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Z A P I S N I K 

 
17. seje odbora za komunalne dejavnosti in varstvo okolja, ki se je vršila v četrtek, 05. 4. 2018, ob 18.00 uri  v 
sejni sobi  občine Železniki, Češnjica  48. 
 
Prisotni: 
Predsednik odbora: BEŠTER Jernej, 
Člani odbora: BERCE Mirko, DEMŠAR Jurij, DEMŠAR Tomaž, GORTNAR Peter, KAVČIČ Vilko,  
                          MEGUŠAR Roman, PETERNELJ Katarina, PINTAR Matej, PREZELJ Božo, RAKOVEC Janez;                      
Podžupan:                                     ŠUBIC Matej; 
Direktorica OU:  PINTAR Jolanda  
Višja svetovalka za komunalo:  LAZAR Saša 
Višji referent za komunalo:      GORTNAR Darko   
 
Odsotnost opravičila: 
Župan:                                      mag. LUZNAR Anton  
Član odbora:   mag. DOLENC Sandi 
 
 
Zapisnik je pisal  GORTNAR Darko. 
 
 
 
 
Na predlog predsednika odbora, naj se dnevni red prilagodi gostom poročevalcem in sicer 1. in 2. točka - 
obravnava poročila in elaborata koncesionarja Saubermacher d.o.o, ter 3. in 4. točka - obravnava poročilo in 
elaborat koncesionarja Loške komunale, je bil  
 
soglasno sprejet  (zvočni zapis: 0:03:10) 

 
DNEVNI RED: 
1. Poročilo o opravljanju lokalne gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in 

odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v občini Železniki v letu 2017;  
2. Obravnava in potrditev  Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih 

služb: obdelave določenih vrst komunalni odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja 
komunalnih odpadkov na območju občine Železniki v letu 2018;  

3. Poročilo o delu na področju ravnanja z odpadki v letu 2017 na območju občine Železniki;  
4. Obravnava in potrditev  Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe 

zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov na območju občine Železniki, za leto 2018;  
5. Pregled zapisnika in izvedbe sklepov 16. seje odbora. 
6. Poročilo o aktivnostih Režijskega obrata v letu 2017;  
7. Obravnava in potrditev  Elaborata o:  

a. oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo 2018 za 
območje občine Železniki, in  

b. oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne 
in padavinske odpadne vode 2018 za območje občine Železniki;  

8. Poročilo občinske uprave o izvajanju proračuna občine Železniki za leto 2018 – komunalna dejavnost. 
9. Poročilo o stroških zimske službe za zimo 2017/2018. 
10. Vprašanja in pobude. 
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K točki 1  (zvočni zapis 00:03:20) 

POROČILO O OPRAVLJANJU LOKALNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE OBDELAVE DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH 
ODPADKOV IN ODLAGANJA OSTANKOV PREDELAVE ALI ODSTRANJEVANJA KOMUNALNIH ODPADKOV V OBČINI 
ŽELEZNIKI V LETU 2017;  
 
Predstavnik koncesionarja Saubermacher Slovenija, d.o.o.  Boštjan Berlak, poda poročilo o opravljanju 
gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali 
odstranjevanja komunalnih odpadkov v občini železniki v letu 2017. 
  

 
Brez RAZPRAVE  

je bil soglasno z devetimi  (9.) glasovi ZA sprejet (zvočni zapis 00:12:05) 

 

32. predlog sklepa za občinski svet 

Potrdi se poročilo o opravljanju lokalne gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih 
odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v občini Železniki v letu 
2017. 

 
 
 
K točki 2 (elaborat oblikovanja cen je bil predstavljen v okviru 1. točke -  poročilo o opravljanju lokalne JGS …)   

OBRAVNAVA IN POTRDITEV  ELABORATA O OBLIKOVANJU CEN IZVAJANJA STORITEV OBVEZNIH OBČINSKIH 
GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB OBDELAVE DOLOČENIH VRST KOMUNALNI ODPADKOV IN ODLAGANJA OSTANKOV 
PREDELAVE ALI ODSTRANJEVANJA KOMUNALNIH ODPADKOV NA OBMOČJU OBČINE ŽELEZNIKI V LETU 2018;  
 

Poročilo poda predstavnik koncesionarja Saubermacher Slovenija, d.o.o.  Boštjan Berlak. 
 
 

Po RAZPRAVI (zvočni zapis: 00:12:10) 
v kateri je sodeloval Tomaž DEMŠAR 
 

je bil soglasno z desetimi (10.) glasovi ZA sprejet (zvočni zapis 00:14:45) 

 

33. predlog sklepa za občinski svet 

Potrdi se Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb: obdelave 
določenih vrst komunalni odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov 
na območju občine Železniki v letu 2018. 

 
 
 

K točki 3  (zvočni zapis 00:16:45) 

POROČILO O DELU NA PODROČJU RAVNANJA Z ODPADKI V LETU 2017 NA OBMOČJU OBČINE ŽELEZNIKI;  
Poroča: predstavnik koncesionarja Loška komunala d.d.: Janez ŠTALEC. 
 
Izvajanje obvezne lokalne gospodarske javne službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov na območju 
občine Železniki, je bilo v letu 2017, po ustaljenem redu. Javno službo smo izvajali v skladu z Odlokom iz leta 2012, 
Tehničnim pravilnikom iz leta 2013 in v skladu s potrjenim Letnim programom. Operativno smo izvedli 
spremembe in dopolnitve Tehničnega pravilnika, ki so bile objavljene v UL RS št. 22/2017. 
Oprema za zbiranje papirja in papirne ter kartonske embalaže ter steklene embalaže na zbiralnicah se ni 
spremenila, dotrajana ali poškodovana oprema je bila nadomeščena z novo. Oprema za zbiranje odpadne 
embalaže je bila v juliju v celoti odstranjena z zbiralnic, po predhodnem obvestilu vseh uporabnikov storitev 
zbiranja in odvoza odpadkov da naj, če je potrebno, uskladijo zmogljivost opreme na dvoriščih z dejanskimi 
potrebami. 
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Zbirni center Studeno je do maja redno obratoval 2-krat tedensko po 4 ure, od 01. maja naprej pa 3-krat tedensko 
po 4 ure. Obisk in zbrane količine odpadkov se povečuje. ZC je namenjen potrebam gospodinjstev. 
Akciji zbiranja nevarnih in kosovnih odpadkov sta bili izvedeni skladno s Tehničnim pravilnikom in Letnim 
programom ravnanja s komunalnimi odpadki. Pri nevarnih odpadkih so se zbrane količine na akciji glede na 
preteklo leto, zmanjšale, pri kosovnih odpadkih je bila količina v okviru pričakovanih. 
Cene za zbiranje odpadkov so se v letu 2017 spremenile in sicer s 01. julijem, Občinski svet Občine Železniki jih je 
potrdil na 19. redni seji, 08. junija 2017. 
Odpadke, ki vsebujejo trdno vezan azbest, se na podlagi sklenjene pogodbe vozi na odlagališče Mala Mežakla na 
Jesenicah. 
Oddaja odpadne embalaže je potekala preko shem – družb za ravnanje z odpadno embalažo: Slopak, Interseroh, 
Gorenje Surovina, Unirec – Dinos, Recikel in Embakom. Skupne zbrane količine se v letu 2017 niso povečale v 
primerjavi z letom 2016. Iz leta v leto so težave z oddajo zbrane mešane embalaže, ker sheme prevzamejo manj 
embalaže, kot jo zberemo. Razliko med zbrano in oddano embalažo smo primorani skladiščiti. V gradivu navedena 
količina je oddana količina odpadne embalaže. 
Zbiranje in oddaja odpadne električne in elektronske opreme je potekala po utečenih postopkih. Zbirni centri 
lokalne gospodarske javne službe se izkoriščajo, glede nadomestila za uporabo prostora in opreme ter za odvoze 
stvari niso urejene. 
Zbiranje ONS je potekalo po ustaljenem redu, z oddajo zbranih so stalne težave, podobno kot pri odpadni 
embalaži. Ker je zaradi omejevanja prevzema, prostor za vmesno skladiščenje v ZC občasno premajhen, smo 
skladiščenje morali zagotoviti še na drugih, neprimernih površinah. 
Zbiranje izrabljenih gum in uporabnih oblačil, tekstila in obutve, je v zbirnem centru potekalo dobro in skladno z 
navodili. Za izrabljene gume po veljavni državni Uredbi velja omejitev, da posameznik lahko pripelje do 50 kg 
izrabljenih gum. Za vmesno skladiščenje gum je v zbirnem centru zagotovljena in urejena utrjena in ograjena 
ustrezna površina. 
Skupna zbrana količina komunalnih odpadkov je bila v letu 2017 manjša od zbrane količine v letu 2016 in je bila na 
ravni iz leta 2015. Skupna zbrana količina odpadkov za odlaganje se je zmanjšala. Skupna povzročena količina 
odpadkov oziroma količina odpadkov, ki je oddana preko izvajalca javne službe, se ne povečuje več, kot so bili 
trendi iz preteklosti. Ocenjujemo, da na to vpliva tako ekološka zavest kot dejstvo, da kar nekaj količin in vrst 
odpadkov gre mimo javne službe. Koliko odpadkov gre mimo javne službe, je nemogoče oceniti. 
 
2. PREDLOGI: 
Za zagotovitev dejanskih potreb na zbiralnicah, oziroma za zagotovitev primerljivega standarda na področju 
zbiranja odpadkov, bi bilo potrebno zagotoviti približno 4 litre razpoložljivega volumna na prebivalca na teden. To 
je mogoče doseči z dodatno opremo ali s pogostejšim praznjenjem. Občani, ki stanujejo v bližini zbirnega centra, 
pomanjkanje brez večjih dodatnih stroškov, rešujejo z odvozi v zbirni center. Za bolj oddaljena naselja so 
zbiralnice in zadostnost opreme na njih bistveno pomembnejša. Z zmanjševanjem povzročenih količin odpadkov, 
racionalnejšo porabo in izrabo opreme za zbiranje odpadkov in zaradi ekološke ozaveščenosti ocenjujemo, da se 
bodo potrebe po več razpoložljivem volumnu na zbiralnicah v prihodnosti zmanjšale. 
Nekatera skupna prevzemna mesta za odpadno embalažo in ostanek odpadkov v tipiziranih vrečah, bi bilo 
potrebno opremiti s primernimi mrežami ali zabojniki, da bi bilo zbiranje odpadkov bolj higiensko oziroma bolj 
urejeno. Ta problem še posebej izpostavljajo uporabniki objektov za občasno bivanje, zaradi narave uporabe teh 
objektov – sezonsko ali ob koncu tedna, in dejansko nimajo možnosti oddaje odpadkov v vrečah na prevzemno 
mesto na dan odvoza zjutraj ali dan pred odvozom. Zato bi bila ustrezna ureditev potrebna. 
Na območju občine Železniki ni uradnega urejenega odlagališča mešanih gradbenih odpadkov, zato nepravilno ali 
nedovoljeno odlaganje tovrstnih odpadkov predstavlja ne tako majhen problem. V skladu z Zakonom o graditvi 
objektov in Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, je uporaba gradbenih odpadkov na 
gradbišču, za spodnje ustroje cest in ostalih utrjenih površin, za gradnjo nasipov, za izravnavo kmetijskih površin 
do višine 1 m in za utrjevanje poljskih in gozdnih poti, dovoljena. Vendar gradbeni odpadki morajo biti najprej na 
gradbišču sproti in pravilno ločeni po frakcijah, potem pa pravilno vgrajeni, ne samo odloženi. 
V Zbirnem centru Studeno je potrebno v celoti izpolnjevati pogoj, da se prevzemajo samo komunalni odpadki, ki 
so nastali v gospodinjstvih. Zagotoviti je potrebno osnovno ločevanje sestavljenih odpadkov po vrsti materiala. 
Poiskati je potrebno možnost za uvedbo prevzemanja ravnega prozornega stekla, ker ga je mogoče oddati v 
reciklažo. 
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NOVA UREDBA o obvezni občinski GJS zbiranja komunalnih odpadkov (U. l RS, št. 33/2017) 
Sortirna analiza MKO za leto 2019 (21. člen) 
ZC: tehtanje v ZC, obratovalni čas najmanj 30 ur/teden, od tega 10 ur po 15.00 uri, zbiranje stekla, biorazgr. 
odpadkov, zemlja in kamenje, odpadki iz čiščenja dimnikov, oddaja odpadkov za ponovno uporabo, tabla z 
imenom upravljavca, 
MKO: najmanj 1-krat mesečno, najmanj 90 % - tna napolnjenost, 
EMB: minimalni volumen zabojnika 120 litrov, najmanj 1-krat mesečno, 
Premična zbiralnica: najmanj 1-krat letno zbirati tudi zelo majhno OEEO, 
KO: akcija najmanj 2-krat letno, na poziv (dopisnice) 1-krat letno. 
 
Po RAZPRAVI (zvočni zapis 00:32:00) v kateri so sodelovali: Jernej BEŠTER, Božo PREZELJ, Peter GORTNAR, Jure 
DEMŠAR, Janez RAKOVEC, Roman MEGUŠAR, Matej ŠUBIC, 
 
 

je bil soglasno z enajstimi (11.) glasovi ZA sprejet (zvočni zapis 00:51:20) 

34. predlog sklepa za občinski svet 

Potrdi se poročilo o delu na področju ravnanja z odpadki v letu 2017 na območju občine Železniki. 

 
 
 
K točki 4  (zvočni zapis 00:51:40) 
OBRAVNAVA IN POTRDITEV  ELABORATA O OBLIKOVANJU CEN STORITEV OBVEZNE OBČINSKE GJS  
ZBIRANJE DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV NA OBMOČJU OBČINE ŽELEZNIKI, ZA LETO 2018;  
Poroča:  koncesionar Loška komunala d.d. Janez Štalec 
 
Osnova za oblikovanje cen za prihodnje obračunsko obdobje je preteklo obračunsko obdobje, t. j. leto 2017. 
Predračunske in obračunske količine storitev za leto 2017: 

- ločene frakcije + MKO + KO: predračunska: 1.061.400 kg; obračunska: 1.035.699 kg, 
- volumen opreme za zbiranje MKO: predrač.: 3.686.400 litrov; obrač.: 3.693.493 litrov, 
- biološki odpadki: predračunska: 138.400 kg; obračunska: 131.720 kg, 
- volumen opreme za zbiranje biol. odp.: predrač.: 1.039.480 litrov; obrač.: 1.072.240 litrov. 

 
Predračunski in obračunski stroški za leto 2017: 

- za javno infrastrukturo: predračunski: 9.208,68 €; obračunski: 8.683,20 €, 
- za zbiranje ločenih frakcij: predračunski: 169.119,13 €; obračunski: 167.961,47 €, 
- za zbiranje bioloških odpadkov: predračunski: 23.433,76 €; obračunski: 22.846,90 €. 

 
Predračunske in obračunske cene za leto 2017: 

- za javno infrastrukturo: predračunska: 0.0087 €/kg; obračunska: 0.0084 €/kg, 
- za zbiranje ločenih frakcij: predračunska: 0,1593 €/kg; obračunska: 0,1622 €/kg, 
- za zbiranje bioloških odpadkov: predračunska: 0,1693 €/kg; obračunska: 0,1735 €/kg. 

 
Obračunski prihodki v letu 2017 (podatki še niso revidirani): 

- za javno infrastrukturo: premalo obračunano 515,04 €, 
- za zbiranje ločenih frakcij so bili prihodki višji od stroškov za 406,60 €, 
- za zbiranje bioloških odpadkov so bili prihodki višji od stroškov za 53,40 €. 

 
Za prihodnje obračunsko obdobje, za leto 2018, smo poskušali realno oceniti količine in stroške. Pri oceni smo 
upoštevali: 

- trende gibanja zbranih količin v zadnjih letih, 
- da bodo stroški za končno oskrbo nevarnih odpadkov višji kot v preteklem obdobju zaradi oddaje 

skladiščenih količin iz leta 2017 in zaradi pričakovanih višjih cen po enoti, 
- da se cene sekundarnih surovin znižujejo in 
- da bodo stroški obratovanja ZC višji, ker bo ZC skozi celo leto obratoval 3-krat tedensko. 
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Predračunske količine storitev za leto 2018: 
- ločene frakcije + MKO + KO: 1.051.300 kg, 
- volumen opreme za zbiranje MKO: 3.700.000 litrov, 
- biološki odpadki: 135.100 kg, 
- volumen opreme za zbiranje biol. odp.: 1.055.860. 

 
Predračunski stroški za leto 2018, z upoštevanjem poračuna za leto 2017: 

- za javno infrastrukturo: 8.843,31 €, 
- za zbiranje ločenih frakcij: 169.283,20 €, 
- za zbiranje bioloških odpadkov: 23.743,30 €. 

 
Predračunske cene za leto 2018, z vključenim poračunom za leto 2017: 

- za javno infrastrukturo: 0.0084 €/kg, 
- za zbiranje ločenih frakcij: 0,1610 €/kg, 
- za zbiranje bioloških odpadkov: 0,1757 €/kg. 

 
Glede na ocenjene količine za leto 2018, se spreminja tudi sodilo: 

- za zbiranje ločenih frakcij: 0,2841 kg/liter, 
- za zbiranje bioloških odpadkov: 0,1280 kg/liter. 

 
Po predračunski – predlagani ceni in ob upoštevanju novega sodila, se stroški – cene za uporabnike storitev javne 
službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov na območju občine Železniki, glede na veljavne cene, za nekaj 
centov znižajo, kar je razvidno tudi iz primerjave potrjenih in predračunskih cen. 
 
 
Brez RAZPRAVE  

je bil soglasno z enajstimi (11.) glasovi ZA, sprejet (zvočni zapis 01:03:30) 
35. predlog sklepa za občinski svet 

Potrdi se Elaborat o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranje določenih 
vrst komunalnih odpadkov na območju občine Železniki, za leto 2018. 

 
 
 

K točki 5  (zvočni zapis 01:03:50) 
POTRDITEV ZAPISNIKA IN PREGLED IZVEDBE SKLEPOV 16. SEJE.  
 
Člani odbora so brez razprave soglasno potrdili predloženi zapisnik 16. seje (zvočni zapis 01:04:15).  

 

Neizvedeni sklepi do 15. seje odbora: 

5. sklep odbora 
Prometni znaki (III-14 ime naselja), in po potrebi (III-15 konec naselja), se postavijo v okviru razpoložljivimi 
sredstev občinskega proračuna in v dogovoru s pristojno KS. 
21. sklep odbora  
OU z ŠKD  Železniki za ureditev brežine ceste ob poligonu na ŠP Rovn in Janom Koblar Racovnik 1, za ureditev 
dovozne poti do stanovanjske hiše, in pristojnima KS organizira sestanek in pripravi poročilo za sledečo sejo. 
23. sklep odbora 
Občinska uprava z vlagateljico Andrejko Verčič Davča 75 in predstavniki KS Davča organizira sestanek in  do 
sledeče seje pripravi poročilo. 
 
Darko GORTNAR:  Za postavitev prometnih znakov (III-14 ime naselja) in ustreznih smerokazov je potrebno 
zagotoviti sredstva v proračunu. Predlaga vzorčno izvedbo za LC 494071 in 494072 (VO Podlonk in Prtovč).  
V zvezi vloge ŠKD in Jana Koblarja sta bila izvedena sestanka na terenu. Ogled pri Davči 75 (Andrejka Verčič) bo 
izveden ob primernem vremenu. 
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Sprejeti sklepi 16. seje odbora: 

31. predlog sklepa za občinski svet 

Na osnovi presoje varnosti ceste  LC 494081 Železniki - Smoleva - Ojstri vrh, se sprejme varianta ureditve, po 
kateri se v sporni ožini  Na Plavžu 16, cesta odmakne od obstoječe osi. V ta namen občinska uprava občine 
Železniki aktivno nadaljuje dogovore za odkup in odstranitev stanovanjskega objekta.  
Pri reševanju prometne varnosti na LC 494081 na začetnem odseku do obrata Sagles, je potrebno vključiti vse 
vpletene, tako prebivalce pri poseganju v varovalni pas LC 494081 Železniki – Smoleva – Ojstri Vrh, kot lastnika 
Sagles d.o.o. pri sofinanciranju potrebnih ukrepov.  
 
Predsednik odbora Jernej BEŠTER (zvočni zapis 01:08:40) 
pojasni, da je na seji občinskega sveta predlagal da se 31. predlog sklepa za občinski svet do nadaljnjega zadrži, in 
sicer iz razloga, ker je zelo podoben sklep predhodno sprejel občinski svet na izredni seji, kar pa sam ni vedel. V 
tem času se je seznanil s klepom izredne seje OS, po katerem naj bi občinska uprava v roku dveh mesecev s 
pravnim zastopnikom lastnika pripravila pogodbo za nadomestni stanovanjski objekt. Občinski svet naj bi o zadevi 
ponovno odločal v primeru, da se pogoji lastnikov bistveno spremenijo. Omeni e-pošt enega od lastnikov hiše Na 
Plavžu 17 Tomaža Prelca, ki odgovornost za zastoj pogajanj prelaga na občino. Predsednik odbora meni, da je 
potrebno nadaljevati z aktivnim dogovarjanjem v smislu izvedbe sprejetega sklepa izredne seje občinskega sveta. 
Direktorica OU Jolanda Pintar (zvočni zapis 01:15:40) 
glede na burne reakcije ene in druge strani predlaga, da v izogib nesoglasij zadeva pelje v okviru občinske uprave, 
ko bodo stvari dokončne in razčiščene, se vse seznani s predlogom rešitve. 
 
 
K točki 6  (zvočni zapis 01:16:00) 
POROČILO O AKTIVNOSTIH REŽIJSKEGA OBRATA V LETU 2017;  
 
Poročilo aktivnosti Režijskega obrata v letu 2017 je bila priložena gradivu.  
Podrobna obrazložitev je podala  vodja Režijskega obrata občine Železniki ga. Saša LAZAR. 
 
Po RAZPRAVI (zvočni zapis 01:24:00) 
v kateri sta sodelovala Tomaž DEMŠAR in Vilko KAVČIČ, 
 

je bil soglasno z enajstimi (11.) glasovi ZA sprejet (zvočni zapis 01:33:10) 

36. predlog sklepa za občinski svet 

Potrdi se poročilo o aktivnostih režijskega obrata občine Železniki v letu 2017. 

 
 
 
K točki 7  (zvočni zapis 01:33:20) 
OBRAVNAVA IN POTRDITEV  ELABORATA O:  
OBLIKOVANJU CEN STORITEV OBVEZNE OBČINSKE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE OSKRBE S PITNO VODO 2018 ZA 
OBMOČJE OBČINE ŽELEZNIKI,   
O OBLIKOVANJU CEN STORITEV OBVEZNE OBČINSKE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA 
KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE 2018 ZA OBMOČJE OBČINE ŽELEZNIKI;  
 
Višja svetovalka za komunalo Saša LAZAR: Na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih 
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l. RS, št. 87/12, 109/12, 76/17) je Občina Železniki izdelala 2 
elaborata:  
 Elaborat o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo 2018 za 

območje občine Železniki in  
 Elaborat o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja 

komunalne in padavinske odpadne vode 2018 za območje občine Železniki.  
Pripravili smo izračun novih cen za področje oskrbe s pitno vodo ter odvajanje in čiščenje odpadnih voda na 
podlagi količine opravljenih storitev, obračunskih stroškov izvajanja storitev in amortizacije.  
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Po RAZPRAVI (zvočni zapis 01:42:10) 
Po razpravi: Vilko KAVČIČ, Tomaž DEMŠAR, Jernej BEŠTER, Božo PREZELJ, Jure DEMŠAR, Roman MEGUŠAR, 
v kateri so bile večinoma podane pripombe na občutno povišanje cen (zadnji dve leti za 45%)   
 

je bil  z devetimi (9.) glasovi ZA in dvema (2.) PROTI sprejet (zvočni zapis 01:59:40) 

 
36. predlog sklepa za občinski svet 

Potrdi se Elaborat o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo 
2018 za območje občine Železniki. 
Potrdi se Elaborat o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja 
komunalne in padavinske odpadne vode 2018 za območje občine Železniki. 

 
 
 
K točki 8  (zvočni zapis 01:33:20) 
POROČILO OBČINSKE UPRAVE O IZVAJANJU PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO 2018  
– KOMUNALNA DEJAVNOST.  
 

Darko Gortnar (zvočni zapis 02:04:50) 

za področje cestogradnje, sanacije plazov, urejanja vodotokov …  
 
Na osnovi izvedenih javnih razpisov so bile izvajalske pogodbe podpisane za sledeče gradbene objekte: 
1. Asfaltiranje občinskih cest, kategorije JP – program 2018   
2. Ureditev površin ob R2-403/1076 - Dolenja vas 2. faza    
3. Rekonstrukcija LC 494072 Podlonk - Prtovč     
4. Rekonstrukcija LC 494011 Tajnetova žaga - Potok      

 
Na osnovi informativnega zbiranja ponudb so bile izvajalske pogodbe podpisane za gradbene objekte: 
1. Sanacija usada na JP 994051 Bregar                       
2. Priprava IDZ »Plaz Dražgoše« 
3. Priprava LC 494162 Sp. Sorica – Zg. Sorica       
4. Priprava JP 994 081 Jemc - Pagon (sofinanciranje)     
5. Strokovni nadzor pri izgradnji občinske kom. infrastrukture 

 
Informativno zbiranje ponudb v postopku: 

6. Strokovni nadzor pri sanaciji plazov 
7. Obnova JP 995031 Bohinc (Martinj Vrh)                                                            
 
 
RAZPRAVA (zvočni zapis 02:05:30) 

 
Božo PREZELJ: Kdaj je opozori na reklamacijo poškodb na LC 494031 Zgaga – Zg. Davča.  
 
Tomaž DEMŠAR: Ali je ureditev avtobusnega postajališča vključena v sofinancerski sporazum, ki je naveden v 
dopisu Direkcije RS za infrastrukturo? 
 
Roman MEGUŠAR: Izvajalec preplastitve regionalne ceste Rudno – Dražgoše bi moral  sodelovati z lastniki 
obcestnih parcel. Izvozi so zaradi nadgradnje vozišča otežkočeni. 
 
Saša LAZAR (zvočni zapis 02:12:05) 

Na področju režijskega obrata je v izvajanju tlačni vod kanalizacije naselja Studeno, pogodba pa je podpisana tudi 
za komunalno ureditev (kanalizacija, vodovod) prvega dela naselja Dašnica.  
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K točki 9  (zvočni zapis 02:13:00) 

POROČILO O STROŠKIH ZIMSKE SLUŽBE – ZIMA 2017/2018. 
 
Darko GORTNAR: Preglednica je bila izdelana na osnovi poročil posameznih krajevnih skupnosti in računovodske 
službe.  

 

        1 2 3 3:2 3:1 
     Lokalne Javne  SKUPAJ Sredstva STROŠKI      

 Zap.  KRAJEVNA  ceste              poti CESTE vzdrževanja ZIM. SLUŽBE % €/km 
 št.  SKUPNOST v  m1 v  m1 v  M1 v letu 2018 2017/2018     

           
 

      
 1. DAVČA 21.055 24.396 45.451 48.961,27 42.710,48 87 939,70 

                   
 2. DOLENJA  VAS 897 2.584 3.481 3.458,90 3.515,18 102 1.009,82 ** 

                  
 

3. 
DRAŽGOŠE- 
RUDNO 1.056 10.948 12.004 9.516,58 10.441,90 110 869,87 

                   
 4. SELCA 21.124 11.805 32.929 36.181,56 33.492,81 93 1.017,12 ** 

                  
 5. SORICA 10.923 9.308 20.231 25.571,08 18.631,84 73 920,95 

           
 

      
 6. ŽELEZNIKI 42.445 42.688 85.133 121.719,90 118.065,01 97 1.386,83 ** 

  
SKUPAJ  
OBČINA       

 
      

   ŽELEZNIKI 97.500 101.729 199.229 245.409,29 226.857,22 92 1.138,68 
 

          

          Po izjavi predstavnika CP Kranj ne obstaja normativ za določitev % deleža zimske službe    
 v strukturi stroškov  letno/zimskega vzdrževanja.  

   
  

 Iz analiz preteklega obdobja pa je razvidno, da je delež stroškov zimske službe med 60 in 70%. 
  

 
ZAKLJUČKI ANALIZE: 
Krajevne skupnosti so za zimsko službo 2017/2018 porabile povprečno 92 % namenskih sredstev za vzdrževanje 
občinskih cest in ostalih javnih površin (pločniki, parkirišča). 
 
Najnižji % porabe, kakor tudi strošek porabe sredstev za 1 km, sta dosegli najvišje ležeči KS Sorica in KS Davča. 
Na račun večinskega deleža nižje kategorije cest t. j. javnih poti (manj sredstev) so sredstva za vzdrževanje 
presegle KS Dolenja vas, , KS Dražgoše – Rudno in VO Zali Log. 
Cena na 1 km, zaradi pločnikov in parkirišč, ni primerljiva v KS Železniki, KS Selca in KS Dolenja vas. 
V KS Železniki pri porabi pri vaških odborih izstopata VO Ojstri Vrh – Smoleva in VO Podlonk – Prtovč in LC Šurk – 
Ravne – Torka, ki so presegli višino sredstev tekočega vzdrževanja za leto 2018. 
V KS Selca so glede na primerljive pogoje velika odstopanja med posamezniki vaškimi odbori. Razpoložljiva 
sredstva vzdrževanja za leto 2018 sta presegla VO Kališe in VO Topolje-Zabrekve, občutno pod povprečjem porabe 
pa sta VO Lajše in VO Golica.  
V KS Sorica po porabi izstopa JP Petrovo Brdo – Podporezen. 
 
Sodelujoči v RAZPRAVI (zvočni zapis 02:15:00) 

Jernej BEŠTER, Janez RAKOVEC, Božo PREZELJ, Mirko BERCE, podžupan Matej ŠUBIC, Jure DEMŠAR, Matej PINTAR, 
Katarina PETERNELJ, Vilko KAVČIČ, so opozorili na neobičajno visoke stroške zimske službe (v Sorici je padlo 3 m 
snega), s predlogom da župan zagotovi dodatna sredstva, ki bodo Krajevnim skupnostim omogočala letno 
vzdrževanje, kakor tudi sofinanciranje gradbenih del na cestah kategorija Javne poti (KS Davča ima podpisan 
sporazum).  
Dodatna sredstva se KS dodelijo v enakem odstotku od osnove.  
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Vilko KAVČIČ (zvočni zapis 02:25:40) 

občinski upravi predlaga, da zaradi izvajanja zimske službe (pluženja snega iz ceste) ne prodaje zemljišč ob cestah 
v vasi Zali Log, in povišanje normativa za vzdrževanje nižje kategorije občinskih cest t. j. javne poti (JP) 
 
 
 
K točki 10  (zvočni zapis 02:33:00) 

VPRAŠANJA IN POBUDE 
 
Saša LAZAR poroča o občinski očiščevalni akciji, ki bo v soboto 14. aprila 2018. Izvedba poteka po ustaljeni praksi, 
Krajevne skupnosti prevzamejo vreče, odvoz zbranih odpadkov opravi koncesionar zbiranja t. j. Loška komunala, 
informiranje poteka z obvestili na Radiu Sora in na oglasnih deskah.  
 
Roman MEGUŠAR (zvočni zapis 02:34:50) 
Postavitev krajevnih tabel je bila njegova prva pobuda v tekočem mandatu. 
 
Katarina PETERNELJ (zvočni zapis 02:35:40) 
Asfaltno krpanje občinskih cest, ki je bilo v Dražgošah predvideno jeseni preteklega leta naj se izvede čim prej. 
 
Jernej BEŠTER (zvočni zapis 02:36:20) 
Občinska uprava čim prej izvede izbiro izvajalca za zalivanje asfaltnih razpok. 
 
Matej PINTAR (zvočni zapis 02:37:00) 
V Spodnje Danje je »padlo« pet drogov telefonske napeljave. 
 
 
 
 
 
 
Zaradi izčrpanega dnevnega reda se predsednik članom odbora zahvali za konstruktivno sodelovanje in zaključi 
sejo ob 20:38 uri.   
 
 
 
 
 
 
Št.: 011- 12/2017-002                                                                                          Predsednik odbora za KD in VO  
                                                                                                                                               Jernej BEŠTER 


