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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: 10. 9. 2020 

Naš znak: 03201-0011/2018-2020-3 
 

ZAPISNIK 

 

11. redne seje Občinskega sveta Občine Gornji Grad, 

ki je bila dne, 10. 9. 2020, ob 18.00 uri v dvorani Kulturnega društva Lojze Savinšek 

Nova Štifta 

 
Prisotni člani občinskega sveta:  

Bevc Robert, Galin Franc, Letonja Peter, Mavrič Terezija, Petek Urška, Tevž Jože, Ugovšek Bernarda, 

Ugovšek Franc. 

 

Opravičeno odsotni: Šinkovec Matic, Černevšek Tadej, Ana Kerznar 

 

Ostali prisotni:  

Župan Špeh Anton, direktorica občinske uprave Rihter Jožica, Veršnik Franc vodja režijskega obrata, 

Fras Darko in Pavkovič Uroš Nikolaj, Pravna družba Pavkovič in odvetniki d.o.o. ter sodelavka 

občinske uprave 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 11. redno sejo je bil predlagan naslednji dnevni red: 

 

1. Ugotovitev sklepčnosti 

2. Pregled in potrditev dnevnega reda 

3. Pregled in potrditev zapisnika 10. redne seje OS z dne 18. junija 2020 

4. Izvolitev predstavnika Občine Gornji Grad v volilno telo za volitve člana državnega sveta in 

določitev kandidata za člana državnega sveta 
 

5. a.) Informacija o delovanju režijskega obrata Občine Gornji Grad, ugotovitve, problematika pri 

izvajanju GJS in predlagane spremembe ter ukrepi. Poroča: Veršnik Franc 

b.) Seznanitev z razvojnimi usmeritvami Javnega podjetja Komunala d.o.o.. Poroča: Špeh Anton 

in Pravna družba Pavkovič in odvetniki d.o.o. 
 

6. Odlok o podelitvi koncesije na področju javne službe pomoči družini na domu v Občini Gornji 

Grad – I. obravnava 
 

7. Vprašanja in pobude 
 

8. Razno 
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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) 

Župan je  predstavil dnevni red 11. 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 11. redne seje Občinskega sveta Občine 

Gornji Grad. 
 

Ob glasovanju je bilo navzočih 7 članov občinskega sveta. 

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

 

K točki 3)   

Na predložen zapisnik 10. redne seje svetniki niso imeli pripomb. 

Župan je podal na glasovanje naslednji sklep 
 

SKLEP: 

Občinski svet Občine Gornji Grad potrdi zapisnik 10. redne seje Občinskega sveta Občine 

Gornji Grad. 
 

Ob glasovanju je bilo navzočih 7 članov občinskega sveta. 

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

 

K točki 4) 

Predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Galin Franc je povedal, da je 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja kot kandidata za elektorja predlagala Letonja 

Petra, predlagani kandidat se strinja s kandidaturo. Glede določitve kandidata za člana državnega sveta 

pa je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja sprejela odločitev, da se kandidata s 

strani Občine Gornji Grad ne predlaga. V nadaljevanju je Rihter Jožica povedala, da je za potek 

tajnega glasovanja potrebno najprej določiti tri člansko volilno komisijo. 

 

Občinski svet je potrdil tri člansko volilno komisijo v sestavi Galin Franc predsednik volilne komisije, 

Ugovšek Franc in Tevž Jože člana volilne komisije.  

 

Seji se je pridružila  Mavrič Terezija. 

 

Volitve je vodil predsednik volilne komisije Galin Franc. 

Zapisnik je pisala Rezoničnik Simona. 

 

Glasovanje je potekalo tajno, z glasovnicami. Po končanem glasovanju je komisija preštela glasovnice 

in ugotovila, da je bil z večino glasov (8 glasovnic ZA, 0 glasovnic PROTI, 0 glasovnic 

NEVELJAVNIH), za predstavnika v volilno telo za volitve člana državnega sveta izvoljen: LETONJA 

Peter. 

 

Seji seje pridružila predsednica NO Vodušek Irena. 

 

Predsednik volilne komisije je takoj po ugotovitvi rezultatov objavil izid glasovanja na seji sveta. 

Volitve so bile končane ob 18.20 uri. 
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Župan je svetnike seznanil z razpravo, ki so jo imeli župani Zgorjesavinjskih občin o določitvi 

kandidata za predstavnika za člana državnega sveta. 

 

Župan je odprl razpravo. Vprašanj ni bilo. 

 

Župan je podal na glasovanje naslednji sklep 

 

SKLEP: 

Občinski svet Občine Gornji Grad na podlagi tajnega glasovanja potrjuje Letonja Petra za 

predstavnika Občine Gornji Grad v volilno telo volitve člana državnega sveta. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 8 članov občinskega sveta 

Sklep je bil sprejet z 8 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 

 

K točki 5a) 

Veršnik Franc, vodja režijskega obrata, je pozdravil navzoče in povedal, da bo predstavil dosedanje 

delo režijskega obrata nato pa še kratkoročne, srednjeročne in dolgoročne ukrepe. 

V nadaljevanju je prosil prisotne predstavnike občinskega sveta, da na list napišejo predloge investicij 

v izboljšave cestne infrastrukture, ki bodo financirane iz proračunske postavke rednega vzdrževanja 

občinskih cest. Predlogi so bili kasneje v razpravi prebrani in komentirani. 

Veršnik Franc je povedal, da je njegovo dosedanje delo je obsegalo pripravo in izvedbo razpisa za 

šolski kombi, pripravo in izvedbo razpisa za šolske prevoze in spremljanje ter izvajanje vzdrževanja 

občinskih in gozdnih cest. Šolski prevozi se bodo izvajali s strani dveh zunanjih ponudnikov, za 

območje Nove Štifte prevoznik Avtoprevozništvo Marko Poiškruh s.p. in za območje Bočne podjetje 

Kristin, Rajko Škrubej s.p.. Za območje Lenarta, Florjana in Šokata se bodo prevozi opravljali z novim 

občinskim kombijem. 

Veršnik Franc je povedal, da je predvideno, da se bo investicija nakupa kombija povrnila v 2,7 letih. 

Nadaljnji ukrepi režijskega obrata se nanašajo predvsem na organizacijo dela na vseh področjih 

delovanja ter zagotovitvijo delovnih sredstev, ki bodo omogočale učinkovito delo. 

Župan je predlagal, da se razprava točke izvede skupaj z razpravo točke 5b. Predstavniki občinskega 

sveta so se s predlogom strinjali. 

 

K točki 5b) 

Župan je seznanil prisotne, da dosedanja direktorica občinske uprave Rihter Jožica zaključuje službo 

in da je bil objavljen razpis zasedbo delovnega mesta Direktor občinske uprave. Na razpis se je 

prijavilo 9 kandidatov. Razgovorov za delovno mesto se je udeležilo 8 kandidatov. Izmed vseh 

prijavljenih kandidatov je bil izbran najprimernejši, to je Purnat Zdenko. Vodenje Komunale d.o.o., pa 

kot v. d. direktorja s 16. 9. 2020 prevzema Fras Darko iz Pravne družbe Pavkovič in odvetniki d.o.o., 

ki ima na tem področju dolgoletne izkušnje. Župan mu je v nadaljevanju dal besedo. 

Fras Darko je pozdravil vse navzoče in jih seznanil s trenutno situacijo na področju Komunale d.o.o.. 

Poudaril je, da veljavni Odlok o ustanovitvi javnega podjetja kakor tudi Statut Komunale d.o.o. ni 

usklajen z veljavno zakonodajo, ki pravi, da je za razrešitev direktorja javnega podjetja pristojen 

nadzorni svet podjetja in ne občinski svet, kot je navedeno v odloku in statutu Komunale, skladno s 

tem je bil sklican tudi Nadzorni svet Komunale 

Povedal je, da je direktor Purnat Zdenko podal predlog za sporazumno prekinitev opravljanja funkcije 

direktorja Komunale d.o.o., ker je bil izbran za delovno mesto Direktorja občinske uprave. Zaradi 

pravnih in organizacijskih zadržkov za sočasno opravljanje funkcije direktorja občinske uprave in  
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direktorja Komunale d.o.o. ga je Nadzorni svet Komunale d.o.o. razrešil s funkcije direktorja. 

Predlagani kandidat za opravljanje funkcije direktorja Komunale d.o.o. se s kandidaturo ni strinjal, 

zato je Nadzorni svet Komunale d.o.o. za v. d. direktorja imenoval predstavnika Pravne družbe 

Pavkovič in odvetniki d.o.o. Fras Darka. 

V nadaljevanju je predstavil smernice razvoja in organizacije Javnega podjetja Komunala d.o.o.. 

Fras Darko je mnenja, da bi bilo smiselno obdržati tako režijski obrat kot javno podjetje, saj bi se 

porazdelitev dela nalog lahko izvajala bolj racionalno, omogočalo bi večjo prilagodljivost in 

fleksibilnost na trgu dela. Režijski obrat bi opravljal naloge na področju strokovnih in upravnih zadev, 

javno podjetje pa bi izvajalo operativne naloge. Potrebno bo izdelati strategijo in program javnega 

podjetja in uskladiti občinske akte in akte javnega podjetja v skladu s predpisi. 

Po reorganizaciji podjetja bo sledil razpis za novega direktorja Komunale d.o.o., s ciljem najti nekoga, 

ki bo dal jasno vizijo podjetja in predstavil učinkovit poslovni načrt. Pravna družba Pavkovič in 

odvetniki d.o.o. bo nudila zakonito zastopanje in svetovanje na področju javnega podjetja. 

 

Župan je odprl razpravo.  

Prebrani so bili predlogi svetnikov v zvezi z delovanjem režijskega obrata, večina predlogov se je 

nanašala na področje cest. 

Z vprašanji so se v razpravo vključili Tevž Jože, Ugovšek Bernarda, Mavrič Terezija, Galin Franc in 

Bevc Robert, ki so dobili odgovore na vprašanja s strani Veršnik Franca, župana in Fras Darkota. 

 

Občinski svet se je seznanil z delom in ugotovitvami režijskega obrata Občine Gornji Grad. 

 

Občinski svet Občine Gornji Grad se je seznanil z opisom stanja in smernicami razvojnih 

usmeritev Komunale Gornji Grad d.o.o.. 

 

K točki 6) 

Rihter Jožica je povedala, da je potrebno obravnavati Odlok o podelitvi koncesije za področje pomoči 

družini na domu v Občini Gornji Grad (v nadaljevanju: odlok), ker je dosedanji pogodbeni 

koncesionar Center za socialno delo Savinjsko – Šaleška obvestil župane zgornjesavinjskih občin, da z 

31. 12. 2020 ukinja storitev Pomoč družini na domu.  

Na sestanku direktorjev občinskih uprav v mesecu juniju je bila določena časovnica sprejemanja 

Odloka. Odlok se sprejme v dveh branjih na občinskih svetih občin, nato pa se izvede skupni javni 

razpis za koncesijo. Koncesija se podeli za določen čas, in sicer desetih let pravni ali fizični osebi, ki 

izpolnjuje predpisane pogoje za izvajanje pomoči družini na domu. Koncesijo za opravljanje javne 

službe Pomoč družini na domu podeli na podlagi mnenja socialne zbornice ali strokovnega sveta za 

socialno varstvo občinski organ. 

Rihter Jožica je povedala, da je pogoj za podelitev koncesije tudi, zahteva dosedanjega pogodbenega 

izvajalca, da se šest dosedanjih socialnih oskrbovalk prezaposli k novemu izvajalcu pomoči na domu, 

ker uživajo zaupanje oskrbovancev. Dodatnih finančnih posledic na proračun Občine Gornji Grad naj 

ne bilo bilo. V veljavnem proračunu je za Pomoč družini namenjeno 6.500 EUR. Cena storitev znaša 

16 EUR in se predvidoma ne bo povišala. Občina subvencionira 10 EUR, 6 EUR pa plačajo 

oskrbovanci sami. 

S strani družbe DEOS d.o.o. je bil na občine poslan informativni dopis, da so pripravljeni prevzeti 

dejavnost pomoči, ker to že uspešno opravljajo v treh drugih občinah.  

V nadaljevanju so bili prebrani in povzeti vsi členi predloga Odloka pomoči družini na domu. 

 

Župan je odprl razpravo. 

Mavrič Terezija je vprašala, če bo izbran en koncesionar za celotno območje Zgornjesavinjske doline? 
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Rihter Jožica je povedala, da vsaka občina sprejme svoj Odlok, skupni razpis pa bo izvedla Občina 

Gornji Grad. 

 

Župan je podal na glasovanje naslednji sklep 
 

SKLEP: 
Občinski svet Občine Gornji Grad sprejme Odlok o podelitvi koncesije na področju javne službe 

pomoči družini na domu v Občini Gornji Grad v I. OBRAVNAVI. 
 

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) 

Ugovšek Franc je vprašal, kakšna je cena najema bagra in pove, da uporabniki cest velikokrat 

neodgovorno ravnajo s cesto? 

Veršnik Franc je povedal, da je cena najema 23€/h, v to ceno je vključeno vse ( gorivo, servis…) razen 

delavca, ki ga zagotovi Komunala. Ponudnik stroja je TGM, Janžovnik Aleš s.p.. Za neodgovorno 

ravnanje občanov se bodo začeli pošiljati dopisi z opozorili o storjenih nepravilnostih. 

 

Tevž Jože je vprašal v kateri fazi je vloga za cestno ogledalo v Otoku in v kateri fazi je postopek 

nakupa Zadružnega doma v Bočni? 

Veršnik Franc je odgovoril, da je cestno ogledalo kupljeno in ga je potrebno samo še namestiti. 

Župan je povedal, da je pogodba s podjetjem Ledava d.o.o. podpisana in je trenutno postopek na 

FURS-u. 

Bevc Roberta je zanimalo kdaj se lahko pričakuje javna dražba in na kakšen način se bodo uredile 

posledice neurja pri »Golobi«? 

Župan je povedal, da bo dražba predvidoma konec leta. Za odpravo posledic neurja pa bo potrebno 

sodelovanje tudi z Zavodom za gozdove in se bo pristopilo k rešitvi. 

 

Bevc Roberta je zanimalo kdo je pristojen za čiščenje obcestnih jaškov ob državni cesti v Bočni? 

Veršnik Franc je povedal, da je pristojno podjetje VOC. 

Župan je povedal, da bo poslan dopis na VOC za čiščenje obcestnih jarkov. 

 

Ugovšek Bernarda je poudarila, da želi, da se cesta do njihove domačije v Lenartu uredi, posuje. 

Veršnik Franc je povedal, da se bo stanje ceste preverilo in uredilo. 

 

Ugovšek Bernarda je povedala, da na križišču »Kosov brod« ni table za označbo gozdna cesta in 

vprašala  kdo je odgovoren za postavitev table? 

Veršnik Franc je povedal, da je to v pristojnosti Zavoda za gozdove. 

 

K točki 8) 

Galin Franca je zanimalo kakšno je stanje na obnovljenem odseku ceste Križ – Florjan - Krnica, ker je 

dobil informacije, da je cesta valovita? 

Mavrič Terezija je povedala, da je po njenem mnenju cesta ustrezno sanirana. 

 

S tem je bil dnevni red za sejo izčrpan, seja je bila zaključena ob 21:20 uri. 

 

Zapisala:                 Župan: 

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


