa 

podjemne pogodbe za specialiste, za katere je poudarila, da si jih želi čim več, ker se dosegajo največji 

finančni dohodki. V 90% so to specialisti, ki ne rabijo dodane opreme za svoje delo, je pa velik 

doprinos h kvaliteti zdravstvene oskrbe pacientov. 

 

Šinkovec Matic je vprašal kako je z osnovnimi zdravniškimi pregledi za gasilce, če jih izvaja kakšen 

zdravnik v Zgornjesavinjski dolini.  

Herzog B. je povedala, da trenutno ne more podati odgovora in da se bo pozanimala in podala pisni 

odgovor na občino. 

 

Občinski svet Občine Gornji Grad se je seznanil z Letnim poročilom Zgornjesavinjskega 

zdravstvenega doma Nazarje za leto 2019. 

 

V nadaljevanju je župan dal besedo predsednici Nadzornega odbora Vodušek Ireni. NO se je na svoji 

zadnji seji seznanil z revizijskim poročilom, sprejeli so štiri mnenja oz. pripombe: 

- NO si popolnoma deli mnenje z zapisom poročila, da ZD Nazarje že 9 let zaporedoma 

izkazuje primanjkljaj in se niso sprejeli nobeni resni ukrepi 

- V revizijskem poročilu je ocena tveganja pri večjem številu ugotovitev označena kot zelo 

visoka, NO je mnenja, da bi bilo potrebno razmisliti o nadaljnjih postopkih, o katerih odločata 

svet zavoda in ustanoviteljica 
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- Na podlagi 9.člena pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih občinah ustanoviteljic 

javnega zavoda in sprejetega sklepa v okviru sanacijskega načrta za zavod imajo občine 

ustanoviteljice obveznost poravnati akumulirano izgubo oz. sanirati likvidnost, kar za občino 

Gornji Grad pomeni 65.616 EUR, ta obveznost izhaja iz pogodb.  

- Mnenje NO je, da poravnava izgub oz. sanacija likvidnosti nikakor ne sodi v ekonomično 

porabo javnih sredstev, zato pričakuje od vodstva občine vključno s svetniki, da se 

neekonomična poraba denarja ne bo dogajala tudi v prihodnje, NO pričakuje takojšnje 

ukrepanje v okviru zmožnosti 

 

Župan je odprl razpravo, h kateri so se priglasili Galin Franc, Ugovšek Bernarda, Ugovšek Franci in 

Mavrič Cvetka. 

 

Galin Franca je zanimalo, če bi bilo smiselno, da revizijsko poročilo pregleda še višji organ torej 

računsko sodišče, prav tako pričakuje na jesenski seji polletno poročilo o delovanju zavoda. 

Vodušek Irena pove, da mora odločitev o tem ali se poročilo posreduje na računsko sodišče sprejeti 

svet ustanoviteljic. 

Herzog B. je dodala komentar, da se je potrebno opredeliti oz. sprejeti strategijo ali se bo delalo 

izključno na tem, da bo zavod posloval pozitivno ali na obsegu storitev, kot je omenila že prej. 

 

Ugovšek Bernardo je zanimalo ali bo uvedena zopet 24 urna prva pomoč/ 7 dni na teden za območje 

Zgornje Savinjske doline. 

Herzog B. je povedala, da načrt nujne medicinske pomoči določi Ministrstvo, kar pa trenutno ni 

izvedljivo, že s tega stališča, da so lekarne ob vikendih zaprte. Trenutno pa je nudenje nujne 

medicinske pomoči organizirano s strani sedmih strokovno usposobljenih sodelavcev. 

 

Ugovšek Franci je vprašal koliko revizijskih točk je že bilo realiziranih? 

Herzog B. je povedala, da nobeno priporočilo s strani revizije še ni bilo izvedeno, predvsem zaradi 

»korone«. 

 

Mavrič Cvetka je dodala, da so podatki, ki so bili obravnavani na seji, pridobljeni v zadnje pol leta, za 

nazaj Svet zavoda ni iskal podatkov, to je opravila revizija. Svetniki naj razmislijo o nadaljnjem delu 

zavoda. 

 

Občinski svet Občine Gornji Grad se je seznanil s poročilom Nadzornega odbora Občine Gornji 

Grad glede seznanitve s poročilom notranje revizije. 

 

K točki 8) 

Mermal Karlina je na kratko predstavila Poročilo o opravljenem delu prostovoljcev projekta Starejši 

za starejše v letu 2019. Povedala je, da je bilo sodelovanje z občino in RK tudi letošnje leto, kot vsa 

pretekla leta korektno in dobro. 

 

Župan je odprl razpravo, h kateri se ni priglasil nihče. 

 

Župan pa je povedal, da je zaradi »korone« občina sprejela določene omejitve glede izplačil sredstev, 

društva bodo morala ob zahtevku priložiti račune o izvedbi programa in šele nato se bodo nakazala 

sredstva. 

 

Občinski svet Občine Gornji Grad se je seznanil s Poročilom o opravljenem delu prostovoljcev 

projekta Starejši za starejše v letu 2019, Društva upokojencev Gornji Grad in Društva 

upokojencev Bočna. 
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K točki 9)  

Purnat Zdenko, direktor Komunale d.o.o. je predstavil Letno poročilo poslovanja Komunale d.o.o. 

Gornji Grad za leto 2019.  

Komunala deluje že 23 let, ustanovljena je bila predvsem zaradi Odlagališča Podhom. Lansko leto so 

zaključili z negativnim rezultatom cca. 3.000 EUR, predvsem zaradi manjših prihodkov zimske 

službe. V podjetju je 10 zaposlenih in vsi so občani  naše občine. 

Lani je bila ena večja okvara na dotrajanem vodovodu. Nakup osnovnih sredstev je bil za nove 

nakladalne rampe, gosenice za bager, vrtno kosilnico in računalnik. 

V okviru investicijskega vzdrževanja so obnovili vodovod v ulici v Novem naselju, cestne ograje, na 

kanalizaciji in odlagališčih ni bilo posebnih investicij, na stanovanjih prav tako ne. Vse več pa se dela 

na vzdrževanju občinskih cest, npr. nasipanje bankin, urejanje obcestnih jarkov… 

 

Predsednik odbora za gospodarstvo Bevc Robert je povedal, da je bil odbor seznanjen s poročilom, 

večjih pripomb niso imeli. 

 

Župan je odprl razpravo, h kateri se je priglasil Ugovšek Franc. 

 

Ugovšek Franc je vprašal zakaj je bil odpisan dolg občini Ljubno v vrednosti 2.500 EUR? 

Purnat Z. mu je odgovoril, da ta terjatev izhaja iz leta 2007, ko je Nivo čistil črno odlagališče za 

Savinjo in vozil odpadke na naše odlagališče. 

Župan je podal na glasovanje sklep 

SKLEP: 

1. Občinski svet Občine Gornji Grad sprejme Letno poročilo poslovanja Komunale d.o.o. Gornji 

Grad za leto 2019 v obliki in vsebini kot je predloženo. 

2. V letu 2019 je bila izguba v višini 3.115,67 EUR in se bo delno v znesku 2.638,82 EUR 

pokrivala iz nerazporejenih dobičkov prejšnjih let, del v znesku 476,85 EUR pa ostaja nepokrita 

in se bo pokrivala iz prihodnjih čistih poslovnih izidov poslovanja. 

Ob glasovanju je bilo navzočih 7 članov občinskega sveta. 

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

 

K točki 10) 

Purnat Zdenko je predstavi Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev obvezne javne službe oskrbe 

s pitno vodo in predlaga, da se cena po več letih poviša. Predlog povišanja cene za leto 2020 je,  

povišanje na  0,7456 EUR/m3. 

Omrežnina je sestavljena iz amortizacije in obnove vodomerov in je nova predlagana cena  3,6492 

EUR/mesec. 

Rihter Mojca je pripravila  tudi primerjavo položnic glede na prejšnjo ceno in sedanjo. 

 

Odbor za gospodarstvo je podal mnenje, da se sredstva iz  povišanja namensko vložijo nazaj v 

vodovodno omrežje. 

 

Župan je odprl razpravo, h kateri se ni priglasil nihče. 

Župan je podal na glasovanje naslednji sklep 

SKLEP: 

1. Občinski svet Občine Gornji Grad sprejme Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev      

obvezne javne službe oskrbe s pitno vodo. 

 

2. Občinski svet Občine Gornji Grad sprejme ceno vodarine v višini 0,7456 €/m3. 
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3. Občinski svet Občine Gornji Grad sprejme ceno omrežnine za vodovod za premer vodomera 

DN 20 (1/2", 3/4") v višini 3,6492 EUR/mesec. 
 

Ob glasovanju je bilo navzočih 7 članov občinskega sveta. 

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

 

K točki 11) 

Purnat Zdenko je predstavil Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev obvezne javne službe 

odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. 

Predlagajo malenkostno zvišanje cen. 

 

Predsednik Odbora za gospodarstvo Bevc Robert je povedal, da odbor ni imel pripomb na elaborat. 

 

Župan je odprl razpravo, h kateri sta se z vprašanjem vključila Ugovšek Bernarda in Galin Franc. 

Župan je podal na glasovanje naslednji sklep 

SKLEP:  

1. Občinski svet Občine Gornji Grad sprejme Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev  

obvezne javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. 

 

2. Občinski svet Občine Gornji Grad sprejme ceno javne gospodarske službe odvajanja 

komunalne odpadne vode v višini 0,3475 €/m3. 

 

3.Občinski svet Občine Gornji Grad sprejme sklep, da se iz proračuna subvencionira 

omrežnina za izvajanje storitev javne službe odvajanja komunalne odpadne vode v višini 62,35 

% za gospodinjstva in nepridobitne dejavnosti. 

 

4. Občinski svet Občine Gornji Grad sprejme ceno javne gospodarske službe čiščenja 

komunalne odpadne vode v višini 0,6798 €/m3. 

 

5.Občinski svet Občine Gornji Grad sprejme sklep, da se iz proračuna subvencionira 

omrežnina za izvajanje storitev obvezne javne službe čiščenja komunalne odpadne vode v višini 

27,38 %, za gospodinjstva in nepridobitne dejavnosti. 

 
 

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) 

Purnat Zdenko, direktor Komunale d.o.o. je predstavil Letno poročilo o izvajanju zimske službe v 

sezoni 2019/2020 v Občini Gornji Grad. Strošek izvajanja zimske službe je bil cca. 30.000 EUR in je 

zajemal: pesek, sol, snežne kole, cestno signalizacijo, storitve podizvajalcev in izvajanje Komunale 

d.o.o. 

Sol je ostala na zalogi in je pod streho v hali v Podsmrečju. Pesek je ostal na deponijah. 

 

Župan je odprl razpravo, h kateri se je priključil Bevc Robert.  

Župan je podal na glasovanje naslednji sklep 

SKLEP: 

Občinski svet Občine Gornji Grad potrjuje Poročilo o izvajanju zimske službe 2019/2020 v 

Občini Gornji Grad. 

 
Ob glasovanju je bilo navzočih 7 članov občinskega sveta. 

Sklep je bil sprejet  s 7glasovi »za«,  z 0 glasovi »proti«. 
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K točki 13) 

Ugovšek Bernarda je vprašala kako je s košnjo v Lenartu. 

Purnat Zdenko je odgovoril, da nadzor nad tem pokriva  Veršnik Franc in da se trenutno razmišlja o 

tem, da bi na Komunali naročili strojno kosilnico, ker je precej ročnega dela. 

Ugovšek Bernarda je povedala, da je hiša na »Rgečiji« zelo zaraščena, ali je možno to pokositi? 

Purnat Zdenko je povedal, da je lastnik hiše v preteklosti že sam naročil košnjo na Komunali. 

Župan je povedal, da bo s strani občine poslan dopis lastniku, da se naj uredi okolica stanovanjske 

hiše. 

 

Šinkovec Matic je opozoril, da luči na prehodu za pešce v Bočni  zopet ne delujejo.   

Rihter Jožica je povedala, da je izvajalec Elektro Ugovšek o tem že obveščen. 

 

Šinkovec Matic je opozoril tudi, da ima občanka vrtiček zelo blizu dovozne poti do »Rjavčeve žage«, 

moten je dovoz do lastniških parcel za kmetijsko rabo. 

Župan je povedal, da se bo zadeva preverila in bo poslan dopis lastnici. 

 

Černevšek Tadej je opozoril na neurejeno stanje bivšega skladišča/parkirišča od Železnine ZKZ. 

Župan je povedal, da je bil s strani občine že poslan dopis, da skladišče pospravijo. 

 

Černevšek Tadej je poudaril, da bi bilo potrebno obrezati drevje ob občinskih cestah. 

Župan je povedal, da se bo pripravil dopis lastnikom. Po odloku o občinskih cestah pa se lahko zaradi 

neoviranega dostopa za potrebe npr. gasilske intervencije, poti očistijo. 

 

Ugovšek Franc je vprašal, kako je z davkom od iger na srečo. 

Župan je povedal, da se bo davek nakazal gasilcem PGD Nova Štifta. 

 

Galin Franc predlaga, da bi se informacija o vgradnjah malih čistilnih naprav objavila tudi v 

informatorju, da bodo občani bolje seznanjeni. 

 

Bevc Robert pove, da je jez pri Koprčanu v Bočni  poln, zato, naj se Nivo obvesti o tem. 

Župan je povedal, da je bil o tej zadevi že poslan dopis  na ministrstvo in da odgovora še ni bilo. 

 

K točki 14) 

Ni bilo razprave. 

 

S tem je bil dnevni red za sejo izčrpan, seja je bila zaključena ob 21:15 uri. 

 

 

Zapisala:                 Župan: 

Rezoničnik Simona, l. r.                                    ŠPEH Anton, l. r. 


