
 
Ulica padlih borcev 2, 

5220 TOLMIN 

Odbor za gospodarske javne  
          službe in promet 
 

Številka: 011-0016/2019 
Datum: 3. 4. 2019 

 
Z A P I S N I K 

2. seje Odbora za gospodarske javne službe in promet,  

ki je bila v torek, 2. 4. 2019 ob 17.00 v veliki sejni sobi Občine Tolmin 
 

Prisotni člani Odbora za gospodarske javne službe in promet: Oton Bratuž, Gregor Lapanja, Karel 
Laharnar, Boštjan Pičulin, Iztok Kozorog, Zdenko Torkar, Miha Mežnar 

Odsotni člani: / 

 
Ostali prisotni: Miran Drole (vodja oddelka za okolje in prostor), Borut Rovšček (pomočnik vodje 

oddelka za okolje in prostor za vodenje investicij), Milena Leban (višja svetovalka za komunalno 
gospodarstvo), Sanja Sivec Levpušček (višja svetovalka za pravne zadeve), Berti Rutar (Komunala Tolmin 

d.o.o.), Gvido Modrijan (Struktura d.o.o.) 

 
Za sejo je bil predlagan naslednji dnevni red: 

Dnevni red 
1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda. 

2. Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Tolmin za leto 
2018, v prvi obravnavi. 

3. Razprava in sklepanje o zapisniku 1. seje Odbora za gospodarske javne službe in promet.  

4. Razprava in sklepanje o osnutku Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini 
Tolmin, v prvi obravnavi. 

5. Razprava in sklepanje o predlogu spremembe cen oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja 
komunalnih odpadnih in padavinskih voda ter ravnanje s komunalnimi odpadki. 

6. Vprašanja in predlogi. 

 
K 1.) 

 
Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda  

 
Predsednik Oton Bratuž je ugotovil, da so ob pričetku seje prisotni vsi člani odbora. 

 

Oton Bratuž je podal dnevni red v razpravo, ker ni bilo pripomb je predlagal, da se ga potrdi.  
SKLEP. 

Odbor za gospodarske javne službe in promet potrjuje predlagani dnevni red 2. seje. 
 

Sklep je bil soglasno potrjen. 

 
K 2.) 

Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Tolmin 
za leto 2018, v prvi obravnavi 

 
Pri točki so bili prisotni tudi člani Odbora za okolje in prostor.  

Obrazložitev je podal Miran Drole. 

Člani obeh odborov so bili povabljeni k razpravi.  
Razprave ni bilo, zato je predsednik predlagal v sprejem naslednji sklep. 



SKLEP. 
Odbor za gospodarske javne službe in promet se je seznanil s predlogom Odloka o 

zaključnem računu proračuna Občine Tolmin za leto 2018, v prvi obravnavi in ga 

posreduje Občinskemu svetu v razpravo in sprejem. 
 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 7 članov, sklep je bil s 7 glasovi ZA potrjen.  
 

K 3.) 

Razprava in sklepanje o zapisniku 1. seje Odbora za gospodarske javne službe in promet 
 

Predsednik je člane pozval k morebitnim pripombam na zapisnik. Pripomb ni bilo zato ga je predlagal v 
sprejem. 

 
SKLEP. 

Odbor za gospodarske javne službe in promet potrjuje zapisnik 1. seje v predlagani obliki. 

 
Sklep je bil soglasno potrjen.  

K 4.) 
 

Razprava in sklepanje o osnutku Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v 

občini Tolmin, v prvi obravnavi 
 

K obrazložitvi je bil povabljen Gvido Modrijan, ki je predstavil razliko med veljavnim in predlaganim 
odlokom. Milena Leban je prestavila vsebino veljavnega odloka.   

Predsednik je nato odprl razpravo. 
 

V razpravi so sodelovali Oton Bratuž, Karel Laharnar, Miha Mežnar. 

 
V razpravi so člani želeli dodatno obrazložitev glede obravnave vikendov pri odmeri nadomestila, 

pripravo primerjave nekega objekta po starem in novem odloku, pojasnilo o morebitni spremembi 
odmere pri objektih, ki so bili po veljavnem odloku oproščeni plačila te dajatve, t.j. cerkve in objektih  

za kmetijske dejavnosti, npr. hlevi; pojasnilo o bazi podatkov za odmero in o odločanju o vrednosti 

točke za odmero v letu 2020. 
 

Na vprašanja članov je odgovarjal Gvido Modrijan, dodatne obrazložitve je podala tudi Milena Leban.  
 

Po razpravi je predsednik podal na glasovanje naslednji sklep. 

 
SKLEP. 

Odbor za gospodarske javne službe in promet potrjuje predlog Odloka o nadomestilu za 
uporabo stavbnega zemljišča v občini Tolmin, v prvi obravnavi ga posreduje v nadaljnjo 

obravnavo Občinskemu svetu Občine Tolmin. 
 

Ob glasovanju je bilo prisotnih sedem članov, predlagani sklep je bil s 7 glasovi ZA potrjen.  

 
Po sprejetju sklepa se je predsednik Gvidu Modrijanu zahvali za obrazložitev in dodatna pojasnila, le-ta 

je nato sejo zapustil.  
K 5.) 

 

Razprava in sklepanje o predlogu spremembe cen oskrbe s pitno vodo, odvajanja in 
čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda ter ravnanje s komunalnimi odpadki 

 
Obrazložitev je podal Berti Rutar.  

Predsednik je nato odprl razpravo.  
V razpravi so sodelovali Zdenko Torkar, Iztok Kozorog, Boštjan Pičulin, Miha Mežnar. 

 

V razpravi so člani želeli dodatna pojasnila kako komunalni stroški povečujejo tudi ostale stroške, npr. 
v javnih zavodih, prošnja za podatke o prihodkih in odhodkih Komunale, kakšni so bili indeksi 



povečanja cen v preteklih letih, zaračunavanje odlaganja zelenega odreza, izgradnja vodovoda Lom – 
ali se bo prečrpavanje vode oz. porabo elektrike uvedla v času nižje tarife oz. ob sobotah in nedeljah, 

razlika med ekonomsko in tehnično izkoriščenostjo, odvoz embalaže – zakaj se mora plačevati, zakaj 

dvig cen, če je bilo poslovanje zavoda zaključeno pozitivno, ali sredstva rezervirana v proračunu za 
kritje odvoza azbesta krijejo te stroške, subvencija najemnina pri odvozu odpadkov za gospodinjstva 

in negospodarstvo. 
 

Na vprašanja članov sta odgovarjala Berti Rutar in Miran Drole.  

 
Nadalje je predsednik pozval člane k morebitnim pripombam na predloge sklepov.  

Pripomb ni bilo zato je predlagal sklepe v potrditev. 

SKLEP 1. 
I. Sprejme se vodarina v višini 0,5945 EUR/m3.  

II. Sprejme se višina omrežnine, ki se obračunava glede na zmogljivost priključkov, 

določenih s premerom vodomera: 
 

  EUR/priključek 

DN20 3,1680 

DN25 9,5040 

DN40 31,6800 

DN50 47,5200 

DN80 158,4000 

DN100 316,8000 

DN150 633,6000 

 

III. Cena storitve javne službe oskrbe s pitno vodo iz I. in II. točke tega sklepa se začne 

uporabljati s 1. dnem naslednjega meseca po uveljavitvi tega sklepa. 
 

SKLEP 2.  
I. Sprejme se cena opravljanja storitve javne službe odvajanja komunalne in padavinske 

odpadne vode v višini 0,2279 EUR/m3.  
II. Sprejme se višina omrežnine, ki se obračunava glede na zmogljivost priključkov, 

določenih s premerom vodomera: 

 

  EUR/priključek 

DN20 2,1381 

DN25 6,4143 

DN40 21,3810 

DN50 32,0715 

DN80 106,9050 

DN100 213,8100 

DN150 427,6200 

 
III. Cena storitve javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode iz I. 

in II. točke tega sklepa se začne uporabljati s 1. dnem naslednjega meseca po 
uveljavitvi tega sklepa. 

 

SKLEP 3.  
I. Sprejme se cena opravljanja storitve javne službe čiščenja komunalne in padavinske 

odpadne vode v višini 0,6541 EUR/m3.  
II. Sprejme se višina omrežnine, ki se obračunava glede na zmogljivost priključkov, 

določenih s premerom vodomera: 



 

  EUR/priključek 

DN20 3,2333 

DN25 9,6999 

DN40 32,3330 

DN50 48,4995 

DN80 161,6650 

DN100 323,3300 

DN150 646,6600 

 

III. Cena storitve javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode iz I. in II. 
točke tega sklepa se začne uporabljati s 1. dnem naslednjega meseca po uveljavitvi 

tega sklepa. 
 

SKLEP 4.  
I. Določijo se naslednje cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe 

ravnanja s komunalnimi odpadki: 

1. Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov:  
1.1  cena stroškov javne infrastrukture: 0,0090 €/kg 

1.2. cena storitev javne službe:                   0,1834 €/kg 
     2. Zbiranje bioloških odpadkov:  

2.1  cena stroškov javne infrastrukture: 0,0091 €/kg 

2.2  cena storitev javne službe:                   0,1871 €/kg 
     3.  Obdelava komunalnih odpadkov:            0,1000 €/kg 

     4.  Odlaganje ostankov obdelave komunalnih odpadkov:        0,0405 €/kg 
 

II. Na podlagi veljavnega tarifnega sistema se določijo naslednje cene: 

  za odvoz po posodah

Posoda Vrsta  
Cena storitve 

Cena 
Cena skupaj 

 odpadka infrastrukture 

120l ostanek zbiranje 

 ostanek obdelava  

 ostanek odlaganje  

 SKUPAJ: 

240l ostanek zbiranje 

 ostanek obdelava  

 ostanek odlaganje  

 SKUPAJ: 

500l ostanek zbiranje 

 ostanek obdelava  

 ostanek odlaganje  

 SKUPAJ: 

700l ostanek zbiranje 

 ostanek obdelava  

 ostanek odlaganje  

 SKUPAJ: 

900l ostanek zbiranje 

 ostanek obdelava  



 ostanek odlaganje  

 SKUPAJ: 

1100l ostanek zbiranje 

 ostanek obdelava  

 ostanek odlaganje  

 SKUPAJ: 

5m3 ostanek zbiranje 

 ostanek obdelava  

 ostanek odlaganje  

 SKUPAJ: 

7m3 ostanek zbiranje 

 ostanek obdelava  

 ostanek odlaganje  

 SKUPAJ: 

10m3 ostanek zbiranje 

 ostanek obdelava  

 ostanek odlaganje  

 SKUPAJ: 

30m3 ostanek zbiranje 

 ostanek obdelava  

 ostanek odlaganje  

 SKUPAJ: 

120l organski  

240l organski 

240l embal. 

240l papir 

1100l embal. 

1100l papir 

1100l sveče 

1,23m3 steklo 

1,8m3 embal. 

1,8m3 papir 

1,8m3 tekstil 

3,2m3 embal. 

3,2m3 papir 

7m3 embal. 

10m3 embal. 

10m3 papir 

30m3 plastika 

30m3 papir 

in 

 
2. za odvoz po osebah: 

 



 
cena stor. 

€/os 

cena infras. 

€/os 
Cena skupaj 

Zbiranje 

Ostanek obdelava  

Ostanek odlaganje  

Biološki odpadki 

SKUPAJ: 

III. Cena storitve javne službe ravnanja z odpadki iz I. in II. točke tega sklepa se začne 
uporabljati s 1. dnem naslednjega meseca po uveljavitvi tega sklepa. 

 

SKLEP 5.  
I. Za uporabnike, ki so gospodinjstva ali izvajalci nepridobitnih dejavnosti, se iz proračuna 

Občine Tolmin določi subvencija najemnine: 
   za ostanek zbiranja komunalnih odpadkov v višini 56,59 %,  

   za biološke odpadke v višini 92,02 %. 
 

II. Subvencija, določena s tem sklepom, se začne uporabljati z uveljavitvijo novih cen 

ravnanja s komunalnimi odpadki v letu 2019. 
 

Ob glasovanju je bilo prisotnih sedem članov, sklepi so bili s 7 glasovi ZA potrjeni. 
 

K 6.) 

Vprašanja in predlogi 
 

Predsednik je prisotne pozval k razpravi, ker je ni bilo, je sejo ob 19.00 zaključil.  
 

 

 
 

Oton Bratuž, 
predsednik Odbora za  

gospodarske javne službe in promet 
 

 

 
 

Zapisala: 
Katja Gaberšček 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



 
 

 

 
 

 
 


