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Naziv gradiva:    Poročilo o izvajanju zimske službe 2019/2020 v Občini Gornji Grad 
 

 

Pravna podlaga:  16. člen Statuta Občine Gornji Grad (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 

                            08/16) in 17. člen Odloka o ureditvi zimske službe v Občini Gornji Grad 

                            (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin št. 15/09) 

 

Predlagatelj:     Anton Špeh, župan 

 

Pripravil:     Komunala d.o.o. Gornji Grad 

 

Poroča:                Zdenko Purnat, direktor Komunale d.o.o. Gornji Grad 

 

 

Predlog sklepa: 

Občinski svet Občine Gornji Grad potrjuje Poročilo o izvajanju zimske službe 

2019/2020 v Občini Gornji Grad. 

 

 

OBRAZLOŽITEV: 

 

Občinski svet Občine Gornji Grad je sprejel Odlok o ureditvi zimske službe v Občini Gornji 

Grad, ki v 4. točki 17. člena določa: 

III. NAČRT ZIMSKE SLUŽBE 

17. člen 

(4) Izvajalec zimske službe do 15. 5. vsako leto pripravi poročilo o izvajanju zimske službe s 

predlogom za izboljšanje kakovosti izvajanj in predlogom za odpravo posledic poškodb zime 

oz. nujnih sanacijskih del, ki ga potrdi Občinski svet občine Gornji Grad. 

 

Izvajalka zimske službe Komunala d.o.o. je pripravila poročilo, ki je predloženo v sprejem. 
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KOMUNALA  Javno komunalno podjetje d.o.o. Gornji Grad 
Tel.: 03/ 838-30-10   Fax: 03/ 838-30-11 

 
  
  

Datum: 04.06.2020  
 
 
Občina Gornji Grad, Attemsov trg 3, 3342 Gornji Grad 

 

ZADEVA: Poročilo o izvajanju zimske službe 2019/2020 

 
Pripravljalna dela 
Pripravljalna dela smo izvajali pred obdobjem zimskega obdobja z namenom, da se omogoči učinkovito 
delo zimske službe. Pripravljalna dela so zajemala: 

- pripravo cest in njihove okolice (snežni koli, dopolnilna prometna signalizacija), 
- pripravo mehanizacije, 
- pripravo posipnega materiala (sol, pesek). 

V nadaljevanju zimske sezone smo materiale sproti in po potrebi dovažali v času stabilnih vremenskih 
razmer. Skupno je bilo dobavljeno: 

- 23 ton soli (cca. 3.400 EUR) 
- cca. 360 ton peska (cca. 6.400 EUR). 

Soli je ostalo cca. 26 ton (letošnja in lanska) in je na zalogi za naslednjo sezono, prav tako je na deponijah 
ostalo še veliko peska.  
 
Kratek oris razmer v sezoni 2019/2020 
Prvo sneženje je bilo iz 13. na 14.december (10 cm). Nato je bilo relativno toplo in lepo do sredine januarja, 
ko je stisnil mraz in je bilo potrebno nekatere odseke občasno posipati. Preostanek januarja je bil zopet suh 
(razen sodre 29.01.). Sledilo je obdobje suhega in relativno toplega vremena do 26.02. ko je padlo 10 cm 
snega, isti trend pa se je nadaljeval v marec (suho) do 25. in 26. marca, ko je oba dni padlo po dobrih 5 cm 
snega. 
 
Pripombe uporabnikov, nezgode 
Pripomb na izvajanje zimske službe skoraj ni bilo, tekom sezone pa tudi nismo bili obveščeni o nobeni 
prometni nezgodi, katere vzrok bi bilo pomanjkljivo vzdrževanje cest v okviru zimske službe. 
 
Poškodbe na cestni infrastrukturi 
Nimamo zabeleženih večjih poškodb na cestni infrastrukturi, ki bi nastale z izvajanjem zimske službe. 
 
Stroški izvajanja zimske službe 
 
Strošek sezone 
Izvajanje zimske službe v celotni sezoni 2019/20 je zneslo cca. 30.000 EUR. Od tega (vse bruto): pesek, 
sol, snežni koli, cestna signalizacija in sledenje cca. 11.000 EUR (37%), izvajanje podizvajalcev cca. 
13.000 EUR (43%) in izvajanje komunale cca. 6.000 EUR (20%). 
 
 
 

 

 Žig: Direktor: 

Poslano: 
- naslovu 
- arhiv 

 Zdenko PURNAT 
univ.dipl.inž.gozd. 

 


