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ODBOR ZA GOSPODARJENJE Z OBČINSKIM PREMOŽENJEM IN ZA FINANCE 
 
Številka: 032-0007/2018-8 
Datum:   15. 6. 2020 

Z A P I S N I K 
 
8. seje Odbora za gospodarjenje z občinskim premoženjem in za finance, ki je bila v ponedeljek 15. 
6. 2020 ob 19.15 uri, v prostorih občinske uprave (velika sejna soba na Glavarjevi cesti 104 v 
Komendi). 
 
PRISOTNI: 

 Aleš Marinko, predsednik 
 Roman Koncilija, član  
 Dejan Schaubach, član 
 Polona Osolnik, članica 
 Klara Berlec, članica 
 Jožef Sušnik, član 
 Roman Dobnikar, član  

 
ODSOTNI:/ 
 
 
OSTALI PRISOTNI: 

 Stanislav Poglajen, župan 
 Igor Štebe, podžupan 
 mag. Majda Ravnikar, direktorica občinske uprave 
 Igor Petek, Publikus d.o.o. 
 Martina Bajde, višja svetovalka  
 Marjan Potočnik, podsekretar za urejanje prostora, komunalne zadeve in varstvo okolja 
 Bernardka Pavlinič, višja svetovalka za GJS, vodja RO 
 Martina Prezelj, članica občinskega sveta 
 Aleksander Kupljenik, Refin d.o.o. 
 Mira Koritnik, višja svetovalka za premoženjske zadeve in investicije 

 
 
Sejo je vodil Aleš Marinko, predsednik obora, zapisnik je pisala Martina Bajde. Sklepčnost je 
ugotovljena na podlagi liste prisotnosti. Na seji je bilo prisotnih sedem (7) članov odbora (od točke 
AD2 dalje). Lista prisotnosti je priložena originalu zapisnika. Predsednik je ugotovil, da je odbor 
sklepčen in da lahko prične z delom.  
 
Soglasno je bil sprejet naslednji  

DNEVNI   RED: 
 

1. Pregled in potrditev zapisnika 7. seje z dne 10. 2. 2020 
2. Mnenje k elaboratu o oblikovanju cene izvajanja storitev gospodarske javne službe zbiranja 

določenih vrst komunalnih odpadkov za leto 2020 
3. Mnenje k predlogu Zaključnega računa proračuna Občine Komenda za leto 2019 – skrajšani 

postopek 
4. Mnenje k predlogu Sklepa o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki OŠ Komenda Moste 

na dan 31. 12. 2019 
5. Mnenje k predlogu Odloka o rebalansu proračuna Občine Komenda za leto 2020 – skrajšani 

postopek 



 

 
 

 

 

 

6. Mnenje k predlogu Odloka o proračunu Občine Komenda za leto 2021 – prva obravnava 
7. Mnenje k predlogu Pravilnika o sofinanciranju prireditev in projektov v občini Komenda 
8. Mnenje k predlogu Sklepa o ukinitvi javnega dobra na zemljiščih parc. št. 897/28, 897/26 in 

897/30, k.o. Klanec 
9. Mnenje glede asfaltiranja dela občinske poljske poti, parc. št. 1051 k.o. Nasovče (stara parc. št. 

839/1) 
10. Razno 
 

Glasovanje: 
Prisotnih: 5 članov 
ZA: 5 
PROTI: 0 
 

Člani odbora, ki so svetniki, so vsebino prejeli v Gradivu št. 11, ostali člani odbora pa skupaj z 
vabilom na sejo.  
 
AD 1) PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 7. SEJE Z DNE 10. 2. 2020 
======================================================================= 
Zapisnik so člani odbora prejeli z vabilom na sejo. Člani odbora na zapisnik niso imeli pripomb.  
 
Sprejet je bil naslednji   

SKLEP: 
 

Odbor za gospodarjenje z občinskim premoženjem in za finance potrdi zapisnik 7. seje. 
 
Glasovanje: 
Prisotnih: 6 članov 
ZA: 6 
PROTI: 0 
 
AD 2) MNENJE K ELABORATU O OBLIKOVANJU CENE IZVAJANJA STORITEV 
GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE ZBIRANJA DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV 
ZA LETO 2020 
=========================================================================== 
Uvodno predstavitev je podala Bernarda Pavlinič, vsebinski del elaborata pa je predstavil Igor Petek, 
predstavnik Publikusa d.o.o.. Predstavnik koncesionarja je odgovoril tudi na zastavljena vprašanja 
o višini povišanja cen, o frekvenci odvoza mešanih komunalnih odpadkov ter bioloških odpadkov. 
 
Po krajši razpravi je bil sprejet naslednji  

SKLEP: 
Odbor za gospodarjenje z občinskim premoženjem in za finance podaja pozitivno mnenje k 
elaboratu o oblikovanju cene izvajanja storitve gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst 
komunalnih odpadkov za leto 2020. 
 
Glasovanje: 
Prisotnih: 7 članov 
ZA: 5 
PROTI: 1 
 
AD 3) MNENJE K PREDLOGU ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE KOMENDA 
ZA LETO 2019 – SKRAJŠANI POSTOPEK 
=========================================================================== 
Članom odbora je bil predstavljen Zaključni račun proračuna občine Komenda za leto 2019. 
Predstavitev je podala Martina Bajde. 
 
Brez razprave je bil sprejet naslednji  

SKLEP: 



 

 
 

 

 

 

Odbor za gospodarjenje z občinskim premoženjem in za finance podaja pozitivno mnenje k 
predlogu Zaključnega računa proračuna Občine Komenda za leto 2019 – skrajšani postopek. 
 
Glasovanje: 
Prisotnih: 7 članov 
ZA: 7 
PROTI: 0 
 
 
AD 4) MNENJE K PREDLOGU SKLEPA O RAZPOREDITVI PRESEŽKA PRIHODKOV NAD 
ODHODKI OŠ KOMENDA MOSTE NA DAN 31. 12. 2019 
=========================================================================== 
Predstavitev predloga razporeditve presežka prihodkov nad odhodki OŠ Komenda Moste je podala 
Majda Ravnikar. 
 
Po krajši razpravi je bil sprejet naslednji  

SKLEP: 
Odbor za gospodarjenje z občinskim premoženjem in za finance podaja pozitivno mnenje k 
predlogu Sklepa o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki OŠ Komenda Moste na dan 31. 12. 
2019. 
 
Glasovanje: 
Prisotnih: 7 članov 
ZA: 7 
PROTI: 0 
 
 
AD 5) MNENJE K PREDLOGU ODLOKA O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE KOMENDA ZA 
LETO 2020 – SKRAJŠANI POSTOPEK 
=========================================================================== 
Članom odbora je bil predstavljen predlog Odloka o rebalansu  proračuna Občine Komenda za leto 
2020 ter obrazložitev sprememb med sprejetim proračunom 2020 in predlogom rebalansa. Na 
zastavljena vprašanja glede zapiranja odlagališča inertnih odpadkov je odgovoril Marjan Potočnik. 
 
Po krajši razpravi je bil sprejet naslednji  

SKLEP: 
Odbor za gospodarjenje z občinskim premoženjem in za finance podaja pozitivno mnenje k 
predlogu Odloka o rebalansu proračuna Občine Komenda za leto 2020 – skrajšani postopek. 
 
Glasovanje: 
Prisotnih: 7 članov 
ZA: 7 
PROTI: 0 
 
 
 
AD 6) MNENJE K PREDLOGU ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE KOMENDA ZA LETO 2021 – 
PRVA OBRAVNAVA 
=========================================================================== 
Članom odbora je bil predstavljen predlog Odloka o proračunu Občine Komenda za leto 2021. 
Obrazložitve je podala Martina Bajde. 
 
Brez razprave je bil sprejet naslednji  

SKLEP: 
Odbor za gospodarjenje z občinskim premoženjem in za finance podaja pozitivno mnenje k 
predlogu Odloka o proračunu Občine Komenda za leto 2021 – prva obravnava. 
 



 

 
 

 

 

 

Glasovanje: 
Prisotnih: 7 članov 
ZA: 7 
PROTI: 0 
 
 
AD 7) MNENJE K PREDLOGU PRAVILNIKA O SOFINANCIRANJU PRIREDITEV IN 
PROJEKTOV V OBČINI KOMENDA  
=========================================================================== 
Mira Koritnik je članom odbora predstavila predlog Pravilnika o sofinanciranju prireditev in projektov 
v občini Komenda, s poudarkom na spremembah v primerjavi z veljavnim pravilnikom.  
 
Brez razprave je bil sprejet naslednji  

SKLEP: 
Odbor za gospodarjenje z občinskim premoženjem in za finance podaja pozitivno mnenje k 
predlogu Pravilnika o sofinanciranje prireditev in projektov v občini Komenda. 
 
Glasovanje: 
Prisotnih: 7 članov 
ZA: 7 
PROTI: 0 
 
AD 8) MNENJE K PREDLOGU SKLEPA O UKINITVI JAVNEGA DOBRA NA ZEMLJIŠČIH PARC. 
ŠT. 897/28, 897/26 IN 897/30, K.O. KLANEC 
 
=========================================================================== 
Predlog sklepa o ukinitvi javnega dobra je predstavil Marjan Potočnik. 
 
Brez razprave je bil sprejet naslednji  

SKLEP: 
Odbor za gospodarjenje z občinskim premoženjem in za finance podaja pozitivno mnenje k 
predlogu Sklepa o ukinitvi javnega dobra na zemljiščih parc. št. 897/28, 897/26 in 897/30, k.o. 
Klanec. 
 
Glasovanje: 
Prisotnih: 7 članov 
ZA: 7 
PROTI: 0 
 
 
AD 9) MNENJE GLEDE ASFALTIRANJA DELA OBČINSKE POLJSKE POTI, PARC. ŠT. 1051 
K.O. NASOVČE (STARA PARC. ŠT. 839/1) 
=========================================================================== 
Marjan Potočnik  je članom odbora predstavil namero o asfaltiranju dela občinske poljske poti. 
Predstavil je tudi stališča odbora za komunalo, ceste, urejanje prostora in varstvo okolja ter odbora 
za kmetijstvo. 
 
Po razpravi, v kateri so sodelovali vsi člani odbora, je predsednik odbora dal na glasovanje naslednji 
predlog sklepa: »Odbor za gospodarjenje z občinskim premoženjem in za finance podaja pozitivno 
mnenje za asfaltiranje dela občinske poljske poti, parc. št. 1051 k.o. Nasovče (stara parc.št. 839/1).« 
 
Glasovanje: 
Prisotnih: 7 članov 
ZA: 0 
PROTI: 5 
 

 



 

 
 

 

 

 

Sprejet je bil naslednji 
SKLEP: 

Odbor za gospodarjenje z občinskim premoženjem in za finance podaja negativno mnenje za 
asfaltiranje dela občinske poljske poti, parc. št. 1051 k.o. Nasovče (stara parc.št. 839/1). 
 
 
AD10) RAZNO  
=========================================================================== 
Pod točko razno je Marjan Potočnik predstavil namero o podpisu začasne služnosti za dostop do 
predvidenega objekta doma starejših občanov v Komendi po varianti B (predlog so člani odbora 
dobili na seji in je priloga tega zapisnika). Investitorju za pridobitev gradbenega dovoljenja po varianti 
B manjka samo še služnost s strani občine, po varianti A pa poleg služnosti potrebujejo še 
vodnogospodarsko soglasje. Po ustnem zagotovilu predstavnikov Agencije RS za okolje naj bi bilo 
soglasje izdano v roku dveh mesecev, kar pomeni, da bi investitor lahko pridobil gradbeno dovoljenje 
po varianti A v jeseni 2020.  
 
Stališče večine članov odbora je bila, da je za občino sprejemljiva edino le varianta A, torej naj se 
počaka na pridobitev vodnogospodarskega soglasja ter pristopi k podpisu služnosti za varianto A. 
 
Člani odbora so bili tudi seznanjeni z namero, da bi občina pristopila k ureditvi dostopa po varianti A 
do zemljišča, na katerem se bo gradil dom starejših občanov v Komendi. Ureditev dostopa vključuje 
asfaltiranje ceste ter ureditev občinske komunalne infrastrukture (vodovod, kanalizacija in JR) v 
dolžini cca 60 m. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 20.45 uri. 
 
 
 
 
                 Zapisala                 Aleš Marinko 
             Martina Bajde                                                              PREDSEDNIK ODBORA 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priloga k točki AD10: Ureditev dostopa po varianti A in B         


