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Številka:   9000-9/2019-106 

Datum:      23.9.2019 

 

 
Z A P I S N I K 

7. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič,  
ki je bila v četrtek, dne 19.9.2019, s pričetkom ob 17.00 uri, v veliki sejni 

sobi Občine Tržič, Trg svobode 18, Tržič 

 
 
Seje so se udeležili občinski svetniki in svetnice: Jure FERJAN, Vida RAZTRESEN, Janez 
BOGATAJ, Tanja PERČIČ POKLUKAR, Mojca ČADEŽ, Ana PEHARC, Dušan BODLAJ, Eva 
SREČNIK, Marjan VETERNIK, Vida HRIBAR, Nejc PERKO, Manca GAŠPERIN, Andraž 
ŽITNIK, Duško KRUPLJANIN, Mladen NOVKOVIĆ, Klemen MARKOVIČ, Andrej FRELIH,  
Drago ZADNIKAR, Tomaž MEGLIČ, Metka GABERC, Drago ZALAR, Teja NEMEC in Jana 
JENKO.  
 
Odsotni občinski svetniki: Pavel RUPAR.  
 
Prisotni iz občinske uprave: dr. Metka KNIFIC ZALETELJ – direktorica občinske uprave, Ada 
ŠTAMCAR, Mateja NOSAN. 
 
Drugi prisotni: Primož BAJŽELJ – direktor Komunale Tržič d.o.o., Saša PEGAM – družba 
Tarin, pravno in poslovno svetovanje in storitve, d.o.o., Silvo BUČEK, direktor Bios, d.o.o., 
Tržič, Andreja POTOČNIK – predsednica Nadzornega odbora Občine Tržič, Maja TEKAVEC – 
kandidatka za novo odgovorno urednico glasila Tržičan in hkrati predstavnica Radia Gorenc. 
 
Prisotni predstavniki medijev: Suzana P. KOVAČIČ – Gorenjski glas in Maja TEKAVEC -  
Radio Gorenc (že omenjena med drugimi prisotnimi). 
 
Župan mag. Borut SAJOVIC je odprl 7. redno sejo Občinskega sveta Občine Tržič in pozdravil 
vse prisotne člane in članice Občinskega sveta, goste  in novinarje. 
 
V uvodu je bilo ugotovljeno, da je na seji prisotnih 16 svetnic in svetnikov.  Seja je bila sklepčna. 
 
Drago ZADNIKAR je podal proceduralno vprašanje, in sicer kako je z javnostjo in snemanjem 
seje. Župan je odgovoril, da je snemanje urejeno v skladu s poslovnikom in statutom.  
Drago ZADNIKAR je vprašanju dodal, če je gre prenos direktno v svetovni splet in ga občani 
lahko spremljajo ali ne.  
Snemalec odgovarja, da je seja v živo na Tržič TV in na Youtube in jo trenutno spremlja 9 
gledalcev.  
Drago ZADNIKAR je še vprašal, zakaj javnost ni bila obveščena o spremembah. Župan 
odgovarja, da smo se za tak prenos odločili zaradi kvalitete prenosa.  
 
Drago ZADNIKAR je predlagal umik 7. in 9. točke dnevnega reda.  
 
Ob 17:17 se je pridružila svetnica Metka GABERC 
 
Župan je predlog dal na glasovanje. 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Sedma in deveta točka se umakneta z dnevnega reda. 
 
 

http://www.trzic.si/
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Prisotnih je 17 svetnikov. 

ZA 1 

PROTI 11 

  

Sklep ni bil sprejet. 

 
 
Predlogov za razširitev ali spremembo dnevnega reda ni bilo, župan je dal na glasovanje dnevni 
red.  
 
PREDLOG SKLEPA: 
Sprejme se dnevni red, ki je bil posredovan skupaj z gradivom.  
 
Prisotnih je 17 svetnikov. 

ZA 16 

PROTI 0 

  

Sklep je bil sprejet. 

 
 
Sprejet je bil naslednji dnevni red: 
 

1. a) Potrditev zapisnika 5. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z dne 23.5.2019, s 
popravki 

            b) Potrditev zapisnika 6. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z dne 20.6.2019 
            c) Potrditev zapisnika 3. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z dne  

26. 7. 2019 
2. Pregled in realizacija sklepov Občinskega sveta Občine Tržič, sprejetih na 6. redni seji,  

ter odgovori na vprašanja in pobude članov Občinskega sveta 
3. Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta 
4. Potrditev mandatov nadomestnih članov Občinskega sveta Občine Tržič 
5. Imenovanje novega člana v statutarno pravno komisijo 
6. Imenovanje odgovornega urednika glasila Tržičan 
7. Poročilo o poslovanju podjetja Komunala Tržič d.o.o. za leto 2018 
8. Pripojitev družbe BIOS, poslovne storitve, svetovanje in  razvoj, d.o.o., Tržič k družbi 

Komunala Tržič d.o.o. 
9. Odlok o ustanovitvi in organiziranju podjetja Komunala Tržič d.o.o. – prva obravnava 
10. Končno poročilo o zaključnem računu občine Tržič za leto 2018 
11. Osnutek pravilnika o dodeljevanju enkratne denarne pomoči pri odpravi posledic 

naravnih in drugih nesreč iz sredstev proračuna Občine Tržič – prva obravnava 
12. Prodaja nepremičnin parc. št. 871/2 in 694/2 k.o. 2141 Podljubelj 
13. Prodaja nepremičnin parc. št. 10/4, 10/16 in 10/18 k.o. 2145 Leše 
14. Določitev in zaznamba grajenega javnega dobra v zemljiško knjigo 
15. Dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Tržič za leto 2019 – 2. 

dopolnitev 
16. Prodaja stanovanja na naslovu Deteljica 7 
17. Oprostitev plačila komunalnega prispevka Intec MKD 
18. Aktualne informacije 

 
 
K 1.a točki:       Potrditev zapisnika 5. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z dne 

23.5.2019, s popravki 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljal je svetnik Drago ZADNIKAR. 
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje. 
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PREDLOG SKLEPA 116-7-1a-2019: 
Potrdi se Zapisnik 5. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z dne 23. 5. 2019, s 
popravki. 
 
Prisotnih je 16 svetnikov. 

ZA 13 

PROTI 1 

Sklep je bil sprejet. 

 
 
K 1.b točki:       Potrditev Zapisnika 6. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z dne 

20. 6. 2019. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Prijav na razpravo ni bilo. 
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje. 
 
PREDLOG SKLEPA 117-7-1b-2019: 
Potrdi se Zapisnik 6. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z dne 20.6.2019. 
 
Prisotnih je 16 svetnikov. 

ZA 16 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 

 
 
K 1.c točki:       Potrditev Zapisnika 3. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine 

Tržič, z dne 26. 7. 2019. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Prijav na razpravo ni bilo. 
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje. 
 
PREDLOG SKLEPA 118-7-1c-2019: 
Potrdi se Zapisnik 3. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z dne 
26.7.2019. 
 
Prisotnih je 17 svetnikov. 

ZA 17 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 

 
 
K 2. točki:       Pregled in realizacija sklepov Občinskega sveta Občine Tržič, sprejetih 

na 6. redni seji, ter odgovori na vprašanja in pobude članov 
Občinskega sveta 

 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljala sta svetnika Drago ZADNIKAR in Metka GABERC.  
Drago ZADNIKAR je povedal je, da se z realizacijo strinja, a občinska uprava dela eno, govori 
pa drugo. 
Metka GABERC je podala pobudo, da na naslednji seji podamo realizacijo 3. korespondenčne 
seje.  
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje. 
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PREDLOG SKLEPA 119-7-2-2019: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme pregled in realizacijo sklepov, sprejetih na 6. redni 
seji Občinskega sveta Občine Tržič,  dne 20. 6. 2019, z dopolnitvami. 
 
Prisotnih je 17 svetnikov. 

ZA 17 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 

 
 
K 3. točki:  Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta 
 
Ob 17:29 se je pridružila svetnica Eva SREČNIK. 
 
V/p št. 1-7-2019: Vida RAZTRESEN: 

1. Vprašanje glede GRS: kako poteka postopek prenosa lastništva prostorov na Upravo 
za zaščito in reševanje. Potrebo je pohiteti, saj imajo na Upravi pripravljena sredstva za  
ureditev teh prostorov. GRS je podalo tudi vprašanje, če je možno, da bi imeli objekt, v 
katerem je sedaj  vrtec, v celoti, saj bi bilo lažje z ureditvijo prostorov in lastništvom. Ali 
obstaja možnost, da se vrtec preseli drugam in objekt v celoti preide v upravljanje GRS.  
Sedanje prostore mora GRS zapustiti do aprila 2020.  

 
2. ZD Tržič – kako je s spremljanjem OPN-ja, kdaj bo na dnevnem redu OS. Od tega je 

odvisen začetek gradnje prizidka ZD. Potrebna je obilna dokumentacija in prej se ne 
more graditi, zato bi bilo zaželeno, da se to čimprej uredi.  

 
Župan je odgovoril, da je Občina Tržič odkupila prostore od Komunalnega podjetja, vsem pa to 
sedaj ni všeč, nekateri bi radi preverjali proceduro. Občina je obvestila GRS, da so prostori 
sedaj last Občine Tržič in je v pogovorih z Ministrstvom za obrambo oziroma za prenos je 
zadolžena določena oseba, ki zadeve ureja. Informacijo o sredstvih ima Občina Tržič. Pogodba 
se GRS na PP Tržič izteče spomladi 2020, do tedaj se bodo zadeve zagotovo uredile. Na stavbi 
v Pristavi 31 se ureja tudi etažna lastnina. Z GRS smo imeli pred prenosom več sestankov, 
zadeve so ustrezno dokumentirane. Dogovor je bil, da GRS za svojo dejavnost potrebuje 
prostore v stari komunali. Za tiste prostore v upravni stavbi nekdanje komunale je nekdo od njih 
tudi narisal skico ureditve in načrta in takrat smo si dali roko, da je to to, obenem pa smo jim 
povedali, da jim bomo v objektu nekdanjega tehničnega sektorja zagotovili tudi dve garažni 
mesti za njihova vozila. Kar je bilo danes rečenega, župan pravi, da prvič sliši in ga žalosti, da 
to ni prišlo s strani GRS. Predsednik g. Primožič mu je nedavno zagotovil, da je vse ok, po drugi 
strani pa je Občina že izdala naročilo, da se v nekdanjem tehničnem sektorju poleg ene enote 
Vrtca Tržič urejajo sanitarije še za druge otroke, tako da bomo prvo enoto v tem objektu odprli 
čez kakšen mesec, to bo 31. oddelek, drugi oddelek pa okrog novega leta ali v januarju, to bo 
32. oddelek – tako bodo v vrtce sprejeti vsi otroci, ki izpolnjujejo pogoje za sprejem.   
Občina Tržič že vodi postopke, in sicer se usklajujejo v idejni zasnovi prizidka k OŠ Križe. Ko bo 
Pristava prazna, pa so odprte možnosti.  
Če bi prenašali na državo več objektov, kot jih GRS potrebuje, bi bili slab gospodar.  
 
Odgovor na vprašanje glede ZD: na to je že odgovoril ta teden g. direktorju Tomazinu in sestri 
Novšakovi. OPN  - mi bi si ga želeli sprejeti že junija, a državni soglasodajalci še niso opravili 
svojega. Danes smo izvedeli, da se zapleta s posebnimi pogoji ZVKD, vendar je na Ministrstvu 
obljuba, da bodo pohiteli in župan upa, da bo sprememba in dopolnitev prostorskega načrta na 
mizi na oktobrski ali novembrski seji. Jasno pa je zapisal tisto, kar vodstvu ZD ne diši in kar 
nikoli ne vpraša: če se taki prizidki v Kranju 100% financirajo iz sredstev OZG, 50% v Radovljici, 
da pričakuje jasno opredelitev in odločitev, da ga bodo tudi v Tržiču sofinancirali 50%. Ta 
trenutek pa v ZD poteka energetska sanacija stavbe. Pritiski OZG po dodatnih prostorih so 
stalnica že nekaj let, bolj pa ga skrbi, da bomo imeli zlate prostore, po sporočilih zdravnikov pa 
ima slovensko in gorenjsko zdravstvo težavo nekje drugje – prej v kadru kot v prostorih. Občina 
bo svojo nalogo izpolnila.  
 
V/p št. 2-7-2019: Drago ZALAR: 
Kratka pobuda glede ceste od Alpetoura mimo Kvibota in naprej. Več ljudi se je obrnilo nanj, če 
se da na to cestišče narisati sredinska črta, saj je cestišče brez talnih oznak.  
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Župan odgovarja, da gre za državno cesto, ki pa je preozka, da bi se lahko sredinska črta 
zarisala. Težava je v tem, da je cestišče preozko za normalno srečevanje in prometni 
strokovnjaki in država, ki smo jim dali pobudo, so pojasnili, da ocenjujejo, da je takole varnejše. 
Na vrhu klanca se sedaj rekonstruira in popravlja. Pred leti so že želeli tudi pločnik in razširitev 
in zaradi posebnih lastniških razmerij in denacionalizacije to ni mogoče. Na cesti je potrebno 
vzpostaviti pogoje za dva normalna vozna pasova. Pobude bomo prenesli lastniku in upravljalcu 
ceste – iz varnostnega vidika je pobuda zagotovo na mestu. 
 
V/p št. 3-7-2019: Teja NEMEC: 
Pobuda, ki je bila dana na 5. redni seji OS OT glede pomoči gostincem po skalnem podoru v 
Ljubelju – ali se je zadeva ustavila ali še kdo dela na tem.  
Župan je prebral uradni odgovor Direkcije RS za infrastrukturo. Odgovorili so, da pravna 
podlaga za izplačilo odškodnin za pomoč lastnikom lokalov ne obstaja, saj je šlo za višjo silo, na 
katero upravljalec cest ni imel vpliva. S strani države je zgodba zaključena, smo pa veseli, da 
vsaj sanacija poteka hitro, učinkovito in uspešno.  
 
V/p št. 4-7-2019: Jana JENKO: 

1. Vstopna točka v Dolino je zgrajena. Kdaj se bo odprla in ali lahko pričakujemo kakšne 
vstopnine za vhod v Dolino.  

2. Kako je z ureditvijo hitre ceste Podtabor-Tržič, saj je zelo v slabem stanju. 
Vstopna točka je gradbeno dokončana, manjka še nekaj detajlov. Ker je gradbišče in zapora 
ceste, o odprtju še ne razmišljamo. Z gradbenimi deli bomo končali do začetka novembra, nato 
sledi prevzem vseh del in odprtje. Za vodenje po Dovžanovi soteski se že sedaj plačuje 
vstopnina. Bencetova krožna pot je zaprta. Kdor je bil na gradbišču, je videl, da se je začela 
gradnja visečega mostu, ki bo poplavno varen. Po končanju del pa razmišljamo o pristojbini za  
vstop in prevoz čez območje, kot je drugje po Sloveniji. To seveda ne velja za domačine, 
domačini bodo imeli po tehnični rešitvi propustnice ali vinjete. Odločitev bo sprejeta ali ne na 
OS. Iz KS Jelendol so klicali v nedeljo malo pred tretjo uro. Do tretje ure se je gor peljalo 500 
vozil, ki so za seboj pustili nesnago in nered tudi po gozdnih cestah. Vsak cent, ki bo pridobljen 
na ta način, bo porabljen za izboljševanje stanja in urejanje infrastrukture od Čadovelj do Dolge 
njive in še kam.  
Upravljalec ceste je GGD, pomladiti je ne morejo. Če je več težav, župan prosi za dopis, ki se 
nanaša na konkretne zadeve in ga bomo posredovali naprej. Ne financiranje ne vzdrževanje ni 
v naši pristojnosti. V letošnjem letu so realizirali dve naši pobudi – široko so obsekali cesti pas, 
povečala se je vidljivost, na cesti so pilotne oznake, da se prekinjena črta konča in nameščeni 
so modri odsevniki, ki odganjajo divjad.  
 
V/p št. 5-7-2019: Ana PEHARC: 
Na otroškem igrišču na Ravnah so pričakovali, da se bo naredila do poletja ograja, ki bi otrokom 
preprečevala direktni dostop do ceste. Ali je že kaj dogovorjeno. 
Župan odgovarja, da obljuba dela dolg. Pogovori in dogovori s podjetjem BPT, ki je lastnik 
zelenice, so končani. Podjetje zelenice ne želi prodat, ker imajo pod otroških igriščem kanale za 
vodo za HE. Igrišču ne nasprotujejo in dali so dovoljenje, razpis za ponudnika, ki bo postavil 
ograjo, je že zunaj. Pred kratkim je bil v bližini igrišča poškodovan tudi hidrant, povzročitelj še ni 
znan. Če ima kdo informacije o povzročitelju, ga lahko anonimno prijavi, sicer bo šlo plačilo 
namesto od zavarovalnice iz občinskega proračuna.  
 
V/p št. 6-7-2019: Andraž ŽITNIK: 

1. Terminski plani v zvezi s sanacijo področja Jelendol – Lom 
2. Obvoznica Ravne S 

Župan odgovarja, da sanacija po neurju poteka na šestih deloviščih od Čadovelj do Jelendola in 
na enem večjem delovišču v Lomu. V Lomu je predvideno, da se do konca meseca zgradi še 
asfaltni ustroj. Zemeljska dela, utrditve, robniki so več ali manj končani, popravljen je tudi 
spodnji zadrževalnik pod cesto. Ta trenutek se urejajo odtoki in obrežna zavarovanja za dva 
ploščata propusta pod cesto, nad cesto na potarskem križišču pa se s sredstvi države gradi 
zadrževalnik za 700 kubičnih metrov materiala in naplavin. Ko bodo tam dela zaključena, če bo 
vreme ugodno, računamo, da se v sredini naslednjega meseca vsa mehanizacija seli v strugo 
Lomščice, kjer je tudi precej poškodb, ki se bodo popravile. Kar se Jelendola tiče, v začetku 
novembra potrebujemo potrjene situacije s strani nadzornika. Če bo vreme ugodno, računamo, 
da bodo izvajalci opravili večino dela, v glavnem pa gre za kar dolg odsek ceste med Dolino in 
Jelendolom. Brežna zavarovanja so končana, v cesto se vgrajuje tudi komunalna infrastruktura, 
podaljšali smo vodovod, z infrastrukturo so se nam pridružili tudi Elektro gorenjske in Telekom. 
Drugo gradbišče je Šuštarjev most, podporniki so končani, most se opaži, v desetih dneh bo 
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prišlo do zalitja. Tretje gradbišče je most, ploščati propust in sanacija ceste pri Kuharju. Tam je 
delo v strugi polovično dokončano, prav tako opornika za most. Jeklena konstrukcija mostu se 
dela v ustreznih delavnicah. Naslednje večje gradbišče je odsek od geološkega stebra do 
tunela. Tam se bo cesta razširila, brežina in oporni zidovi so že zgrajeni in zavarovani. Poteka 
tudi obnova na Bencetovi krožni poti. Pred tunelom se delajo temelji za brv za pešce, drča v 
vodni strugi, ki je ponovno spodkopala 30 tonski balvan in del občinske ceste je tudi že 
sanirana. Gradbišče okrog vstopne točke do mostu v Čadovljah – na strugi se dela. Rok: 
sredina novembra.  
Priključek Ravne S ima, kot smo že večkrat povedali, zgrajen in s strani države in vodarjev 
potrjen idejni projekt, rešujemo pa zemljišča. Napredek je. Z nekaterimi lastniki je bil sklenjen 
dogovor za odkup zemljišč. Cena za odkup je okrog 40.000 eur, ostaneta pa še dva večja 
lastnika, ki pa se s pogoji odkupa ne strinjata. Poskušali bomo še s pogajanji in dogovori, v 
nasprotnem primeru pa vložili vlogo za razlastitev, nato sledi odkup po ceni sodno 
zapriseženega cenilca. Gradnje še ne upa obljubiti, določiti je potrebno prioritete. Šola, vrtec, 
ZD, knjižnica, infrastruktura. Za vse denarja ni, namreč vse to bi bilo 15-20 milijonov.     
 
 

K 4. točki:       Potrditev mandatov nadomestnih članov Občinskega sveta Občine 
Tržič 

 
Uvodno obrazložitev je podal Andraž ŽITNIK, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja. 
 
Župan  je odprl razpravo. 
 
Razpravljal ni nihče.  
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje. 
 
PREDLOG SKLEPA 120-7-4a-2019: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme sklep, da se na podlagi Ugotovitvenega sklepa 
Občinske volilne komisije št. 040-1/2017/115(206) z dne 4.9.2019 potrdi mandat 
nadomestnega člana Občinskega sveta Občine Tržič, g. Klemena Markoviča, Žiganja vas 
62, 4294 Križe. 
 
Prisotnih je 18 svetnikov. 

ZA 18 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
18:05 se je pridružila svetnica Tanja PERČIČ POKLUKAR. 
 
PREDLOG SKLEPA 121-7-4b-2019: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme sklep, da se na podlagi Ugotovitvenega sklepa 
Občinske volilne komisije št. 040-1/2017/116(206) z dne 4.9.2019 potrdi mandat 
nadomestnega člana Občinskega sveta Občine Tržič, g. Andreja Freliha, Žiganja vas 66, 
4294 Križe. 
 
Prisotnih je 20 svetnikov. 

ZA 20 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
 
PREDLOG SKLEPA 122-7-4c-2019: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme sklep, da se na podlagi Ugotovitvenega sklepa 
Občinske volilne komisije št. 040-1/2017/114(206) z dne 4.9.2019 potrdi mandat 
nadomestnega člana Občinskega sveta Občine Tržič, g. Tomaža Megliča, Bistrica 29, 
4290 Tržič.  
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Prisotnih je 21 svetnikov. 

ZA 21 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 5. točki:       Imenovanje novega člana v statutarno pravno komisijo 

 
Uvodno obrazložitev je podal Andraž ŽITNIK, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja. 
 
Župan  je odprl razpravo. 
 
Svetnik Drago ZADNIKAR je podal dve proceduralni vprašanji, in sicer kateri so bili kriteriji za 
izbiro novega člana in kako se zagotavlja javnost dela KMVVI. Svetnik Andraž Žitnik je pojasnil, 
da so imeli 3 kandidate, g. MEGLIČ je dobil 5 glasov, ostala dva nič. Kar se tiče javnosti dela 
pa, da so zapisniki javno dostopni, zadnji pa še ni potrjen in posledično še ni objavljen. 
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje. 
 
PREDLOG SKLEPA 123-7-5a-2019: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme sklep, s katerim se ugotovi, da je g. KLEMENU 
BELHARJU prenehalo članstvo v Statutarno pravni komisiji. 
 
Prisotnih je 22 svetnikov. 

ZA 22 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
PREDLOG SKLEPA 124-7-5b-2019: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme sklep, da kot novega člana Statutarno pravne 
komisije imenuje g. TOMAŽA MEGLIČA. 
 
Prisotnih je 22 svetnikov. 

ZA 21 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 6. točki:       Imenovanje odgovornega urednika glasila Tržičan 

 
Uvodno obrazložitev je podal Andraž ŽITNIK, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja. 
 
Vida RAZTRESEN je predstavila Poročilo Odbora za družbene dejavnosti. 
 
Župan  je odprl razpravo. 
 
Razpravljal ni nihče. 
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 125-7-6a-2019: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme sklep, da se ga. Irma Lipovec razreši z mesta 
odgovorne urednice glasila Tržičan.  
 
Prisotnih je 22 svetnikov. 

ZA 20 

PROTI 1 

Sklep je bil sprejet. 
 



 

 8 

 
PREDLOG SKLEPA 126-7-6b-2019: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme sklep, da se ga. Majo Tekavec imenuje za odgovorno 
urednico glasila Tržičan.  
 
Prisotnih je 22 svetnikov. 

ZA 22 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 7. točki:       Poročilo o poslovanju podjetja Komunala Tržič d.o.o. za leto 2018 

 
Uvodno obrazložitev je podal g. Primož BAJŽELJ, direktor podjetja Komunala Tržič, d.o.o. 
 
Vida RAZTRESEN je povedala, da se je Odbor za družbene dejavnosti seznanil s poročilom. 
Nejc PERKO je povedal, da se je Odbor za okolje in prostor seznanil s poročilom. 
Eva SREČNIK je povedala, da se je Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe 
seznanil s poročilom. 
 
Župan je odprl razpravo.  
 
Razpravljali so svetniki Dušan BODLAJ, Metka GABERC, Teja NEMEC, Marjan VETERNIK, 
Drago ZADNIKAR (prejme odgovore pisno), župan mag. Borut SAJOVIC, direktor Komunale 
Tržič, d.o.o. Primož BAJŽELJ, svetniki Janez BOGATAJ, Mojca ČADEŽ, Mladen NOVKOVIĆ in 
Tomaž MEGLIČ.  
 
Ob 18.28 se je pridružila Manca Gašperin.  
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje. 
 
PREDLOG SKLEPA 127-7-7-2019: 
Občinski svet se seznani z Revidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2018, katerega 
je zastopnik ustanovitelja potrdil dne 27. 6. 2019 
 
Prisotnih je 21 svetnikov. 

 

  

Prisotni svetniki so seznanjeni z Revidiranim letnim poročilom. 
 
 
K 8. točki:       Pripojitev družbe BIOS, poslovne storitve, svetovanje in  razvoj, d.o.o., 

Tržič k družbi Komunala Tržič d.o.o. 
 

 
Uvodno obrazložitev je podal župan mag. Borut SAJOVIC. 
 
Vida RAZTRESEN je povedala, da se je Odbor za družbene dejavnosti seznanil. 
Nejc PERKO je povedal, da se je Odbor za okolje in prostor seznanil. 
Eva SREČNIK je povedala, da se je Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe 
seznanil. 
 
Župan je odprl razpravo.  
 
Razpravljali so svetniki Tomaž MEGLIČ, Drago ZADNIKAR, Mladen NOVKOVIĆ, Jana JENKO, 
Marjan VETERNIK, direktor Bios, d.o.o., Tržič g. Silvo BUČEK in župan mag. Borut SAJOVIC.  
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 128-7-8-2019: 
Občina Tržič prične s postopkom pripojitve družbe BIOS, poslovne storitve, svetovanje 
in razvoj, d.o.o., Tržič k družbi Komunala Tržič d.o.o. 
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Prisotnih je 23 svetnikov. 

ZA 23 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 9. točki:       Odlok o ustanovitvi in organiziranju podjetja Komunala Tržič d.o.o. – 

prva obravnava 
 
Uvodno obrazložitev je podala Saša PEGAM, družba Tarin, pravno in poslovno svetovanje in 
storitve, d.o.o.. 
 
Vida RAZTRESEN je povedala, da Odbor za družbene dejavnosti podpira odlok.  
Nejc PERKO je povedal, da se je Odbor za okolje in prostor z vsebino odloka seznanil. 
Eva SREČNIK je povedala, da se je Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe z 
vsebino odloka seznanil. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljala sta svetnik Drago ZADNIKAR in župan mag. Borut SAJOVIC.  
 
Rok za vložitev pripomb je 1. 10. 2019. 
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 129-7-9-2019: 
Sprejme se predlog Odloka o ustanovitvi in organiziranju podjetja Komunala Tržič d.o.o. 
– prva obravnava 
 
Prisotnih je 23 svetnikov. 

ZA 23 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 10. točki:       Končno poročilo nadzornega odbora o zaključnem računu občine 

Tržič za leto 2018 
 

 
Uvodno obrazložitev je podal župan mag. Borut SAJOVIC in predsednica nadzornega odbora 
Andreja POTOČNIK. 
 
Vida RAZTRESEN je povedala, da se je Odbor za družbene dejavnosti seznanil s poročilom in 
se z njim strinja.  
Nejc PERKO je povedal, da se je Odbor za okolje in prostor z seznanil z vsebino poročila. 
Eva SREČNIK je povedala, da se je Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe z 
vsebino poročila seznanil in o njem razpravljal. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljala sta svetnik Marjan VETERNIK in predsednica nadzornega odbora Andreja 
POTOČNIK.   
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje. 
 
Svetnik Drago ZADNIKAR je podal proceduralno pobudo – naj se sklep preimenuje v »Občinski 
svet Občine Tržič sprejme informacijo Nadzornega odbora o pregledu zaključnega računa 
občine Tržič za leto 2018.« 
 
PREDLOG SKLEPA 130-7-10-2019: 
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Občinski svet Občine Tržič sprejme informacijo Nadzornega odbora o pregledu 
zaključnega računa občine Tržič za leto 2018. 
 
Prisotnih je 23 svetnikov. 

ZA 23 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 11. točki:       Osnutek pravilnika o dodeljevanju enkratne denarne pomoči pri 

odpravi posledic naravnih in drugih nesreč iz sredstev proračuna 
Občine Tržič – prva obravnava 

 
Uvodno obrazložitev je podal župan mag. Borut SAJOVIC. 
 
Vida RAZTRESEN je povedala, da Odbor za družbene dejavnosti podpira tovrstni pravilnik.  
Nejc PERKO je povedal, da se je Odbor za okolje in prostor z seznanil z vsebino pravilnika in 
sprejel osnutek. 
Andrej FRELIH je povedal, da Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe podpira 
sprejetje tovrstnega pravilnika. 
 
Župan je odprl razpravo.  
 
Razpravljali so svetniki Metka GABERC, Tanja PERČIČ POKLUKAR, Drago ZADNIKAR, 
Marjan VETERNIK in župan mag. Borut SAJOVIC. 
 
Župan je določil rok za oddajo pripomb, in sicer do 1. 10. 2019 
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje. 
 
PREDLOG SKLEPA 131-7-11-2019: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme osnutek Pravilnika o dodeljevanju enkratne denarne 
pomoči pri odpravi posledic naravnih in drugih nesreč iz sredstev proračuna Občine 
Tržič.  
 
Prisotnih je 21 svetnikov. 

ZA 20 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 12. točki:       Prodaja nepremičnin parc. št. 871/2 in 694/2 k.o. 2141 Podljubelj 

 
 
Uvodno obrazložitev je podal predsednik Odbora za okolje in prostor Nejc PERKO.  
 
Župan je odprl razpravo.  
 
Nihče ni razpravljal.  
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje. 
 
PREDLOG SKLEPA 132-7-12-2019: 
Sprejme se sklep o prodaji nepremičnin parc. št. 871/2 in 694/2 k.o. 2141 Podljubelj. Kot 
metoda razpolaganja se izbere javno zbiranje ponudb z izhodiščno ceno 43.563,00 EUR 
(brez 2% davka na promet nepremičnin) za parc. št. 871/2 k.o. 2141 Podljubelj in 
27.582,75 EUR (brez 2% davka na promet nepremičnin) za parc. št. 694/2 k.o. 2141 
Podljubelj. Davek na promet nepremičnin, strošek notarske overitve in vknjižbe v 
zemljiško knjigo ter ostale stroške plača kupec. 
 
Prisotnih je 21 svetnikov. 

ZA 19 
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PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
K 13. točki:       Prodaja nepremičnin parc. št. 10/4, 10/16 in 10/18 k.o. 2145 Leše 

 
 
Uvodno obrazložitev je podal predsednik Odbora za okolje in prostor Nejc PERKO.  
 
Župan je odprl razpravo.  
 
Razpravljala sta svetnik Drago ZADNIKAR in župan mag. Borut SAJOVIC. 
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje. 
 
PREDLOG SKLEPA 133-7-13-2019: 
Sprejme se sklep o prodaji 62/100 solastniškega deleža nepremičnine parc. št. 10/4 k.o. 
2145 Leše in nepremičnin parc. št. 10/16 in 10/18 k.o. 2145 Leše. Kot metoda 
razpolaganja se izbere javno zbiranje ponudb. Na podlagi pooblastila Župnije Leše 
Občina Tržič v okviru javne dražbe vodi tudi prodajo 38/100 solastniškega deleža 
nepremičnine parc. št. 10/4 k.o. 2145 Leše, ki je v lasti Župnije Leše. Izhodiščna cena 
vseh nepremičnin z vključenim deležem Župnije Leše znaša 40.440,00 EUR (brez 2% 
davka na promet nepremičnin). Davek na promet nepremičnin, strošek notarske overitve 
in vknjižbe v zemljiško knjigo ter ostale stroške plača kupec. 
 

Prisotnih je 21 svetnikov. 

ZA 20 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 14. točki:       Določitev in zaznamba grajenega javnega dobra v zemljiško knjigo 

 
 
Uvodno obrazložitev je podal župan mag. Borut SAJOVIC. 
 
Nejc PERKO je predstavil stališče Odbora za okolje in prostor. 
 
Župan je odprl razpravo.  
 
Razpravljala je svetnica Metka GABERC. 
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje. 
 
PREDLOG SKLEPA 134-7-14a-2019: 
Sprejme se sklep o določitvi statusa grajenega javnega dobra v lasti Občine Tržič za 
nepremičnine parc. št. 1006/2, 1006/4, 1007/1, 1007/2, 1007/3, 1030/1, 1030/20 in 1030/43 
k.o. 2142 Lom pod Storžičem, kar se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 
 

Prisotnih je 21 svetnikov. 

ZA 19 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
PREDLOG SKLEPA 135-7-14b-2019: 

Nepremičnine iz 1. točke tega izreka postanejo last Občine Tržič in se pri njih v 
zemljiški knjigi vknjiži lastninska pravica v korist Občine Tržič, Trg svobode 18, 
4290 Tržič, matična številka 5883547000. 
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Prisotnih je 21 svetnikov. 

ZA 19 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 

 
 
PREDLOG SKLEPA 136-7-14c-2019: 

 
Pri nepremičninah iz 1. točke tega izreka se zaznamuje status grajenega javnega 
dobra lokalnega pomena – občinska cesta. 
  
 

Prisotnih je 21 svetnikov. 

ZA 19 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 15. točki:       Dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Tržič 

za leto 2019 – 2. dopolnitev 
 
Uvodno obrazložitev je podal župan mag. Borut SAJOVIC. 
 
Nejc PERKO je predstavil stališče Odbora za okolje in prostor. 
 
Župan je odprl razpravo.  
 
Razpravljal je svetnik Drago ZADNIKAR. 
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje. 
 
PREDLOG SKLEPA 137-7-15-2019: 
Sprejme se dopolnitev načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Tržič za leto 
2019 – 2. dopolnitev, kot določa priloga tega sklepa. 

 
 

Prisotnih je 21 svetnikov. 

ZA 19 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 16. točki:       Prodaja stanovanja na naslovu Deteljica 7 

 
 
Uvodno obrazložitev je podal župan mag. Borut SAJOVIC. 
 
Nejc PERKO je predstavil stališče Odbora za okolje in prostor. 
 
Župan je odprl razpravo.  
 
Razpravljala sta svetnik Tomaž MEGLIČ in župan mag. Borut SAJOVIC. 
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje. 
 
PREDLOG SKLEPA 138-7-16-2019: 
Nezasedeno trosobno stanovanje – posamezni del št. 4 v stavbi št. 108 k.o. 2144 Bistrica 
(ID 5714681), ID znak: del stavbe 2144-108-4; nezasedeno trosobno stanovanje v 3. etaži, 
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s pripadajočo kletjo, skupaj v izmeri 80,38 m2 (po SIST ISO 9836) oz. 80,60 m2 (po 
podatkih GURS), ki se nahaja v večstanovanjski stavbi na naslovu Deteljica 7, 4290 Tržič, 
ki stoji na nepremičnini parc. št. 235/8 k.o. 2144 Bistrica. Izhodiščna cena: 103.490,00 
EUR. 

 
 

Prisotnih je 22 svetnikov. 

ZA 21 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 17. točki:       Oprostitev plačila komunalnega prispevka Intec MKD 

 
 
Uvodno obrazložitev je podal župan mag. Borut SAJOVIC. 
 
Nejc PERKO je predstavil pozitivno stališče Odbora za okolje in prostor. 
Andrej FRELIH je predstavil pozitivno stališče Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne 
službe. 
 
Župan je odprl razpravo.  
 
Razpravljal je svetnik Marjan VETERNIK. 
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje. 
 
PREDLOG SKLEPA 139-7-17a-2019: 
Ugotovi se, da je gradnja poslovno – proizvodnega objekta na zemljiščih s parc. št. 262/2, 
262/1 in 260/5 k.o. Kovor, po projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja št. 72127, z 
dne maj 2019, ki ga je izdelalo projektantsko podjetje Proarc d.o.o. Nova Gorica, 
Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica, v splošnem javnem interesu. 
 

 
 

Prisotnih je 22 svetnikov. 

ZA 22 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
 
PREDLOG SKLEPA 140-7-17b-2019: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme sklep, da se investitorja podjetje INTEC MKD   
Kovinske konstrukcije d.o.o., Retnje 1a, 4294 Križe, v skladu s 4. odstavkom 20. člena 
Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za 
območje občine Tržič (Uradni list RS, št. 74/2016) za poslovno – proizvodnega objekta na 
zemljiščih parc. št. 262/2, 262/1 in 260/5 k.o. Kovor, po projektu za pridobitev gradbenega 
dovoljenja št. 72127, z dne maj 2019, ki ga je izdelalo projektantsko podjetje Proarc d.o.o. 
Nova Gorica, Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica, delno oprosti plačila komunalnega 
prispevka v višini 50%. 
 
 

Prisotnih je 22 svetnikov. 

ZA 22 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 18. točki:       Aktualne informacije 
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Župan je podal informacijo o odgovoru Medobčinskega inšpektorata glede zastav na 
županovem balkonu. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljala sta svetnika Metka GABERC in Drago ZADNIKAR. 
 
Seja Občinskega sveta je bila končana ob 21.25. 
 
 
 
Zapisala mag. Borut SAJOVIC 
  
Mateja Nosan 
 

župan 

 

 

 
 
 
Priloga zapisniku  
 

- Odgovori podjetja Komunala Tržič d.o.o. na vprašanja svetnika Zadnikarja 
(nanašajo se na točko 7) 

 
1. Vprašanje: Ali ste s tem povzetkom poročila dejansko zadostili določbam 70. člena 

Zakona o gospodarskih družbah, ali ste dejansko res naredili analizo poslovanja in ste 

o tem obvestili OS v okviru tega povzetka revidiranega poročila? 

Odgovor: Določbam 70. člena Zakona o gospodarskih družbah smo zadostili z 

Revidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2018, ki je bilo pregledano s strani 

revizijske hiše BM Veritas d.o.o.  in  v celotni vsebini objavljeno na spletnih straneh 

AJPES. Za potrebe poročanja o poslovanju občinskemu svetu je bilo pripravljeno le 

krajše poročilo.  

 

2. Vprašanje : Zakaj ste v določenih vsebinah (npr. poslovno poročilo) povzemali iz 

komplet revidiranega poročila in se določene vsebine razlikujejo? 

Odgovor: V poročilu  za občinski svet smo poskušali na kratko povzeti tako točke iz 

letnega poročila ki govorijo o poslovanju podjetja kot celote,  kot tudi točke ki posebej 

opredeljujejo poslovanje posameznih GJS in tržne dejavnosti, zato so nekateri stavki 

nekoliko drugače oblikovani.  

 

3. Vprašanje : Če gledamo izkaz poslovnega izida, kaj so drugi odhodki, ki so narasli za 

836% in neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR za 345%? 

Odgovor: Obrazložitev povišanja drugih odhodkov v izkazu poslovnega izida: 

Odhodek iz naslova donacij je bil v letu 2018 višji kot v preteklem letu zaradi dane 
donacije ob odpravi škode po ujmi, ki je v oktobru 2018 močno prizadela nekatere 
prebivalce občine. Donacijo v višini 5.000 € smo izplačali preko pogodbe z Rdečim 
križem, preostali del so dane donacije drugim.  

  
Med drugimi neobičajnimi postavkami je v letu 2018 največji del iz naslova okoljske 
dajatve zaradi odvajanja odpadnih voda, katero smo po opravljenem pregledu s strani 
FURS dodatno nakazali na podračun Občine Tržič, nanaša pa se na obveznosti iz 
obdobja 2014 - 2017. Ob pregledu obračunavanja okoljske dajatve zaradi odvajanja 
odpadnih voda je inšpekcijski organ ugotovil neskladnosti obračuna za dajatve pri 
planinskih kočah in domovih ter pri upoštevanih podatkih o številu oseb na področjih, 
kjer porabljena pitna voda ni merjena.   
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Drugi odhodki                                                                                                          v € 

 
  

Obrazložitev povišanja dolgoročnih AČR v bilanci stanja: 

Med dolgoročnimi AČR  je v letu 2018 evidentirana dolgoročna najemnina za zemljišče 
na Mlaki in vplačila v rezervni sklad za del lastnine v večstanovanjskem objektu  v 
Pristavi. 

 
4. Vprašanje : Kaj ste delali kot zunanji izvajalec pri čiščenju kanalov v strugi Tržiške 

Bistrice 

Odgovor: Komunala Tržič d.o.o.  je kot upravljalec kanalizacijskega sistema v Občini 
Tržič v začetku leta 2018 ugotovila težave pri odvajanju odpadnih voda na zbirnem 
 kanalu, ki poteka v strugi Tržiške Bistrice na območju bivše tovarne BPT. 
Po neuspelih poskusih čiščenja z dostopom iz priključnih kanalov je bil sprožen 

postopek ugotavljanja in sanacije poškodbe kanala v strugi Tržiške Bistrice (območju 

bivše tovarne BPT). Komunala Tržič d.o.o. je kot koncesionar na področju odvajanja in 

čiščenja odpadnih voda v Občini Tržič vodila potek del in sodelovala pri sanaciji, katerih 

gradbena dela je v večji meri izvedel podizvajalec Vodnogospodarsko podjetje Kranj. 

  

5. Vprašanje : Zakaj revizor trdi: kljub temu Komunala Tržič d.o.o. GJS v obdelavi 

določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov…. še vedno ne izvaja 

podeljene koncesije (stran 11 pa pravi, da ravnanje z odpadkov zajema stroške zbiranja 

odpadkov, ki ga izvajate kot koncesionar…) 

Odgovor: Komunali Tržič d.o.o. je bila z Odlokom o koncesiji za izvajanje gospodarske 

javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov območju Občine Tržič 

podeljena koncesija za le za zbiranje določenih vrst odpadkov, medtem ko za storitve 

obdelave in odlaganja odpadkov koncesijsko razmerje še ni urejeno in zato skladno z 

Odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Tržič te storitve še vedno 

zagotavlja dosedanji izvajalec, torej Komunala Tržič d.o.o. s podizvajalci.  

 

6. Vprašanje : Zakaj je večina splošnih stroškov večja za 20% kot v 2017? 

 
Odgovor: Splošni stroški so vsi stroški, ki jih ni mogoče neposredno prisoditi 
posameznemu stroškovnemu mestu. Med splošne stroške uvrščamo stroške bančnih in 
odvetniških storitev, stroške finančno računovodskega sektorja, poštne storitve, stroške 
revidiranja, amortizacije upravne stavbe in opreme, nadomestilo za stavbno zemljišče 
ter druge stroške splošnega značaja. Postavke, zbrane na splošnem stroškovnem 
mestu, se na posamezne dejavnosti razporejajo na podlagi ključa. Med posredne 
proizvajalne stroške spadajo stroški obračuna storitev, vodje posamezne enote ter 
delež stroška uprave.  
Ključi delitve posrednih stroškov so prvotno določeni na podlagi aktivnosti, ki stroške 
povzročajo (delitve stroškov vodij in stroškov obračuna komunalnih storitev). Za ostale 
posredne in splošne stroške pa je ključ delitve določen glede na delež neposrednih 
proizvajalnih stroškov v vseh stroških podjetja (skladno z določbami ZPFOLERD – 
Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti).  
V letu 2018 je bila skupna višina posrednih stroškov za 17% nižja kot v letu 2017, 

skupna višina splošnih stroškov pa za 20% višja kot v letu 2017. 
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Skupna vrednost obojih, tore posrednih in stroških stroškov skupaj je v letih 2017 in 

2018 skoraj na enaki ravni.  Višina prikazani tovrstnih stroškov je odvisna tudi od deleža 

posrednih in splošnih stroškov, ki je porabljen iz rezervacij za zapiranje odlagališča (ti 

stroški niso več vidni v izkazu poslovnega izida).  

Na skupno višino so poleg ostalih stroškov vplivale še kadrovske spremembe 

(upokojitve in zato zaposlitve novih sodelavcev) in uskladitev plač s kolektivno pogodbo 

komunalnih dejavnosti. 

  

7. Vprašanje : Glede na to, da povzetek poročila – ali je dejansko res zadostuje, glede na 

to, da ste na 10. straneh dejansko orisal ali opravili analizo, ki je bolj slaba, revidirano 

poročilo pa zajema 77 strani. 

Odgovor:  Odgovor podan že v prejšnjih točkah.  

   

8. Vprašanje : Navedba revizorja: »Župana obveščamo o načrtovanem obsegu in času 

revidiranja in pomembnih revizijskih ugotovitev, vključno s pomanjkljivostmi, ki smo jih 

zaznali med našo revizijo.« Kakšne so te pomanjkljivosti?  

 

Odgovor: Župan že odgovoril na seji.  

  

9. Vprašanje : Kje so nastale razlike pri obračunu odvoza in obdelave odpadkov in 

stroškovno oceno, a je to sprejem odpadkov na Jesenica, je pri zbiranju in odvozu 

odpadkov in na področju česa (nove frakcije, povečane cene nafte po letu 2018 – cena 

je padla, ali je pri ravnanju odpadkov  npr. ste preverili ceno v Ljubljani in na Jesenicah, 

kdo je odločil, kam se vozijo odpadki, ali je to kadrovska problematika, ali so stroški 

administracije, daljše rute odvozov, splošni stroški banke, odvetniki, pošta, revizorji, 

amortizacija upravne stavbe – kakšni so splošni stroški v strukturi cene za odvoz 

odpadkov). 

Odgovor: 

Cene, vezane na ravnanje z odpadki so bile uveljavljene s 01.01.2016. Cene zbiranja 

določenih komunalnih odpadkov in biološko razgradljivih odpadkov so bile takrat prvič 

pripravljene z Elaboratom skladno z Uredbo MEDO na predračunskih izhodiščih. Letno 

se je izvajal poračun količin, za leto 2016 pa tudi cenovni poračun. Za leto 2017 se je 

razlika med stroškovno in prodajno ceno vključila v cene, ki so po potrditvi občinskega 

sveta uveljavljene s 01.04.2019. Po zaprtju odlagališča v Kovorju storitve obdelave in 

odlaganja odpadkov zagotavljamo s podizvajalcem JEKO d.o.o. (Center za ravnanje z 

odpadki Mala Mežakla). Cene storitve obdelave in odlaganja, ki za uporabnike veljajo 

od 01.01.2016 so bile pripravljene na takratnih okvirnih ponudbah tega podizvajalca. V 

vmesnem času so se spremenile količine obdelanih in odloženih odpadkov ter tudi cene 

s strani prevzemnika. 

Razlog za slabši rezultat na področju zbiranja odpadkov je  višji strošek dela ob večji 

pogostosti predvsem praznjenja in čiščenja EKO otokov, pri obdelavi in odlaganju pa je 

razlog v višjih stroških podizvajalca. 

Delitev posrednih in splošnih stroškov je opisana v letnem poročilu ter v vsakokratnem 

predlogu cen GJS (Elaborat). Iz obračunskih stroškov izvajanja posamezne storitve za 

leto 2018 je razvidno, da znašajo splošni stroški 12% vseh stroškov izvajanja storitve 

zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, 11% vseh stroškov izvajanja storitve 

zbiranja biološko razgradljivih odpadkov in 20% vseh stroškov izvajanja storitve 

obdelave in odlaganja odpadkov. 

  

10. Vprašanje : Kateri so člani poslovodstva družbe?  

Odgovor: Poslovodstvo družbe predstavlja direktor. 
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