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ZAPISNIK
1. izredne redne seje Občinskega sveta Občine Komenda, ki je bila v četrtek, 27. avgusta 2020 ob
19.30. v veliki sejni sobi Občine Komenda, Glavarjeva cesta 104, Komenda.
PRISOTNI:
člani občinskega sveta:
Lista TRN: Igor ŠTEBE, Roman KONCILIJA, Jožef SUŠNIK, Zoran SODNIK, Jože ŠIMENC
SDS: Rok ZUPANČIČ, Jožefa ŽAGAR,
LMŠ: Mojca ŠRAJ
NSi: Urška GROŠELJ PETKOVŠEK, Martina PREZELJ
SLS: Franc PETRIČ, Alojzij GAŠPERLIN
Samostojni neodvisni svetnik: Roman DOBNIKAR
ODSOTNI člani občinskega sveta:
SDS: Aleš MARINKO
Poleg članov občinskega sveta so bili na seji prisotni še:
Stanislav POGLAJEN, župan
mag. Majda RAVNIKAR, direktorica občinske uprave
Lidija DOVGAN ŽVEGLA, direktorica MILT d.o.o.
Špela ŠIMENC, urednica glasila Aplenca
Luka KARNIČNIK, snemalec
Sejo je vodil župan Stanislav Poglajen, zapisnik je zapisala tajnica Klavdija Rehberger.
UGOTOVITEV NAVZOČNOSTI / SKLEPČNOSTI:
===========================================
Župan je ugotovil, da je na seji navzočih štirinajst (13) občinskih svetnikov, s tem je občinski svet
sklepčen in lahko prične z delom.
Predlagan in sprejet dnevni red:
1.

2.

Potrditev Sklepa, da so podani razlogi za sklic izredne seje Občinskega sveta Občine
Komenda
Potrditev Novelacije Investicijskega programa »Zbirni center za ravnanje z
odpadki« (izdelovalec Milt d.o.o., avgust 2020)

Ugotovitev navzočnosti:
Prisotnih: 13 svetnic in svetnikov
Glasovanje:
ZA: 13
PROTI: 0
zapisnik 1. izredne redne seje občinskega sveta. 27.8. 2020

Župan je uvodoma obrazložil razloge za sklic izredne seje Občinskega sveta in sicer:
Občinski svet Občine Komenda je na 9. redni seji dne 13. 2. 2020 sprejel:
- sklep o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta »Zbirni center za ravnanje z
odpadki« in
- sklep o potrditvi Investicijskega programa »Zbirni center za ravnanje z odpadki«.
Občina Kamnik je s tem projektom kandidirala za nepovratna sredstva, v skladu z Zakonom o
financiranju občin ZFO-1, za kar ima v letu 2020 na voljo 561.702 € nepovratnih sredstev, ki jih
lahko črpa pod pogojem, da bo do začetka novembra plačala račune za stroške izvedbe del v
najmanj tolikšni vrednosti, kot je višina odobrenih nepovratnih sredstev.
Na območju ti. Suhadolske jame, kjer bosta Občina Kamnik in Občina Komenda uredili skupni
zbirni center, se je l. 2016 začela izvedba komasacijskega postopka, ki pa se je zaradi nerešenih
problemov ene izmed udeleženk komasacije izjemno zavlekel. Občina Komenda je sicer 3.
februarja 2020 obvestila Občino Kamnik, da so postopki, vezani na komasacijo zemljišč na
območju Suhadolske jame v zaključni fazi, vendar so se dejansko zaključili šele v mesecu juniju.
Posledično je bil tudi postopek javnega naročila izveden pozneje, kot je bilo predvideno.
Po prvem neuspelem postopku javnega naročila (vse ponudbe so presegale zagotovljena finančna
sredstva) je bilo v maju objavljeno javno naročilo po konkurenčnem postopku s pogajanji. Po
zaključku izvedenih dveh krogov pogajanj je bila končna ponudbena cena najugodnejšega
ponudnika 1.137,619,49 € (z DDV). Za izvedbo projekta bosta morali obe občini zagotoviti dodatna
finančna sredstva. Gradnja, ki se bo začela v drugi polovici septembra, pa zaradi zahtevnosti
projekta ne bo zaključena v letu 2020, ampak v začetku leta 2021; temu bo treba prilagoditi
finančno konstrukcijo in uskladiti proračune obeh občin.
Spremeniti pa je treba tudi prvotni načrt črpanja nepovratnih in povratnih sredstev, ki so bila v
skladu z Zakonom o financiranju občin ZFO-1 Občini Kamnik dodeljena za leto 2020. Zadnji rok za
predložitev zahtevkov, katerim je treba priložiti že plačane račune, je 5. november 2020; do takrat
pa ne bo izvedenih in plačanih del v tolikšnem znesku, kot je višina dodeljenih nepovratnih
sredstev.
31. avgust 2020 je skrajni rok, do katerega lahko Občina Kamnik na MGRT vloži spremembo
vloge, tako da za črpanje nepovratnih sredstev prijavi tri že izvedene projekte v skupni vrednosti
407.000,00 € (katere so prvotno prijavili za črpanje povratnih sredstev), za projekt zbirni center pa
preostalih 154.702 € (skupaj 561.702 € nepovratnih sredstev), poleg tega pa zbirni center prijavi za
črpanje povratnih sredstev 280.851,00 €. Pri spremembi vloge se lahko projekt »Zbirni center za
ravnanje z odpadki« prijavi kot dvoletni projekt. Zanj bo Občina Kamnik v letu 2021 črpala
nepovratna sredstva v višini 489.009,46 €. Tako bi s povratnimi in nepovratnimi sredstvi v l.
2020/2021 pokrili celotne stroške Občine Kamnik v višini 924.562,46 €, ki se po ZFO-1 upoštevajo
kot upravičeni stroški, upoštevajoč delitev med Občinama Kamnik (79 %) in Komenda (21 %).
Spremembi vloge, ki jo Občina Kamnik lahko vloži na MGRT najkasneje do 31. avgusta 2020, je
obvezno treba priložiti Novelacijo Investicijskega programa »Zbirni center za ravnanje z odpadki«
in Sklep o potrditvi novelacije IP.
Gradiva za obravnavo na seji Občinskega sveta ni bilo možno pripraviti pred 24. avgustom 2020,
ker se je tega dne iztekel rok za prejem zahtevka za revizijo postopka oddaje javnega naročila
»Izgradnja zbirnega centra Suhadole«.
Ker pa se 31. avgusta 2020 izteče rok za spremembo vloge na MGRT, je nujno potrebno gradivo
obravnavati in sklep sprejeti na izredni seji Občinskega sveta Občine Komenda. Občinski svet
Občine Kamnik je na dopisni seji navedeni sklep že sprejel.
Sprejet je bil naslednji
SKLEP:
Občinski svet Občine Komenda sprejme sklep, da so podani razlogi za sklic izredne seje
Občinskega sveta Občine Komenda.
Ugotovitev navzočnosti:
Prisotnih: 13 svetnic in svetnikov
Glasovanje o izvedbi izredne seje:
Prisotnih: 13 članov

ZA: 13 članov
PROTI: 0 članov
AD 1) Potrditev Novelacije Investicijskega programa »Zbirni center za ravnanje z odpadki«
(izdelovalec Milt d.o.o., avgust 2020)
===========================================================================
Gradivo je objavljeno na uradni spletni strani Občine Komenda
http://www.komenda.si/kategorija/seje-obcinskega-sveta/gradiva-za-seje/. Gradivo je bilo
svetnikom posredovano skupaj z vabilom na izredno sejo po elektronski pošti.
Nekaj uvodnih pojasnil je podala pripravljavka dokumenta Lidija Dovgan Žvegla, direktorica MILT
d.o.o. Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na
področju javnih financ določa, da je potrebno, v kolikor se cena poviša za več kot 20% oziroma se
poveča vrednost investicije, potrebno novelirat Investicijski program. V manjši meri se je noveliral
tudi terminski plan, tako se bo investicija končala januarja 2021 leta, delež sofinanciranja občin
ostaja nespremenjeno.
O zadevi so razpravljali: Igor Štebe, Zoran Sodnik, Jožef Sušnik, Roman Koncilija, Alojz Gašperlin,
Roman Dobnikar.
Sprejeta sta bila naslednja
SKLEPA:
1) Občinski svet Občine Komenda potrdi Novelacijo Investicijskega programa »Zbirni
center za ravnanje z odpadki« (izdelovalec: Milt d.o.o., avgust 2020).
2) Občinski svet Občine Komenda soglaša, da se v Načrtu razvojnih programov Občine
Komenda za obdobje od 2020 do 2023 projekt OB164-16-0002 - Zbirni center za ravnanje
z odpadki, uskladi z Novelacijo Investicijskega programa »Zbirni center za ravnanje z
odpadki« (izdelovalec: Milt d.o.o, avgust 2020).
Ugotovitev navzočnosti:
Prisotnih: 13 svetnic in svetnikov
Glasovanje:
Prisotnih: 13 članov
ZA: 13 članov
PROTI: 0 članov
Izredna seja je bila zaključena ob 20.07.

Zapisnik pisala:
Klavdija Rehberger

Stanislav Poglajen
župan

