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ZAPISNIK
19. redne seje Občinskega sveta Občine Gornji Grad,
ki je bila dne, 20.04. 2017, ob 18.00 uri v sejni sobi Kulturnega doma Gornji Grad
Prisotni člani občinskega sveta:
Galin Franc, Letonja Peter, Suhoveršnik Milan, Krznar Meta, Ugovšek Jože, Štorgelj Darko,
Osolnik Košar Barbara, Petek Klemen.
Opravičeno odsotni: Tevž Franc, Purnat Jure in Mlinar Jože.
Ostali prisotni:
župan Ogradi Stanko, direktor PUP-Saubermacher d.o.o. Herodež Janez, direktor Komunale
d.o.o. Gornji Grad Purnat Zdenko, računovodkinja Komunale d.o.o. Gornji Grad Rihter
Mojca, predsednica Nadzornega odbora Vodušek Irena, direktorica občinske uprave Rihter
Jožica, sodelavka občinske uprave 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 19. redno sejo je bil predlagan naslednji dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ugotovitev sklepčnosti
Pregled in potrditev dnevnega reda
Pregled in potrditev zapisnika 18. redne seje OS z dne 30. marec 2017
Poročilo o izvajanju GJS zbiranja in odvoza odpadkov za leto 2016 v Občini Gornji
Grad
Letno poročilo poslovanja Komunale d.o.o. Gornji Grad za leto 2016
Letni plan poslovanja Komunale d.o.o. Gornji Grad za leto 2017
Elaborat o oblikovanju cene izvajanje storitve obvezne javne službe oskrbe s pitno
vodo
Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev obvezne javne službe odvajanja in
čiščenja odpadne vode
Pregled in potrditev cenika izvedbe del Komunale d.o.o. Gornji Grad za Občino
Gornji Grad
Izvedbeni program vzdrževanja občinskih cest v Občini Gornji Grad v letu 2017
Vprašanja, pobude in odgovori članom sveta
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. Tevž Franc, Purnat Jure in Mlinar Jože so se opravičili, Letonja Peter je najavil, da se bo seji
pridruži naknadno. Lista prisotnih je sestavni del zapisnika in se hrani v arhivu občinskega sveta.

K točki 2)
Prisotnim je župan predstavil dnevni red 19. redne seje Občinskega sveta Občine Gornji Grad.
V nadaljevanju je predlagal, da se točka 9. Pregled in potrditev cenika izvedbe del Komunale d.o.o.
Gornji Grad za Občino Gornji Grad preimenuje v Pregled in obravnava cenika izvedbe del Komunale
d.o.o. Gornji Grad, saj se bo na tej seji cenik samo pregledal in obravnaval, potrjevanje cenika pa bo
prestavljeno na eno izmed prihodnjih sej.
Svetniki na spremenjeni vrstni red dnevnega reda niso imeli pripomb.
Seji se je pridružil Peter Letonja, župan je ugotovil, da je na seji prisotnih 8. svetnikov.
Župan je podal na glasovanje sklep

SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad potrjuje dnevni red 19. 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 18. redne seje svetniki niso imeli vsebinskih pripomb, Petek Klemen je
opozoril, da iz zapisnika ni razvidno glasovanje svetnikov.
Župan je odgovoril, da gre za tehnično napako, ki se bo odpravila.
V nadaljevanju sta župan in direktorica občinske uprave podala odgovore na vprašanja in pobude, ki
so bila postavljena na 18. redni seji OS.
Rihter Jožica je povedala, da je glede usmerjevalnih tabel za Osnovno šolo naročen elaborat.
Povedala je tudi, da je podrta tabla tematskih poti že postavljena nazaj.
Glede opozorila na razširjenost uporabe moto kros motorjev je Rihter Jožica povedala, da je občina na
Policijsko postajo Mozirje naslovila dopis. Policija je na dopis odgovorila, da se glede kršitev Zakona
o ohranjanju narave, izvaja nadzor nad vožnjo z vozili na motorni pogon v naravnem okolju s strani
policije. Izvršuje se tudi inšpekcijski nadzor s stani inšpektorjev, pristojnih za ohranjanje narave in
lovskih inšpektorjev. Policija je bila o tej problematiki že obveščena, opravljenih je bilo nekaj
opozorilnih razgovor z vozniki. Zaradi težav z motoristi bo Policija Mozirje opravljala kontrole na
območju, kjer se motoristi in vozniki štirikolesnikov pojavljajo, saj lahko le na podlagi osebne zaznave
prekrška ali ob podpisani izjavi priče zoper kršitelje ustrezno ukrepajo.
Župan je povedal, da je bila očiščevalna akcija, ki je potekala 8. aprila uspešno izvedena.
Župan je podal na glasovanje sklep

SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad potrdi zapisnik 18. 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«.
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K točki 4)

Župan je predal besedo Herodežu Janezu, direktorju PUP-Saubermacher d.o.o., ki je predstavil
Poročilo o izvajanju GJS zbiranja in odvoza odpadkov za leto 2016 v občini Gornji Grad.
Povedal je, da je bilo poslovanje družbe v letu 2016 stabilno, izvedene so bile načrtovane investicije,
na kadrovskem področju ni bilo sprememb.
V letu 2016 je bil namesčen zbiralnik za električno odpadno opremo, uvedeno je bilo SMS
obveščanje, občane so obveščali redno, aktivno so sodelovali z osnovnimi in srednjimi šolami glede
ozaveščanja ravnanja z odpadki. Odvozi mešanih komunalnih odpadkov so v letu 2016 potekali na 14
dni, embalažne vrečke so pobirali enkrat mesečno. Odvoz kosovnih odpadkov na naročilnico je
potekal od 15. marca do 15. novembra, odvoze nevarnih odpadkov pa so izvajali v mesecu septembru.
Cena ravnanja s komunalnimi odpadki je enotna za vse zgornje savinjske občine, spremenila se je cena
obdelave in kompostiranja odpadkov, za odvoz katerih je pristojno podjetje Simbio Celje, kar je
razvidno iz položnic. Pravne osebe plačujejo odvoze odpadkov po ceniku, ki je naveden v gradivu.
Delovni čas Zbirnega centra Podhom je primeren in zadostuje potrebam občanov. Število odpadkov,
ki jih občani vozijo v zbirni center se povečuje.
Rezultat poslovanja podjetja za leto 2016 je bil pozitiven v višini 27.934 EUR v vseh zgornje
savinjskih občinah, k čemu je pripomoglo tudi dobro in korektno sodelovanje z občinami in občinsko
komunalno inšpekcijo.
Župan je predal besedo predsedniku Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne
službe Galinu Francu, ki je povedal, da se je odbor seznanil s poročilom na sestanku odbora, ki je
potekal 18. aprila 2017. Navzoče je seznanil z odgovorom na vprašanje glede klavniških odpadkov, ki
je bilo zastavljeno na sestanku odbora in povedal, da PUP Saubermacher ni pristojen za ravnanje s
klavniškimi odpadki, pristojno je podjetje Koto.
Župan je odprl razpravo v katero sta se s predlogom in vprašanjem vključila Osolnik Košar Barbara in
Ugovšek Jože.
Osolnik Košar Barbara je predlagala, da se v poročilu za leto 2017 vključijo podatki o številu
naročilnic glede odvoza kosovnih odpadkov v občini.
Ugovška Jožeta je zanimalo kakšne bodo cene odvoza bioloških odpadkov s strani podjetja Simbio.
Herodež Janez je odgovoril, da ima podjetje Simbio najnižje cene za obdelavo in kompostiranje
bioloških odpadkov in dviga cen ni pričakovati. Problem pa predstavlja sledljivost zbiranja bioloških
odpadkov, ker ljudje v večini kompostirajo, zato je na območju občine teh odpadkov malo zbranih.
Župan je podal na glasovanje naslednji sklep

SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad se je seznanil s Poročilom o izvajanju GJS zbiranja
in odvoza odpadkov za leto 2016 v Občini 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 5)
Purnat Zdenko direktor Komunale d.o.o. Gornji Grad je predstavil Letno poročilo poslovanja
Komunale d.o.o. Gornji Grad za leto 2016. Povedal je, da je bil rezultat poslovanja podjetja za leto
2016 pozitiven. Prihodek na zaposlenega v letu 2016 je znašal 59.000 EUR. Letnega prometa so imeli
preko 600.000 EUR, v podjetju je 10 redno zaposlenih, ena oseba pa je zaposlena preko razpisa.
Čistilka je prenehala z delom, čiščenje prostorov izvajajo v lastni režiji.
V sredini lanskega leta so pričeli z enotno vstopno/izstopno točko za vse zaposlene in sicer v upravni
stavbi. Tudi v letu 2016 so izvajali 24 urno dežurno pripravljenost.
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Večjih nakupov v lanskem letu ni bilo, realizirali so le nakup valjarja za utrjevanje bankin in
avtomobilske prikolice za prevoz strojev ter posodobili najbolj nujno računalniško programsko
opremo: računovodski program in program vodar za zaračunavanje komunalnih storitev.
Na področju oskrbe z vodo so ugotovili, da prihaja do količinskih izgub vode v Gornjem Gradu in del
tudi v Novi Štifti. S sredstvi za investicijsko vzdrževanje in razvoj so naredili obnovo sekundarnega
vodovoda Prod, obnovljen je bil tudi sekundarni vod za Tlako.
Na področju odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih voda glavnino dela predstavlja
vzdrževanje Čistilne naprave Gornji Grad, v letu 2016 so kupili rezervne dele črpalk za oba črpališča
tlačnega voda iz Bočne. V Spodnjem trgu so zgradili del sekundarne kanalizacije ter zamenjali kritino
na objektu čistilne naprave.
Glede upravljanja odlagališča je 5 občin poravnalo obveznosti iz preteklih let, nista pa obveznosti
poravnali Občina Mozirje in Občina Rečica ob Savinji, za kar je Občina Gornji Grad vložila tožbo.
Na področju kolektivne komunalne rabe so redno izvajali košnje zelenic in cvetlične zasaditve.
Odstranili so ekološki otok pri pokopališču Gornji Grad. V začetku leta 2016 so prepleskali vsa
avtobusna postajališča. Na stanovanjskem področju so bila izvedena nujna vzdrževalna dela. Na
cestnem področju so se izvajala vzdrževalna dela v skladu s sprejetim planom.
Glede del za Eko Topoloto je povedal, da so konec leta 2016 sodelovali pri primopredaji z novim
lastnikom EKOEN G.G. d.o.o. iz Luč.
Galin Franc je povedal, da se Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe
strinja s podanim poročilom, ki jim je bilo predstavljeno na sestanku odbora in ga predlaga
občinskemu svetu v sprejem.
Župan je odprl razpravo na katero so se z vprašanji na katera sta takoj prejela odgovore vključila Petek
Klemen in Osolnik Košar Barbara.
Petek Klemen je vprašal v kateri fazi je tožba do Občine Rečica in Občine Mozirje ter kakšna je višina
odpisanih terjatev do Občine Ljubno.
Župan je odgovoril, da je bil obema občinama poslan opomin, konec leta 2016 je bila vložena tudi
tožba za obe občini, vezana na stroške preteklih let. V tožbo niso vključeni stroški nastali v letu 2016
in 2017, glede tekočih stroškov bo treba ponovno vložiti tožbo.
Purnat Zdenko je glede odpisa terjatev do Občine Ljubno povedal, da gre za zadevo iz leta 2006, ko so
imele občine dogovor, da se odpadki vozijo na odlagališče Podhom. Podjetje Nivo je na odlagališče
Podhom, zaradi investicijskih del v Občini Ljubno pripeljalo večjo količino odpadkov, za katere je
Komunala d.o.o. Gornji Grad Občini Ljubno izstavila račun, ker pa v dogovoru ni bila jasno definirana
dovoljena količina odpadkov za posamezno občino je Občina Ljubno račun zavrnila. Ostanek terjatev
iz tega naslove je še za cca. 9000 EUR.
Osolnik Košar Barbaro je zanimalo koliko kratkoročnih terjatev navedenih v poročilu je že zapadlo.
Purnat Zdenko je odgovoril, da večjih terjatev ni. Postavka je visoka ker so bili decembra izstavljeni
računi za vse projekte, vendar zapadejo v plačilo v prihodnjem letu.
Osolnik Košar Barbaro je zanimalo tudi kako je z neplačilom najemnin za stanovanja v lastni občine.
Purnat Zdenko je odgovoril, da tekoče dolgovi ne naraščajo, ostajajo pa neporavnane zadeve za nazaj.
Župan je podal na glasovanje naslednji sklep

SKLEP:
1. Občinski svet Občine Gornji Grad potrdi Letno poročilo poslovanja Komunale d.o.o.
Gornji Grad za leto 2016 v obliki in vsebini kot je predloženo.
2. Ostanek čistega dobička Komunale d.o.o. Gornji Grad za leto 2016 v višini 353 EUR
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ostane nerazporejen.
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)
Purnat Zdenko je predstavil Letni plana poslovanja Komunale d.o.o. Gornji Grad za leto 2017.
Povedal je, da bo na področju izvedbe gospodarskih javnih služb obseg storitev na ravni predhodnega
leta. Glede investicij si želijo obnovo vodovoda, načrtujejo menjavo nekaterih hišnih priključkov,
sanacijo odlagališča Podhom, ureditev počivališča v Delcah, ureditev odvodnjavanja na igrišču v
Gornjem Gradu, namestitev ograje na pokopališču v Novi Štifti, ureditev čajne kuhinje v vežici
Bočna, hidroizolacija zahodne stene pri Zdravstvenem domu Gornji Grad. Izvajali bodo redno
vzdrževanje občinskih cest. S podjetjem EKOEN G. G. bodo tudi v letu 2017 sodelovali v enakem
obsegu kot leta 2016. V kolikor bodo pridobili gradbeno dovoljenje bodo v letu 2017 gradili parkirišče
pred upravno stavbo Komunale. Števila zaposlenih nimajo namena povečevati, razen, če bi se povečal
obseg dela. V prihodnjih letih bo potrebno temeljito razmisliti o dokapitalizaciji komunale s strani
občine, saj bi občina s tem povečala vpoklicana sredstva in hkrati povečala vrednost podjetja.
Komunala bi bila bolje opremljena za izvedbo del, za katere mora občina sedaj najemati zunanje
izvajalce. Sedanja izvedba del komunale do občine je naravnana tako, da ni ostanka dobička (občina
plača dejanske stroške), kar je sicer pozitivno za občinski proračun, vendar komunala nima sredstev s
katerimi bi lahko vlagala v nakup nove opreme in razvoj podjetja.
Galin Franc je povedal, da je bil direktor Komunale d.o.o. pri predstavitvi plana za leto 2017 tudi na
sestanku Odbora za gospodarstvo zelo izčrpen in da je prisotnim odgovoril na vsa zastavljena
vprašanja, zato je odbor soglasno potrdil predlog Letnega plana poslovanja Komunale d.o.o. Gornji
Grad za leto 2017.
Župan je odprl razpravo v katero sta se s predlogoma in vprašanji na katera sta takoj dobila odgovore
vključila Osolnik Košar Barbara in Petek Klemen.
Petek Klemen je predlagal, da bi morala Komunala poskrbeti, da bi bil bager v sezoni aktiven več kot
10 delovnih ur, zato bi bilo potrebno delo tako organizirati. Predlagal je tudi, da bi Komunala d.o.o.
lahko izvajala sečnjo lesa tako kot drugi ponudniki na trgu.
Purnat Zdenko je predlog podprl in povedal, da bi bilo treba preveriti zakonodajo in licence, ki jih
potrebuje podjetje za opravljanje tovrstne dejavnosti.
Župan je podal na glasovanje sklep

SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad potrdi Letni plan poslovanja Komunale d.o.o. Gornji
Grad za leto 2017 v obliki in vsebini kor je predložen.
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)

Rihter Mojca računovodkinja Komunale d.o.o. Gornji Grad je predstavila Elaborat o oblikovanju cene
izvajanja storitev obvezne javne službe oskrbe s pitno vodo. Iz poročila je razvidno, da cena ni pokrila
stroškov, zato je potrebno ceno zvišati za 19,02%. Omrežnina, ki je sestavljena iz amortizacije in
obnove vodomerov, bi se povečala na 3,1713 EUR. Pri vodarini in omrežnini imamo cene v povprečju
primerljive podobnim območjem.
Galin Franc predsednik Odbora za gospodarstvo je povedal, da se je odbor strinjal s sprejemom
elaborata.
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Župan je odprl razpravo v katero so se z vprašanji na katera so takoj prejeli odgovore vključili Osolnik
Košar Barbara, Galin Franc in Klemen Petek.
Župan je podal na glasovanje naslednje sklepe

SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad sprejme Elaborat o oblikovanju cene izvajanja
storitev obvezne javne službe oskrbe s pitno vodo.
Ob glasovanju je bilo navzočih 8 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 8 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad sprejme ceno vodarine v višini 0,6732€/m3.
Ob glasovanju je bilo navzočih 8 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 8 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad sprejme ceno omrežnine za vodovod za premer
vodomera DN20( 1/2", 3/4") v višini 3,1713 EUR/mesec.
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)

Rihter Mojca računovodkinja Komunale d.o.o. Gornji Grad je predstavila Elaborat o oblikovanju cene
izvajanja storitev obvezne javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. Ker je bila v
letu 2016 potrjena cena nižja od obračunske cene za 0,0203 EUR/m3, se predračunska cena za leto
2017 korigira in znaša 0,2251 EUR/m3. Zaradi večje amortizacije se dvigne tudi cena omrežnine v
letu 2017 in sicer za 0,7%.
Galin Franc je povedal, da je Odbor za gospodarstvo obravnaval tudi Elaborat o oblikovanju cene
izvajanja storitev obvezne javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode in da glede na
povedano niso imeli pripomb, zato je odbor na svojem sestanku potrdil elaborat in ga predlaga v
sprejem Občinskemu svetu.
Župan je odprl razpravo v katero sta se z vprašanji na katere sta dobila odgovor takoj vključila Osolnik
Košar Barbara in Galin Franc.
Župan je podal na glasovanje naslednje sklepe

SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad sprejme Elaborat o oblikovanju cene izvajanja
storitev obvezne javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.
Ob glasovanju je bilo navzočih 8 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 8 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad sprejme ceno javne gospodarske službe odvajanja
komunalne odpadne vode v višini 0,2251 €/m3.
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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SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad sprejme sklep, da se iz proračuna subvencionira
omrežnina za izvajanje storitev javne službe odvajanja komunalne odpadne vode v
višini 62,57 % za gospodinjstva in nepridobitne dejavnosti.
Ob glasovanju je bilo navzočih 8 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 8 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad sprejme ceno javne gospodarske službe čiščenja
komunalne odpadne vode v višini 0,6054 €/m3.
Ob glasovanju je bilo navzočih 8 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 8 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

SKLEP:

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 44,05 %, za gospodinjstva in nepridobitne dejavnosti.
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)
Purnat Zdenko direktor Komunale d.o.o. je predstavil Cenik izvedbe del Komunale d.o.o. Gornji Grad
za Občino Gornji Grad. Povedal je, da je bil Cenik predstavljen tudi na sestanku Odbora za
Gospodarstvo, kjer so navzoči predlagali, da naj se do seje občinskega sveta zberejo ceniki drugih
komunal in se naredi primerjalna analiza. Purnat Zdenko je povedal, da je pridobil podatke od drugih
komunal, vendar cene ne gre direktno primerjati, saj je več dejavnikov, ki vplivajo na višino cene.
Komunala predlaga v sprejem takšen cenik za Občino Gornji Grad, kot je bil predstavljen.
Župan je odprl razpravo in povedal, da je bil prepričan, da naj bi se novo potrjeni cenik uporabljal tako
za Občino Gornji Grad kot za ostale zunanje uporabnike storitev Komunale d.o.o., ne pa da se
uporabljata dva različna cenika. Mnenju se je pridružila tudi Osolnik Košar Barbara, ki meni, da
dvojni cenik ni rešitev, temveč je potrebno obstoječi cenik podrobneje razdelati.
Galin Franc je povedal, da imajo vsa komunalna podjetja bistveno bolj razdelane cenike, kar je veliko
bolj transparentno in efektivno. Povedal pa je tudi, da se mu novo predlagane cene zdijo visoke.
Purnat Zdenko je povedal, da je razlog povišanja cen večinoma minus s področja vzdrževanja cest.
Petek Klemen je predlagal, da se razprava na tem mestu zaključi in se do naslednje obravnave pripravi
cenik z upoštevanjem vseh podanih pripomb. Predlagal je tudi, naj se opravi analiza glede izgube na
področju vzdrževanja občinskih cestah in se naredi primerjava in korekcija cen, šele nato naj se cenik
potrjuje.
Svetniki so bili soglasni, da je treba ustrezno uskladiti in razčleniti cenik po posameznih postavkah ter
uporabljati enoten cenik za vse uporabnike storitev Komunale d.o.o..
Razprava pod točko 09 DR se je na tem mestu zaključila.
Krznar Meta je sejo zapustila iz zdravstvenih razlogov, na seji je ostalo prisotnih 7 svetnikov.
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K točki 10)

Purnat Zdenko je predstavil Izvedbeni program vzdrževanja občinskih cest v Občini Gornji Grad v
letu 2017. Povedal je, da je bil Izvedbeni program pripravljen skupaj z Občinsko upravo in vsebuje
poleg rednega vzdrževalnega dela tudi tabelo investicijskega vzdrževanja glede na posamezne ceste.
Župan je predal besedo Galin Francu, ki je povedal, da je Izvedbeni program vzdrževanja občinskih
cest pregledal tudi Odbor za gospodarstvo, ki je ugotovil, da so v programu zajete najnujnejše
investicije.
Župan je odprl razpravo v katero so se z vprašanji na katera so dobili takoj odgovore vključili:
Petek Klemen je povedal, da so potrebe lepo razdelane v planu, vendar meni, da je glede dinamike
izvedbe del realizacija vprašljiva.
Galin Franc je predlagal naj se v tabelo za naslednje leto doda postavka realizacija aktivnosti za
preteklo leto.
Osolnik Košar Barbaro je zanimalo kakšne so naloge cestnih preglednikov in kakšna je trasa ogleda, ki
ga morajo opraviti.
Purnat Zdenko je odgovoril, da se mora cestni preglednik zapeljati po dani trasi in pregledati teren ter
opraviti manjše sanacije (krpanje lukenj, odmašitev jarkov, odstranitev manjše vegetacije,..). Trasa
ogledov je vezana na celotno območje občinskih cest.
Štorgelj Darko je opozoril, da so pretežki kamioni velik vzrok za slabo stanje občinskih cest, meni, da
bi bilo potrebno kaj ukrepati na tem mestu.
Osolnik Košar Barbaro je zanimalo zakaj je višina realizacije rednega vzdrževanja za preteklo leto
163%.
Purnat Zdenko je odgovoril, da so v realizacijo vključena tudi vsa izvedena dela, ki niso bila zajeta v
planu za leto 2016, temveč so potrebe nastajale sproti in je bilo potrebno ukrepati.
Galin Franc je posredoval pripombo, ki je bila z njegove strani dana na sestanku Odbora za
gospodarstvo glede zimske službe. Povedal je, da je potrebno ukrepati zoper zamudnike, ki poročila ne
oddajo do roka, zato predlaga občinskemu svetu, da sprejme dopolnitev odloka kjer se zabeležijo
sankcije za tiste, ki ne oddajo poročila.
Župan je podal na glasovanje naslednji sklep
SKLEP:

Občinski svet Občine Gornji Grad potrdi Izvedbeni program vzdrževanja občinskih cest
v Občini Gornji Grad za leto 2017 v obliki in vsebini kot je predložen.
Ob glasovanju je bilo navzočih 7 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 7 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

K točki 11)

Barbara Osolnik Košar je pohvalila izvedbo očiščevalne akcije ter predlagala, da se ob regionalni cesti
Černivec - Gornji Grad namesti še kakšen dodaten smetnjak, ker so pobrali veliko smeti na tistem
območju. Meni, da bi bili dodatni smetnjaki dobrodošli, predvsem na vrhu Černivca na obeh straneh
ceste in še na kakšni dodatni lokaciji nižje ob tej regionalni cesti. Dodala je še pobudo, da naj občina
do naslednjega leta preuči zadeve glede izdajanja glob za ljudi, ki mečejo smeti v naravo.
Štorgelj Darko je predlagal, da bi se lahko občine bolj povezovale pri očiščevalnih akcijah in da naj bi
se vključilo ljudi, ki prejemajo sredstva s strani zavoda za zaposlovanje v aktivno dogajanje v občinah.
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K točki 12)
Župan pove, da je naslednja seja planirana v mesecu maju.
S tem je bil dnevni red za sejo izčrpan, seja je bila zaključena ob 22:20 uri.

Zapisala:
STRADOVNIK Katja, l. r.

Župan:
OGRADI Stanko, l. r.
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