
OBČINA TRZIN 
Občinski Svet 

Datum: 25.2.2016 

Na osnovi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno 
besedilo 2, 27/08 - odi. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10, 40/12 ZUJF in 14715 ZUJFO), 26. člena 
Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 - uradno prečiščeno besedilo 1 in 8/06) in 42. člena 
Poslovnika o delu občinskega sveta Občine Trzin (Ur. vestnik Občine Trzin, št. 3/99, 10/00 in 5 /04) 

Seja bo v sredo, 2. marca 2016, ob 17.00 uri, v sejni sobi Občine Trzin, Mengeška cesta 22, Trzin. 

1. Uskladitev cen komunalnih storitev z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih 
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja 

Priloge: 
Zahteva za sklic 2. izredne seje s prilogami 

Vabljeni, 
člani občinskega sveta Občine Trzin 

- člani Nadzornega odbora Občine Trzin 
novinarji osrednjih in lokalnih glasil s širšega območja Občine Trzin 

- člani Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin 
- člani Odbora za gospodarske javne službe in varstvo okolja 

člani občinske uprave Občine Trzin 
- župan Občine Trzin 

SKLICUJEMO 
2. izredno sejo OBČINSKEGA SVETA OBČINE TRZIN 

Po ugotovitvi sklepčnosti predlagamo naslednji dnevni red: 

Člani občinskega sveta Občine Trzin: 

Romeo Podlogar, Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih občanov 

Valentin Kolenc, Lista Trzin je naš dom 

Alenka Marjetič Žnider, Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivr 

Peter Kralj, Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih občanov 
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Romeo Podlogar, Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih občanov 
Peter Kralj, Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih občanov 
Alenka Marjetič Žnider, Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih občanov 
Valentin Kolenc, Lista Trzin je naš dom 
Marjeta Zupan, Lista Trzin je naš dom 

RZIN 

^O0O~ 

Datum: 16.2.2016 

Občina Trzin 
Urad župana 
Mengeška cesta 22, 
1236 Trzin 

Predmet: Zahteva za sklic 2. izredne seje občinskega sveta občine Trzin s točko 
dnevnega reda »Uskladitev cen komunalnih storitev z Uredbo o 
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih 
javnih služb varstva okolja« 

Namen: Razveljavitev sklepa o prilagoditvi cen komunalnih storitev z Uredbo o 
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih 
javnih služb varstva okolja št. 22-1/2013, ki ga je sprejel Občinski svet Občine 
Trzin dne 24.4.2013 in d oločitev izhodišč za pripravo elaborata o oblikovanju 
cene izvajanja storitev javne službe. 

Pravna podlaga: Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno 
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF in 14/15 - ZUUJFO), Statut 
Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06-uradno prečiščeno besedilo 2 in 
8/06), Poslovnik Občinskega sveta Občine Trzin (Ur. vestnik Občine Trzin, št. 
3/99, 10/00, 5/04), Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev 
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS št. 
87/2012 in 109/12) in Odlok o javnem komunalnem podjetju Prodnik, d. o. o. 
(Uradni vestnik Občine Trzin, št. 3/2012) (6. in 8. člen). 

Predlagatelji: člani občinskega sveta Romeo Podlogar, Peter Kralj, Alenka Marjetič Žnider, 
Valentin Kolenc in Marjeta Zupan 

Poročevalec: Romeo Podlogar 

Finančne posledice: Oceno finančnih posledic za proračun Občine Trzin predlagatelji ne morejo 
podati, ker so odvisne od učinkovitosti sanacije nezakonitega stanja pri določanju cen storitev 
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb. 

Obrazložitev: 
Sklep o prilagoditvi cen komunalnih storitev (v nadaljevanju Sklep o prilagoditvi cen) z Uredbo o 
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva 
okolja (v nadaljevanju Uredbo) št. 22-1/2013, ki g a je sprejel Občinski svet Občine Trzin dne 
24.4.2013 je nezakonit. 



To je, poleg petih članov občinskega sveta Občine Trzin iz mandata 2010-2014, ter petih članov 
občinskega sveta Občine Trzin v sedanjem mandatu, ugotovil tudi Nadzorni odbor Občine Trzin 
na svoji 22. redni seji dne 6.11.2013 in sedaj v imenu ljudstva Okrajno sodišče v Domžalah v 
tožbi Javnega komunalnega podjetja Prodnik zoper Romea Pod loga rja v zadevi Op. št. P 225/ 
2014 z dne 14. oktober 2014. V so dbi je kot razlog nezakonitosti sklepa navedeno, da so bile 
cene komunalnih storitev v Občini Trzin določene mimo zahtev Uredbe in brez podlage 
(elaborata), ki bi go voril v prid povišanju cen komunalnih storitev, kot so bile določene v Sklepu 
o prilagoditvi cen {priloga: zapisnik nadzornega odbora, sodba Okrajnega sodišča v Domžalah). 

Predlagatelji izredne seje smo se z razsodbo seznanili dne 10.2.2015 in nemudoma pričeli s 
pripravo sklica izredne seje OS. 

Podrobnejša obrazložitev: 

I. P ristojnost OS za obravnavo in sprejem predlaganega sklepa: po Zakonu o lokalni samoupravi 
(člen 21.) in S tatutu Občine Trzin (člen 18.) je Občinski svet izvirno pristojen za obravnavo vseh 
lokalnih zadev, med katere izrecno sodi tudi "način izvajanja lokalnih javnih služb", torej je 
pristojen tudi za obravnavo, določitev in odobritev cen storitev lokalnih javnih služb. 

II. Sklep o prilagoditvi cen komunalnih storitev (v nadaljevanju Sklep o prilagoditvi cen) z Uredbo 
o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva 
okolja (v nadaljevanju Uredbo), št. 22-1/2013, ki g a je sprejel Občinski svet Občine Trzin dne 
24.4.2013 je bil sp rejet v nasprotju z alinejo (1) 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje 
cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki se glasi: 

(1) Ceno storitve posamezne javne službe za območje občine predlaga izvajalec z e laboratom o 
oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe (v nadaljnjem besedilu: elaborat) in jo predloži 
pristojnemu občinskemu organu v potrditev. 

Bivši župan Anton Peršak in d irektor javnega podjetja JAVNO KOMUNAL NO PODJETJ E PRODNIK 
d.o.o. sta na 22. redni seji kot poročevalca predstavila dokument z naslovom »PRILAGODITEV 
CEN KOMUNALNIH STORITEV Z UREDBO O METODOLOGIJI ZA OBLIKOVANJE CEN STORITEV 
OBVEZNIH OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOUA«. Predstavljen 
dokument ne vsebuje sestavnega dela z naslovom Elaborat o oblikovanju cene izvažanja storitev 
javne službe. Izvajalec torej ni predložil elaborata in Občinski svet občine Trzin kot izvirno 
pristojni organ, kar sledi po 18. členu Statuta občine Trzin, neobstoječega elaborata ni potrdil. 

Gradivo, kije bilo posredovano svetnikom pri obravnavi in sprejemu Sklepa o prilagoditvi cen, ne 
glede na manjkajoč naslov, niti vsebinsko ni elaborat. Kaj je elaborat, natančno predpisuje 9. 
člen Uredbe, ki se glasi: 

(1) Elaborat vsebuje: 
- predračunsko in obračunsko količino opravljenih storitev javne službe za preteklo obračunsko 
obdobje, 
- predračunske in obračunske stroške izvajanja storitev posamezne javne službe za preteklo 
obračunsko obdobje, 
- pojasnila odmikov obračunske cene od predračunske in od potrjene cene storitev posamezne 
javne službe za preteklo obračunsko obdobje, 
- primerjavo obračunskih cen posamezne javne službe, za katero se oblikuje cena, z 
obračunskimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih, 



- primerjavo potrjenih cen posamezne javne službe, za katero se oblikuje cena, s potrjenimi 
cenami storitev javne službe na primerljivih območjih, 
- primerjavo obračunske cene javne infrastrukture javne službe, za katero se oblikuje cena, s 
primerljivimi območji, 
- primerjavo izvajalca javne službe s povprečjem panoge tiste javne službe, za katero se oblikuje 
cena, s pomočjo kazalnikov, ki so : pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti, gospodarnost 
poslovanja, povprečna mesečna plača na zaposlenca in ki jih objavlja Agencija Republike 
Slovenije za javnopravne evidence in storitve, pri čemer se za povprečje panoge javne službe 
oskrba s pitno vodo šteje dejavnost E36 Zbiranje prečiščevanje in distribucija vode, za povprečje 
panoge javne službe odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode šteje 
dejavnost E37 Ravnanje z odplakami, za povprečje panoge javne službe zbiranje določenih vrst 
komunalnih odpadkov šteje dejavnost 38.11 Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov, za 
povprečje panoge javne službe obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov, in odlaganje 
ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov šteje dejavnost 38.21 Ravnanje z 
nenevarnimi odpadki, 
- predračunsko količino opravljenih storitev javne službe za prihodnje obračunsko obdobje, 
- predračunske stroške izvajanja storitev posamezne javne službe za prihodnje obračunsko 
obdobje, 
- obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev posamezne javne službe za 
preteklo in prihodnje obračunsko obdobje, 
- prikaz razdelitve splošnih stroškov v skladu z 10. členom te uredbe za preteklo in prihodnje 
obračunsko obdobje, 
- prihodke, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem posebnih storitev za preteklo in prihodnje 
obračunsko obdobje, 
- donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za preteklo in prihodnje obračunsko 
obdobje, 
- število zaposlenih za izvajanje storitev posamezne javne službe za preteklo in prihodnje 
obračunsko obdobje, 
- podatek o višini najemnine za javno infrastrukturo in podatek o njenem deležu, ki se prenese 
na uporabnike javne infrastrukture, 
- stopnjo izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju javne službe, in stopnjo 
izkoriščenosti javne infrastrukture, kije namenjena za izvajanje posebnih storitev, 
- izračun predračunske cene storitev posamezne javne službe za prihodnje obračunsko obdobje 
in izračun predračunske cene javne infrastrukture ali omrežnine za prihodnje obračunsko 
obdobje, 
- prikaz sodil za razporejanje vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih ter po občinah in 
- druga razkritja na podlagi Slovenskega računovodskega standarda 35. 
(2) Pri določitvi primerljivih območij iz prejšnjega odstavka se upoštevajo zlasti geografske, 
poselitvene in oskrbovalne značilnosti območja. 

Da gradivo, na podlagi katerega je OS sprejel sklep, ni elaborat, potrjuje tudi mnenje Ministrstva 
za kmetijstvo in okolje z dne 4.12.2013 ter mnenje Ministrstva za okolje in prostor z dne 
23.6.2015. Obe mnenji sta bili izdani kot odgovor na vprašanja Romea Podlogarja (prilogi: 
mnenji ministrstev). 

Iz odg ovora občinske uprave z dne 19.6.2015 po elektronski pošti je razvidno, da je Občina Trzin 
elaborat prejela dne 8.10.2013 (priloga: elektronsko sporočilo z dne 8.10.2015). 

III. Iz p riloženega gradiva (priloga: dopis JKP Prodnik - Odgovor na svetniško vprašanje z dne 
10.1.2014) je razvidno, da so se cene nekaterih storitev v Trzinu povečale nesorazmerno v 
primerjavi z ostalimi občinami, v katerih opravlja komunalne storitve podjetje Prodnik. To je 
posledica tega, ker je Skupščina JKP Prod nik sklenila, da se cene vodarine, kanalščine, ravnanja z 



mešanimi odpadki in ravnanje z bio odpadki poenotijo, čeprav Uredba tega ne zahteva, temveč 
izrecno dopušča različne cene po občinah (5. člen (3) alineja). V Skupščini JKP Pr odnik zastopa 
interese Občine Trzin župan, ki ga Občinski svet ni pooblastil za takšno ravnanje, ki n eposredno 
škodi interesom občanov Trzina. Trzin je za razliko od ostalih občin strnjeno naselje in so zato 
stroški opravljanja naštetih storitev bistveno nižji od povprečja, kar dokazujejo cene teh storitev, 
ki so veljale pred sprejemom Sklepa o prilagoditvi cen. 

Iz točk II in lil n edvoumno sledi, daje bil predlog o oblikovanju cen izvajanja storitev javne službe 
JKP Prod nik, ki ga je OS Občine Trzin obravnaval in sprejel dne 24.4.2013, nepopoln in sploh ne 
bi smel priti na dnevni red. Posledica tega je, da se svetniki pred glasovanjem niso mogli opreti 
na podatke. Zato je bila njihova odločitev škodljiva za občane Trzina, saj so se stroški za 
komunalne storitve po tem sklepu enormno povečali. 

Občinski svetniki Za ze leni Trzin, liste odgovornih aktivnih občanov in Liste Trzin je naš dom smo 
od sprejetja nezakonitega sklepa že trikrat pozvali vsakokratnega župana, da skliče izredno sejo 
na to temo in da vzpostavimo zakonito stanje na področju zaračunavanja cen komunalnih 
storitev v občini Trzin. V d rugem poizkusu, smo dne 9. junija 2014, sami sklicali izredno sejo 
občinskega sveta, vendar sojo takratni župan in svetniki njegove koalicije, med njimi tudi sedanji 
župan, bojkotirali ter s tem povzročili nesklepčnost. Žal sta očitno oba dosedanja župana 
narobe razumela zakonodajo iz t ega področja, kar izhaja iz njune interpretacije zakonodaje ob 
zavrnitvah sklicev izrednih sej {priloga: odgovori županov na zahteve za sklic izrednih sej). 

Iz točke I sledi , da je OS pristojen oziroma je njegova dolžnost, da obravnava nastalo nezakonito 
stanje ter da ga odpravi. Za ureditev in odpravo škodljivih posledic za občane Trzina in v izogib 
dodatnim pravnim stroškom, tako na strani Javnega komunalnega podjetja Prodnik, kot tudi 
občine Trzin in občanov, predlagamo v sprejem naslednji sklep: 

Predlog sklepa: 
Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 -
uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF in 14/15 - ZUUJFO), Statuta 
Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06-uradno prečiščeno besedilo 2 in 8/06), Poslovnika 
Občinskega sveta Občine Trzin (Ur. vestnik Občine Trzin, št, 3/99, 10/00, 5/04), Uredbe o 
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva 
okolja (Uradni list RS št. 87/2012 in 109/12) in Odloka o javnem komunalnem podjetju Prodnik, 
d. o. o. (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 3/2012) (6. in 8 . člen) na 2. izredni seji dne sprejel 
naslednji sklep 

Sklep 

1) Občinski svet razveljavlja Sklep o prilagoditvi cen komunalnih storitev z Uredbo o 
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 
varstva okolja št. 22-1/2013, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Trzin dne 24.4.2013. S 
tem se cene komunalnih storitev vrnejo na raven pred sklepom. 

2) Občinski svet od Javnega komunalnega podjetja Prodnik zahteva, da je naslednji 
obračun komunalnih storitev v Občini Trzin izveden po cenah storitev, ki so veljale do 
1.5.2013. V kolikor Javno komunalno podjetje Prodnik tega sklepa ne bo takoj 
upoštevalo, bo Občina Trzin vsem gospodinjstvom poslala ustrezna navodila za plačilo 
ustreznega zneska komunalnih storitev po cenah, ki so veljale do 1.5.2013. 



3) Občinski svet v skladu z 8 . členom Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev 
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS št. 87/2012 in 
109/12) sprejema naslednje izhodišče za pripravo elaborata: 
- občina naroči neodvisno cenitev vrednosti in obsega javne infrastrukture, ki se 

uporablja za opravljanje storitev javnih služb za Občino Trzin. Izvajalca cenitve bo 
predlagala posebna komisija, ki b o imenovana na skupni seji Komisije za gospodarske 
javne službe in Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin, ki bo tudi pregledala 
rezultate cenitve in o ustreznosti poročala Občinskemu svetu. 

- Največji donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za izvajanje storitev 
javne službe se določi v višini 2% vrednosti potrebnih osnovnih sredstev. 

4) Občinski svet v skladu s 3. odstavkom 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen 
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS št. 
87/2012 in 109/12) zahteva, da se pri pripravi elaborata o oblikovanju cene izvajanja 
storitev javne službe za Občino Trzin, ločeno od drugih občin, določi cena za opravljanje 
storitev posamezne javne službe (za fiksne in variabilne stroške). 

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem vestniku Občine Trzin. 

Romeo Podlogar, Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih občanov 
Peter Kralj, Za zele ni Trzin, lista odgovornih aktivnih občanov i 
Alenka Marjetič Žnider, Za ze leni Trzin, lista odgovornih aktivnih občanov^ 
Valentin Kolenc, Lista Trzin je naš dom 

rv4 Marjeta Zupan, Lista Trzin je naš dom 

Priloge: 

- Sklep o prilagoditvi cen komunalnih storitev z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen 
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb, z dne 24.4.2013 

- Primerjalna tabela cen komunalnih storitev med Občino Trzin in MOL 
- Zapisnik 22. seje nadzornega odbora, z dne 6.11.2013 
- Sodba v imenu ljudstva in sklep Okrajnega sodišča v Domžalah, opr. št. P 225/2014 
- Mnenje Ministrstva za kmetijstvo in okolje z dne 4.12.2013 
- Mnenje Ministrstva za okolje in prostor, z dne 23.6.2015 
• Elektronsko sporočilo občinske uprave z dne 8.10.2015 o datumu prejetja elaborata 
- Dopis JKP Prodnik - Odgovor na svetniško vprašanje z dne 10.1.2014 
- Odgovor župana g. Ložarja na zahtevo za sklic izredne seje, z dne 16.6.2015 
- Odgovor nekdanjega župana g. Peršaka na zahtevo za sklic izredne seje, z dne 29.5.2014 
- Odgovor nekdanjega župana g. Peršaka na zahtevo za sklic izredne seje, z dne 28.3.2014 



URADNI VESTNIK OBČINE TRZIN - Št. 3/2013, 30. april 2013 

URADNI VESTNIK 
Cbčifiski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o 
lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 94/07-uradno 
prečiščeno besedilo, 27/08 Odi.US, 76'08, 100/08 
Odi. US, 79/09, 14/10 Odi.US, 51/10, 84/10 Odi.US, 
40/12-ZJJF), 18. člena Statuta Občine Trzin (Uradni 
vestnik CT, št. 2/06- uradno prečiščeno besedilo in 
8/06) in 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje 
cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih 
služb varstva okolja (Uradni list RS. št. 87/12 in 
109/12). na 22. redni seji dne 24. 4. 2013 sprejel 
naslednji 

SKLEP 
o prilagoditvi cen komunalnih storitev z Uredbo 

o metodologiji za oblikovanje cen storitev 
obveznih občinskih gospodarskih Javnih služb 

varstva okolja 

Občinski svef Občine Trzin daje soglasje k prilagoditvi 
in oblikovanju cen z Uredbo o metodologiji za 
oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list 
RS, št. 87/12 in 109/12) ter potrjuje cene (brez davka 
r.a dodano vrednost) za izvajanje obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja: 

1- Oskrba s pitno vodo: 
1.1 Vodarina 0.6702 EUR,'m: 

1.2 Omrežnina za cskrbc s pitno vodo (Omrežnina 
voda) (EUR/mes): 

Premer vodomera | Faktor omreinine Omrežnina 
DN <20 j 1 4.6062 

Omrežnina za ostale velikosti vodomerov se izračuna 
v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen 
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 
varstva okolja (Uradni list RS. št. 87/12 in 105/12). 

2. tMvalanfo Komunalne odpadne vetie; 
2.1 Odvajanje komunalne odpadne vode 

(kanalščina) 0.2727 EUR/m3 

2.2Omrežnina ze odvajanje komunalne odpadne 
vode (Omrežnina kan a!) (EUR/mes): 

• Premer vodomera Faktor omrežnine Omreinina 
DN < 20 I 1 5.2340 

Omrežnina za ostale velikosti vodomerov se izračuna 
v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen 
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 
varstva okolja (Uradni list RS. št. 87/12 in 109/12). 

2.3 Odvoz blata iz cbstqečih greznic in malih 
komunalnih čistilnih naprav 0,3980 EUR/m3 

3. Ravnanje s komunalnimi odpadki: 
3.1 Zbiranje komunalnih odpadkov: 
3.1.1 Cena javne infrastrukture.. 0,0228 EUR/kg 
3.1.2 Cena storitve 0,1710 EUR/kg 

3.2 Zbiranje bioloških odpadkov: 
3.2.1 Cena javne infrastrukture. .0,0000 EUR/kg 
3.2.2 Cena storitve 0,1560 EUR/kg 

3.3 Obdelava določenih vrstkomunalnih odpadkov: 
3.3.1 Cera javne infrastrukture, 0,0200 EUR/kg 
3.3.2 Cena storitve 0.0731 EUR/kg 

3.4 Odlaganje oslankcv predelave ali 
odstranjevanja komunalnih odpadkov; 

3.4.1 Cer.a javne infrastrukture...0,0175 EUR/kg 
3.4.2 Cer.a storitve 3,0713 EUR/kg 

4. Navedene cene za izvajanje gospodarski javnih 
služb stopijo v veljavo dne 1. 5 2013, 

5. Zaračunana omrežnina za oskrbo s pitne vodo za 
gospodinjstva se uveja postopoma 12 mesecev, 
in sicer tako, da se omrežnina v naslednjih 12 
mesecih povečuje sorazmerno za 1/12 mesečno 
do zneska, določenega v točki 1.2. Prvič se 
omrežnina gospodinjstvom za oskrbo s pitno vodo 
obračuna za mesec junij 2013 

6. Zaračunana omrežnina za odvod komunalne 
odpadne vode za gospodinjstva se uvaja 
postopoma 12 mesecev, In sicer tako, da se 
omrežnina v naslednjih 12 mesecih povečuje 
sorazmerno za 1/12 mesečno do zreška, 
določenega v točki 2.2. Prvič se omrežnina 
gospodinjstvom za odvod komunalne odpadne 
vode obračuna za mesec junij 2013. 

7. V obdobju postopnega uvajanja omrežnine za 
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oskrbe s pitno vodo in orrtrežnine za odvajanje 
komunalne odpadne vode bo občina v proračunu 
oblikovala subvencijo izvajalcu javne službe do 
polne višine veljavnih cmrežnin. 

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin 
in začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
vestniku Občine Trzin. 

Številka: 22-1 /2013 ŽUPAN: 
Daturr: 24.04.2013 ANTON PERŠAK, l.r. 

- *»»»* 

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o 
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št 94/07- uradno 
prečiščeno besedilo, 76/08 odi. US, 79/09, 61/10, 
84/10 odi. US in 4 0/12 - ZUJF), Zakona o socialnem 
varstvu (Uradni list RS št. 3/07 - uradno prečiščeno 
besedilo, 23/07 - popr., 41/07 - popr. in 122/07 odi. 
US, 61/10-ZSVarPre, 62/10-ZUPJS, 57/12), Zakona o 
uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, 
št. 62/10, 40/11, 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D, 14/13), 
Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno 
varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/OG, 127/06, 
8/07, 51/08, 5/09 in 6/12), Pravilnika o standardih in 
normativih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS , 
št. 45/10, 28/11 in 104/11), Odloka o organiziranju 
pomoči na domu v Občini Trzin (Uradni vestnik OT, 
SI. 8/01), Sklepa o sklenitvi pogodbe za izvajanje 
socialnovarstvene storitve »pomoč na domu« z javnim 
zavodom (Uradni vestnik CT, št. 4/06) in Statuta Občine 
Trzin (U radni vestnik OT, št 2/06 - uradno prečiščeno 
besedilo tn 8/06 ) ns 22. redni seji dne 24. aprla 2013 
sprejet 

SKLEP 
o potrditvi cene za socialno varstveno storitev 

pomoč družini na domu 

1. Občinski svet Občine Trzin sprejme ceno 
storitve programa pomoči družini na domu, ki 
znaša: 

ekonomska cena storitve 16,02 EUR na efek
tivno uro 
cena storitve za uporabnika 8,59 EUR na efek
tivno uro 
subvencija občine 9,43 EUR na efektivno uro. 

2. Cena storitve za delo v nedeljo je višja za 4C % 
in znaša: 
- ekonomska cena storitve 25,23 EUR na efek

tivno i:ro 
- cena storitve za uporabnika 12,02 EUR na 

efektivno uro 
- subvencija občine 13,21 EUR na efektivno ure. 

3. Cena storitve za delo na dan državnega 
praznika ali dela prostega dne je višja za 50 % 
in znaša: 

ekonomska cena storitve 27,03 EUR na efek
tivno uro 

- cena storitve za uporabnika 12,88 EUR na 
efektivno uro 
subvencijaobčir.e 14,15 EURna efektivnourc. 

S sprejemom tega sklepa preneha veljati sklep št. 15
6/2012 z dne 25.4.2012 (Uradni vestnik Občine Trzin 
št. 4/2012 z dne 7.5.2012). 

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin 
in z ačne veljati naslednji dan po objav: uporablja pa 
se od 1.5.2013 dalje. 

Številka: 22-2/2013 ŽUPAN. 
Catum. 24.04.2013 ANTON PERŠAK. !.r 

Na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju 
(ZFNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07. 70/08-ZVO-
1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP (106/10 popr), 
43/11-ZK2-C, 57/12. 57/12-ZUPUDPP-A 109/12), 
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 
94/07- uradno prečiščeno besedilo, 27/08 Odl.US, 
76/08 79/09, 51/10, 84/10 Odl.US, 40/12-ZUJF), 
18. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik CT, 
št 2/06 - uradno prečiščeno besedilo in 8 /06) in 4 8. 
člena Poslovnika Občinskega sveta Cbčire Trzin 
(Uradni vestnik OT, št . 3/99, 10/00, 5/04) je Občinski 
svet Občine Trzin na 22 redni seji. dne 24.04.2013, 
sprejel 

SKLEP 
o sprejemu dopolnjenega osnutka Odloka o 

občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 
območje CT 5/1 Brodišče in o seznanitvi z okoljskim 

poročilom (Celovita presoja vplivov na okolje). 
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Občina Trzin 
Nadzorni odbor 
Mengeška cesta 22 

Datum: 11.11.2013 

Z A P I S N I K  

22. redne seje Nadzornega odbora, ki je bila dne 06. novembra 2013, s pričetkom ob 18.00 
uri. 

Prisotni člani NO: Darko Končan, Katarina Kadunc, Mitja Kovaljev, Marko Pavlišič in Cvetka 
Lippai 

Opravičeno odsotni člani NO: / 

Neopravičeno odsotnf: / 

Prisotni vabljeni: župan Anton Peršak (pri 2. točki dnevnega reda) ter strokovna sodelavka VII/1 
za delo OS in splošne zadeve, Barbara Gradišek. 

DNEVNI RED SEJE: 

1. Potrditev zapisnika 21. redne seje, z dne 07.10.2013; 
2. Obravnava gradiva za 25. redno sejo OS; 
3. Razno. 

Ob začetku seje so bili priso tni štirje člani Nadzornega odbora. 

Sejo je do prihoda predsednika Darka Končana vodila podpredsednica Katarina Kadunc, ki je 
predlagala, da člani NO najprej obravnavajo zapisnik prejšnje redne seje. 

Ad 1) Člani nadzornega odbora so najprej obravnavali zapisnik prejšnje redne seje, na katerega 
niso imeli pripomb. Sprejetje bil 

SKLEP ŠT. 1: Zapisnik 21. redne seje Nadzornega odbora, z dne 07.10.2013 se sprejme in 
potrdi. 

Ad 2) Vsebino gradiva za 25. redno sejo Občinskega sveta je predstavil župan. 

1. Načrt aktivnosti za LEK 

Med obrazložitvijo se je seji pridružil predsednik Nadzornega odbora Darko Končan (ob 18:10 
uri), ki je prevzel vode nje seje. Prisotnih je vseh pet Članov Nadzornega odbora. 

2. Obvezna razlaga 108. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Trzin -
izvedbeni del (Uradni vestnik OT, št. 08/2010); 

3. Seznanitev z začetkom postopka sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem 
prostorskem načrtu Občine Trzin - izvedbeni del, uradno prečiščeno besedilo (UPB1) 
(Uradni vestnik OT, št. 04/2013); 



4. Odlok o dopolnitvah in spremembah Odloka o čiščenju komunalnih odpadnih in 
padavinskih voda - skrajšani postopek; 

5. Poročilo o izvajanju nalog RCERO Ljubljana za leto 2013 

Pri točkah od 1 do 5 ni bilo posebnosti. 

6. Predlog Sklepa o določitvi statusa javnega dobra v lasti Občine Trzin 

Predlog je predstavil župan. Postavljenih je bilo nekaj vprašanj. V razpravi, ki je sledila so 
sodelovali vsi Člani nadzornega odbora in župan. Razpravljali so zlasti o novem Zakonu o davku 
na nepremičnine. Ni bilo posebnosti. 

Po končani drugi točki dnevnega reda je sejo zapustil župan. 

Ad 3) Pod točko razno je potekala razprava o nadzornih pregledih. Članica delovne skupine 
Katarina Kadunc je že pred sejo poslala v pregled Osnutek poročila Nadzornega odbora o 
nadzoru izplačevanja plač funkcionarjev in zaposlenih v občinski upravi ter z njihovim delom 
povezanih raznih oblik nagrajevanja, napredovanja in izplačil potnih stroškov ter dnevnic za leto 
2011. Ostali člani so se s predlaganim osnutkom strinjali in so sprejeli: 

SKLEP ŠT. 2: Sprejme se osnutek poročila Nadzornega odbora o nadzoru izplačevanja 
plač funkcionaijev in zaposlenih v občinski upravi ter z njihovim delom povezanih raznih 
oblik nagrajevanja, napredovanja in izplačil potnih stroškov ter dnevnic za leto 2011 in se 
pošlje nadzorovani osebi. 

--000— 

V nadaljevanju je član nadzornega odbora Marko Pavlišič navzočim pojasnil, da si je podrobno 
ogleda! Elaborat o določitvi cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva 
okolja in predstavil ugotovitve. Sledila je razprava, v kateri so sodelovali vsi člani nadzornega 
odbora. Po končani razpravi je bil sprejet 

SKLEP ŠT. 3: Nadzorni odbor Občine Trzin ocenjuje, da je sprejeti sklep o prilagoditvi cen 
komunalnih storitev z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih 
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki ga je Občinski svet Občine Trzin 
sprejel dne 24.4.2013 v okviru 1. točke seje, bil sprejet v nasprotju z Uredbo o 
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 
varstva okolja (UL RS 87/2012 in 109/12) in kot takšen nezakonit. Zahtevamo, da župan, v 
skladu s 6. odstavkom 33. člena Zakona o lokalni samoupravi, zadrži izvajanje tega 
sklepa. 

Nadzorni odbor pričakuje odgovor župana glede zahteve nadzornega odbora in odgovore 
na vprašanja iz obrazložitve, ki se nanašajo na vsebino elaborata v roku 7. dni. 

-000— 

Marko Pavlišič je predstavil tudi ugotovitve delovne skupine za Pregled izvedbe javnih razpisov 
za dodeljevanje sredstev. Po razpravi, v kateri so sodelovali vsi člani nadzornega odbora je bil 
sprejet: 

SKLEP ŠT. 4: Pripravi se Osnutek poročila Nadzornega odbora o pregledu izvedbe javnih 
razpisov za dodeljevanje sredstev, nato pa se ponovno sestane delovna Skupina. 



-000— 

Osnutek poročila nadzornega odbora o nadzoru nad financiranjem rušenja objekta in gradnjo 
novega skladiščno stanovanjskega objekta Trzin - Lopa je predstavil član delovne skupine Mitja 
Kovaljev. Katarina Kadunc je predlagala nekaj popravkov. Sprejetje bil: 

SKLEP ŠT. 5: Osnutek poročila nadzornega odbora o nadzoru nad financiranjem rušenja 
objekta in gradnjo novega skladiščno stanovanjskega objekta Trzin - Lopa se dopolni in 
pošlje v potrditev vsem članom nadzornega odbora. 

Sejo je zapustila članica nadzornega odbora Katarina Kadunc (ob 19:40 uri). Prisotni so Še štirje 
člani nadzornega odbora. 

«000— 

Ob koncu seje so se navzoči člani nadzornega odbora dogovorili, da se seje občinskega sveta 
udeleži Cvetka Lippai. Sprejetje bil: 

SKLEP ŠT. 6: 25. redne seje Občinskega sveta Občine Trzin, ki b o v sredo, 13.11.2013, se 
udeleži Cvetka Lippai. 

Seja je bila zaključena ob 19:45 uri. 



P 225/2014 

SODBA 

V IMENU LJUDSTVA 

IN SKLEP 

Okrajno sodišče v Domžalah je po okrajni sodnici Viti Hribar, 

v pravdni zadevi tožeče stranke: JAVNO KOMUNALNO PODJETJE PRODNIK 
d.o.o., Savska cesta 34, Domžale, ki jo zastopa Odvetniška pisarna Potrpin, Volgemut 
in Hajtnik, o.p. d.o.o. iz Domžal, zoper toženo stranko: ROMEO PODLOGAR, Ulica 
bratov Kotar 25, Trzin, ki jo zastopa pooblaščenec Frane Mazovec, Motnica 16, Trzin 
ter Odvetniška pisarna Završek iz Ljubljane, 

zaradi plačila 226,47 EUR, 

po dne 14. 10. 2015 opravljeni javni glavni obravnavi, 

istega dne 

„ 

1 



ODLOČILO: 

I. Sklep o izvršbi Ukrajnega sodišča v Ljubljani, opr. št. VL 220211/2013 z dne 9. 1. 
2014, se zaradi delnega umika razveljavi v delu 1.odstavka izreka sklepa, in sicer za 
136,95 EUR ter se postopek v tem delu ustavi. 

II. Sklep o izvršbi Okrajnega sodišča v Ljubljani, opr. št. VL 220211/2013 z dne 9. 1. 
2014, se razveljavi tudi v preostalem delu 1. in v 3. odstavku izreka in se tožbeni 
zahtevek v tem delu zavrne. 

II. Tožeča stranka je dolžna toženi stranki povrniti 87,20 EUR pravdnih stroškov v 8. 
dneh od prejema te odločbe, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 
prvega dne po poteku paricijskega roka dalje do plačila. 

OBRAZLOŽITEV: 

1. S sklepom o izvršbi, navedenim v izreku te odločbe, je sodišče na podlagi predloga 
tožeče stranke dovolilo izvršbo zoper toženo stranko zaradi izterjave 226,47 EUR s pp. 
Tožena stranka je zoper navedeni sklep ugovarjala, zato ga je sodišče razveljavilo v 
delu, v katerem je bila dovoljena izvršba (2. točka izreka) in nadaljevalo postopek kot 
pri ugovoru zoper plačilni nalog (drugi odst. 62. čl. Zakona o izvršbi iz zavarovanju). 

2. Tožeča stranka navaja, da javno podjetje, ki izvaja tudi gospodarsko javno službo 
ravnanja z odpadki, kar izvršuje redno in v skladu s predpisi., tudi v Občini Trzin, kjer 
živi tožena stranka in je uporabnik storitev ravnanja z odpadki. Tožeča stranka je s 
strani Občine Trzin pooblaščena izvajalka za redno zbiranje, odvažanje in odlaganje 
komunalnih odpadkov. Občina Trzin je v Uradnem vestniku št. 6/09 20. 7. 2009 
objavila Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Trzin in potem še 
Spremembe in dopolnitve tega odloka v Uradnem vestniku št. 2/2010 19. 3. 2010. 
Navedeni predpis je neposredna pravna podlaga za ravnanje tožeče stranke z odpadki. 
Tožena stranka pa tožeči stranki ni plačala komunalnih storitev iz obdobja maj 2013 -
oktober 2013, in sicer za sledeče neplačane račune: račun št. 33070306 z zapadlostjo 
dne 26. 6. 2013 v višini 38,14 EUR, račun št. 33086058 z zapadlostjo dne 19. 7. 2013 v 
višini 21,97 EUR, račun št. 33101694 z zapadlostjo dne 21. 8. 2013 v višini 38,14 
EUR, račun št. 33117053 z zapadlostjo dne 19. 9. 2013 v višini 41,17 EUR, račun št. 
33132514 z zapadlostjo dne 22. 10. 2013 v višini 42,08 EUR in račun št. 33150205 z 
zapadlostjo dne 22. 11. 2013 v višini 42,97 EUR. 
Tožeča stranka pa poleg navedenih računov s pripadki uveljavlja še plačilo zneska 2,72 
EUR obresti, in sicer: na računu za julij 2013 (št. 33101694) v znesku 0,38 EUR z 
zapadlostjo 21. 8. 2013; na računu za avgust 2013 (št. 33117053) v znesku 0,51 EUR z 
zapadlostjo 19. 9. 2013; na računu za september 2013 (št. 33132514) v znesku 0,77 
EUR z zapadlostjo 19. 9. 2013 in na računu za oktober 2013 (št. 33150205) v znesku 
1,06 EUR z zapadlostjo 22. 11. 2013. Tožena stranka nikoli ni zavrnila računov niti ni 
podala nobene reklamacije na kvaliteto storitev, ki jih opravlja tožeča stranka. 
Glede ugovorov, da so bili občinski predpisi sprejeti po nepravilnem postopku, tožeča 
stranka opozarja, da redna sodišča nimajo pristojnosti presojati veljavnosti postopkov 
sprejemanja podzakonskih aktov. Akti, kakršni so sprejeti, veljajo, dokler se ne 
spremenijo ali druge pristojen institucije ne zadržijo (ali razveljavijo) izvajanje akta. Z 
drugo besedo: Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Trzin velja in ga je 
treba spoštovati, kot tudi Sklep o prilagoditvi cen komunalnih storitev z Uredbo o 
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 
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varstva okolja št. 22-1/2013. Predpis, kakršen žeje, mora tožeča stranka spoštovati. In 
če se bo spremenil, bo spoštovala novega. Enako pričakuje tudi od tožene stranke. 
Navedeni sklep je bil objavljen v Uradnem vestniku Občine Trzin z dne 30. 4. 2013 in 
je še vedno danes v veljavi, spletno dostopen, ter se prilaga. Kot objavljeni splošni akt 
velja in so ga pravni subjekti dolžni upoštevati, med drugim tudi obe pravdni stranki. 
Tožena stranka je v zadevi I U 923/2013-8 uveljavljala nezakonitost postopanja 
župana, ki ni razpisal referenduma o tem sklepu, kar je Upravno sodišče RS s sklepom 
z dne 8. 7. 2013 zavrglo, Vrhovno sodišče pa s sklepom I Up 366/2013 z dne 9. 7. 2014 
potrdilo. Tožena stranka tako ni uspela razveljaviti sklepa 22-1/2013 o prilagoditvi cen 
komunalnih storitev v Občini Trzin. Glede na to ga mora tožeča stranka upoštevati in 
kot de lege lata pozitivno zakonodajo na področju ravnanja s komunalnimi odpadki ga 
uporablja pri obračunu stroškov ravnanja z odpadki. Kot je tožeča stranka že podala 
trditve, je svojo obveznost zbiranja, odvoza in ravnanja z odpadki redno, pravilno in 
vestno izvajala. 

3. Tožena stranka v postopku navaja, da tožeči stranki redno poravnava vse upravičene 
stroške iz naslova komunalnih storitev. Tožena stranka pa tožeči stranki seveda ne 
more plačevati nekaj, za kar le-ta nima ustrezne veljavne in dejanske podlage. Tožeči 
stranki je znano dejstvo, daje Skupina volivcev Občine Trzin - Civilna iniciativa Voda 
je naša last, zastopana po občinskem svetniku Občine Trzin, g, Romeu Podlogaiju, dne 
8. 5. 2013 na Občino Trzin in njenega župana (g. Peršaka) v maju 2013 legitimno 
vložila Pobudo volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma o potrditvi sklepa o 
prilagoditvi cen komunalnih storitev z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen 
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja št, 22-1/2013, ki 
gaje Občinski svet Občine Trzin sprejel na svoji 22. redni seji dne 24. 4. 2013. Tožeča 
stranka namreč komunalne storitve obračunava na podlagi Sklepa o prilagoditvi cen 
komunalnih storitev z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih 
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja št. 22-1/2013, ki bi moral biti s 
strani župana Peršaka tudi na podlagi predhodno navedene pobude skupine volivcev 
zadržan. Župan Peršak je z objavo Sklepa o prilagoditvi cen komunalnih storitev z 
Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih 
javnih služb varstva okolja št. 22-1/2013 v Uradnem vestniku Občine Trzin, št. 3/2013 
z dne 30. aprila 2013, neposredno kršil določila tretjega odstavka 46. člena ZLS, ki 
nalaga zadržanje objave splošnega akta v primeru pobude volivcev za vložitev zahteve 
za razpis referenduma. Skupina volivcev Občine Trzin - Civilna iniciativa Voda je naša 
last je zoper Občino Trzin (tudi zaradi nezakonitega ravnanja župana Peršaka) na 
Upravno sodišče v Ljubljani dne 5. 6. 2013 vložila tožbo zaradi razveljavitve Obvestila 
župana Občine Trzin št. 042-1/2013-2 z dne 15. 5. 2013 o nedopustnosti pobude 
volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma. Zadevni spor pred Upravnim 
sodiščem v Ljubljani še ni pravnomočno zaključen in se vodi pod opr. št IU 923/2013. 
Tožena stranka je tožečo stranko večkrat pisno in ustno opozarjala, da naj ji za 
komunalno storitev izstavlja fakture, ki imajo osnovo v zakonitih in pravno vzdržnih 
podlagah. Sklep o prilagoditvi cen komunalnih storitev z Uredbo o metodologiji za 
oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja 
št. 22-1/2013 namreč ne ustreza takšnemu pravno veljavnemu standardu. Da ima 
Sklep o prilagoditvi cen komunalnih storitev z Uredbo o metodologiji za oblikovanje 
cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja št. 22
1/2013, na podlagi katerega tožeča stranka toženi stranki zaračunava komunalne 
storitve, bistvene pomanjkljivosti, izhaja tudi iz uradnega pojasnila Ministrstva za 
kmetijstvo, Direktorata za javne službe varstva okolja in investicije v okolje št. 35406
158/2013/3 z dne 4, 12. 2013. Iz predhodno navedenega uradnega pojasnila strokovne 
službe (sekretaija mag. Franca Lenarčiča) namreč nedvoumno izhaja, da dopis župana 
Občine Trzin št. 22-1/2013 z dne 2. 4. 2013 (gre za gradivo občinskemu svetu Občine 
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Trzin z naslovom Prilagoditev cen komunalnih storitev z uredbo o metodologiji za 
oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja), 
ki predstavlja edino gradivo občinskim svetnikom Občine Trzin pred sprejemom 
Sklepa o prilagoditvi cen komunalnih storitev z Uredbo o metodologiji za oblikovanje 
cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja št. 22
1/2013, sploh ni vsebovalo bistvenega elementa za svojo veljavnost, to je elaborata. 
Tožeča stranka bi morala torej kot izvajalec javne službe pred prilagoditvijo cen 
komunalnih storitev (torej pred sprejemom samega sklepa) izdelati elaborat, in sicer v 
skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l RS, št. 87/2012 in Št. 109/2012 - v 
nadaljevanju Uredba). Ker tega ni storila, je vedela oz. bi morala vedeti, da občinski 
svet Občine Trzin sprejema nekaj, kar ni v skladu s predpisi. Direktor tožeče stranke, 
Marko Fatur, je bil osebno prisoten na sami seji občinskega sveta dne 24. 4. 2013. Na 
konkretni 22. redni seji občinskega sveta Občine Trzin dne 24. 4. 2013 je bil v vlogi 
poročevalca pri sprejemanju prilagoditve cen komunalnih storitev z Uredbo. Tožena 
stranka še opozarja na mnenje Nadzornega odbora Občine Trzin iz naslova njegove 22. 
redne seje z dne 6. 11. 2013. Iz samega zapisnika Nadzornega odbora Občine Trzin, z 
dne 11. 11. 2013, konkretno iz sklepa št. 3 namreč izhaja, da je bil sprejet sklep o 
prilagoditvi cen komunalnih storitev z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen 
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki gaje Občinski 
svet Občine Trzin sprejel dne 24. 4. 2013 v okviru 1. točke seje, v nasprotju z Uredbo 
in kot takšen nezakonit. Tožnika je ustno in z dopisi večkrat opozorila na nepravilno 
zaračunavanje komunalnih stroškov, ki ga je Občinski svet Občine Trzin sprejel na 
svoji 22. redni seji dne 24. 4. 2013 . Tožena stranka meni, da Sklep o prilagoditvi cen 
komunalnih storitev z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih 
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja št. 22-1/2013 (v nadaljevanju 
Sklep) ne more biti podlaga za veljavno obračunavanje komunalnih stroškov. Tožnik 
komunalne storitve obračunava na podlagi sklepa, ki bi moral biti s strani takratnega 
župana Peršaka zadržan. Takratni županje objavo Sklepa v Uradnem vestniku Občine 
Trzin št. 3/2013 z dne 30. 4. 2013 neposredno kršil določila tretjega odstavka 46. člena 
ZLS, ki nalaga zadržanje objave splošnega akta v primeru pobude volivcem za vložitev 
zahteve za razpis referenduma. Zadržanje objave Sklepa pomeni, da nima moči 
veljavnosti in bi moral torej tožnik obračunavanje komunalnih storitev opirati na 
podlagah, torej tistih, ki so veljale pred sprejetjem zadevnega Sklepa. Sklep prav tako 
ne more biti veljavna podlaga za obračunavanje komunalnih storitev, saj ne vsebuje 
bistvenega elementa za svojo veljavnost, to je elaborata. Elaborat predpisuje Uredba o 
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 
varstva okolja. Toženec je pridobil tudi uradno mnenje predstavnika Ministrstva za 
kmetijstvo in okolje, ki je pristojno za tolmačenje Uredbe. Tudi direktor tožnika, g. 
Marko Fatur, je bil prisoten na 22. redni seji Občinskega sveta dne 24. 4. 2013, in je 
vedel, da gradivo za sprejetje sklepa ne vsebuje elaborata. Tožena stranka v vlogi 
občinskega svetnika je na to dejstvo pred glasovanjem opozaijala in zahtevala 
predložitev popolnega gradiva, ki pa je bil tako s strani bivšega župana Peršaka in 
direktorja tožnika Marka Fatuija ignoriran. Sklep ima takšne pomanjkljivosti, da že iz 
tega razloga ni in ne sme biti podlaga za pravilno obračunavanje komunalnih stroškov. 
Tožnik pred sprejemom sklepa pristojnemu organu, občinskemu svetu, ni predložil niti 
elaborata, kar je v nasprotju z Uredbo. Ob sprejemu sklepa tudi niso bila določena vsa 
izhodišča za oblikovanje cen, kar zahteva 8. člen Uredbe. Tožnik je vedel oz. bi moral 
vedeti zakonite postopke pri sprejemanju cen komunalnih storitev. Tožnik je v ta 
namen celo angažiral agencijo Pristop d.o.o., ki mu je svetovala pri nezakonitem 
višanju komunalnih prispevkov. Na toženo stranko kot občinskega svetnika so bile 
naslovljene številne prošnje občanov Trzina, med drugim tudi g, Mira Markiča. G, 
Markič je na podlagi vloge za informacije javnega značaja od Občine Trzin zahteval 
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vpogled v uradno korespondenco med Občino Trzin in JKP Prodnik d.o.o. Iz odgovora 
- dokumenta, ki ga je prejel od Občine Trzin, je razvidno, da Občina Trzin pred in ob 
sprejetju sklepa ni razpolagala z elaboratom. 

4. Tožeča stranka je delno umaknila tožbo, in sicer za znesek dne 19. 3. 2014 s strani 
tožene stranke plačanih 136,95 EUR, tožena stranka pa se je po seznanitvi z 
navedenim delnim umikom z vložitvijo 1. pripravljalne vloge že spustila v 
obravnavanje stvari, ne da bi nasprotovala delnemu umiku, je sodišče v tem delu 
razveljavilo sklep o izvršbi v 1. odstavku izreka in v tem delu postopek ustavilo, 
skladno z 2. in 3. odst. 188. člena ZPP, kot izhaja iz I. točke izreka te odločbe. 

5. Sodišče je v dokaznem postopku vpogledalo v in prebralo listine tožeče stranke v 
spisu: priloge tožeče stranke Al do Al 7, ter tožene stranke: BI do B10. 
Sodišče je zavrnilo izvedbo s strani tožeče stranke predlaganega dokaza z zaslišanjem 
strank kot nepotrebnega, skladno z 2, odst. 214. čl. ZPP, saj tožena stranka ni prerekala 
naslednjih navedb tožeče stranke, o čemer bi sicer izpovedal zakoniti zastopnik tožeče 
stranke, Marko Fatur (sodišče pa bi v primeru izvedbe tega dokaza zaradi načela 
obojestranskega zaslišanja strank zaslišalo tudi toženo stranko), in sicer da je tožeča 
stranka javno podjetje, ki izvaja tudi gospodarsko javno službo ravnanja z odpadki, tj. 
obveznost zbiranja, odvoza in ravnanja z odpadki, kar izvršuje redno in v skladu s 
predpisi, tudi v Občini Trzin, kjer živi toženja stranka in je uporabnik storitev ravnanja 
z odpadki ter da je Občina Trzin v Uradnem vestniku št. 6/09 20. 7. 2009 objavila 
Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Trzin in potem še Spremembe in 
dopolnitve tega odloka v Uradnem vestniku št. 2/2010 19. 3. 2010, nadalje, da ni 
prejela nobene reklamacije oz. zavrnitve vtoževanih računov, zato vsem navedenim 
trditvam sodišče sledi kot nespornim med strankama. 
Sodišče pa kot nepotrebnih skladno z 2. odst. 214. čl. ZPP ni izvedlo dokazov tožene 
stranke, in sicer z vpogledom v spis Upravnega sodišča v Ljubljani, opr. št. I U 
923/2013 (saj tožeča stranka ni nasprotovala navedbi tožene stranke, daje Skupina 
volivcev Občine Trzin - Civilna iniciativa Voda je naša last zoper Občino Trzin 5. 6, 
2013 vložila tožbo zaradi razveljavitve Obvestila župana Občine Trzin št. 042-1/2013
2 z dne 15. 5. 2013 o nedopustnosti pobude volivcem za vložitev zahteve za razpis 
referenduma, ki se vodi pred Upravnim sodiščem v Ljubljani pod opr. št I U 923/2013, 
postopek pa še ni pravnomočno zaključen, zato vsem tem trditvam sodišče sledi), 
zaslišanju prič Franca Lenarčiča (sekretarja Ministrstva za kmetijstvo in okolje, 
Direktorata za javne službe varstva okolja in investicije v okolje, saj tožeča stranka ni 
prerekala navedbe tožene stranke, da iz uradnega pojasnila Ministrstva za kmetijstvo, 
Direktorata za javne službe varstva okolja in investicije v okolje št. 35406-158/2013/3 
z dne 4. 12. 2013 (sekretarja mag. Franca Lenarčiča) izhaja, da ima sklep o prilagoditvi 
cen komunalnih storitev z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih 
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja št. 22-1/2013, na podlagi katerega 
tožeča stranka toženi stranki zaračunava komunalne storitve, bistvene pomanjkljivosti, 
dopis župana Občine Trzin št. 22-1/2013 z dne 2. 4. 2013 (gre za gradivo občinskemu 
svetu Občine Trzin z naslovom Prilagoditev cen komunalnih storitev z uredbo o 
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 
varstva okolja), ki predstavlja edino gradivo občinskim svetnikom Občine Trzin pred 
sprejemom Sklepa o prilagoditvi cen komunalnih storitev z Uredbo o metodologiji za 
oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja 
št. 22-1/2013, sploh ni vsebovalo elaborata, zato vsem tem trditvam sodišče sledi) ter 
Darka Končana (predsednika Nadzornega odbora Občine Trzin, saj tožeča stranka ni 
ugovarjala navedbi tožeče stranke, daje Nadzorni odbor Občine Trzin izdal zapisnik z 
dne 11. 11. 2013, kjer je iz sklepa št. 3 razvidno, da je bil sprejet sklep o prilagoditvi 
cen komunalnih storitev z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih 
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občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki ga je Občinski svet Občine 
Trzin sprejel dne 24. 4. 2013 v okviru 1. točke seje, v nasprotju z Uredbo in kot takšen 
nezakonit, zato vsem tem trditvam sodišče sledi). 
Sodišče kot prepoznega ni izvedlo dokaznih predlogov tožene stranke za vpogled v 
magnetogram 22. seje občinskega sveta Občine Trzin z dne 24. 4. 2013, vpogled v 
svetovalno pogodbo med tožečo stranko in agencijo Pristop d.o.o. ter zaslišanja prič 
občinskega svetnika v mandatu 2010 - 2014, Franeta Mazovca, sicer pooblaščenca 
tožene stranke, in Mira Markiča, saj mora skladno 451. čl. ZPP tožena stranka v 
postopku v sporu majhne vrednosti navajati vsa dejstva in predlagati vse dokaze v 
odgovoru na tožbo. Nato lahko tožeča stranka v 8 dneh od prejema odgovora na tožbo 
vloži pripravljalno vlogo, v kateri odgovori na navedbe v odgovoru na tožbo, tožena 
stranka pa lahko v nadaljnjih 8 dneh vloži pripravljalno vlogo, v kateri odgovori na 
navedbe tožeče stranke v njeni pripravljalni vlogi (452. čl. ZPP), Tožena stranka pa je v 
tem odstavku navedene dokazne predloge predlagala šele v drugi pripravljalni vlogi, ne 
pa v odgovoru na dopolnitev tožbe oz. prvi pripravljalni vlogi (kar skladno s sodno 
prakso skupaj z ugovorom šteje za odgovor na tožbo v smislu 451. čl. ZPP), in torej 
prepozno, skladno s 451. čl. ZPP. 
Sodišče pa kot prepoznih v postopku skladno s 453. čl. ZPP tudi ni upoštevalo dokazov 
Bil in BI2, el. sporočila Barbare Gradišek ter odgovora Ministrstva za okolje in 
prostor, saj ju je tožena stranka vložila šele na naroku 14. 10. 2015, kar je bilo že po 
vložitvi zadnje dovoljene pripravljalne vloge v postopku, zato navedenih dokazov 
sodišče skladno s 453. čl. ZPP ne sme upoštevati. 

6. Po tako izvedenem dokaznem postopku je naslovno sodišče razsodilo, da tožbeni 
zahtevek tožeče stranke (po upoštevanem delnem umiku) ni utemeljen. 

7. Pravna podlaga za odločitev o tem sporu so določila 2. in 5. čl. Zakona o 
gospodarskih javnih službah (ZGJS), Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v 
Občini Trzin in Spremembe in dopolnitve tega odloka z dne 19. 3. 2010, Uredba o 
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 
varstva okolja (v nadaljevanju Uredba), Sklep o prilagoditvi cen komunalnih storitev z 
Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih 
javnih služb varstva okolja št. 22-1/2013 (v nadaljevanju Sklep). 

8. Med pravdnima strankama ni sporno, da tožeča stranka, kije sicer javno komunalno 
podjetje in je izvajalec javnih storitev glede ravnanja s komunalnimi odpadki na 
območju Občine Trzin, pri toženi stranki, ki biva na naslovu Ulica bratov Kotar 25, 
Trzin (in torej prebiva v Občini Trzin), redno in pravilno opravlja svoje naloge in 
storitve kot komunalno podjetje v zvezi z odpadki, tj. da izvršuje obveznost zbiranja, 
odvoza in ravnanja z odpadki - med strankama sicer ni razhajanj, da tožena stranka 
preostanka vtoževanih računov (po upoštevanju delnega umika) ni plačala, zato vsemu 
navedenemu sodišče skladno z 2, odst. 214. čl. ZPP sledi. 

Tožena stranka pa navaja, da tožeči stranki redno poravnava vse upravičene stroške iz 
naslova komunalnih storitev, ne more pa tožniku plačevati nekaj, za kar le-ta nima 
ustrezne pravno veljavne in dejanske podlage. Podlago za zaračunavanje z njene strani 
neplačanih komunalnih storitev tožeča stranka opira na Sklep o prilagoditvi cen 
komunalnih storitev z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih 
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja št. 22-1/2013, ki gaje Občinski 
svet Občine Trzin sprejel na svoji 22. redni seji dne 24. 4. 2013 (v nadaljevanju Sklep). 
Tožena stranka meni, da ta Sklep ne more biti podlaga za veljavno obračunavanje 
vtoževanega dela komunalnih stroškov v tem postopku. 
9. Že Vrhovno sodišče je s sodbo in sklepom II Ips 36/2005 odločilo, da če sodnik 
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meni, da podzakonski predpis, ki bi ga moral uporabiti pri sojenju, ni v skladu z ustavo 
ali zakonom, tega akta ne sme uporabiti (exceptio illegalis). 
Sodnik je vezan le na ustavo in zakon. Iz 125. Člena Ustave RS namreč izhaja, da 
sodniki pri opravljanju sodniške funkcije niso vezani na podzakonske predpise. Če 
sodnik meni, da podzakonski akt, ki bi ga moral pri sojenju uporabiti, ni v skladu z 
ustavo ali z zakonom (oz. z uredbo), ga ne sme uporabiti (t.i. exceptio illegalis). Za 
morebitno takšno izpodbijanje podzakonskega akta s strani sodišča je potrebna 
temeljna procesna predpostavka: pravovarstvena potreba. Vprašanje ne/zakonitosti 
podzakonskega akta - sicer samo z veljavnostjo za konkreten spor - lahko razreši samo 
sodišče, ne da bi zaradi razrešitve vprašanja prišlo do (nepotrebnega) zastoja 
prekinitve v postopku.1 

Naslovno sodišče je zato v tej pravdni zadevi ugotavljalo zakonitost Sklepa o 
prilagoditvi cen komunalnih storitev z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen 
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja št. 22-1/2013 (v 
nadaljevanju Sklep) kot podzakonskega predpisa skladno z Uredbo o metodologiji ža 
oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja 
(v nadaljevanju Uredba), na podlagi katerega so bile obračunane komunalne storitve 
tudi po vtoževanih računih toženi stranki (kot razvidno iz 4, točke Sklepa - Al 5, so 
cene po Sklepu stopile v veljavo 1. 5. 2013, torej v obdobju pred zapadlostjo 
vtoževanih računov). 

Tožena stranka navaja, daje bil Sklep sprejet v nasprotju z Uredbo, saj slednja zahteva 
izdelavo elaborata v zvezi s prilagoditvijo cen komunalnih storitev pred sprejemom 
sklepa o prilagoditvi cen komunalnih storitev. 
Tožeča stranka pa ni ugovarjala navedbi tožene stranke, da navedeni elaborat pred 
sprejetjem Sklepa ni bil izdelan (ter da tudi ni bil del dopisa župana Občinskemu svetu 
Občine Trzin pred sprejetjem Sklepa - priloga B3, kar je potrdil tudi sekretar Franc 
Lenarčič iz Direktorata za javne službe varstva okolja in investicije v okolje 
Ministrstva za kmetijstvo in okolje, kot razvidno tudi iz B4), zato vsemu navedenemu 
sodišče sledi, skladno z 2. odst. 214. čl. ZPP. Tožeča stranka tudi ni ne navedla ne 
izkazala, da bi bil navedeni elaborat sprejet v obdobju zapadlosti vtoževanih storitev in 
v zvezi s tem dopolnjen oz. spremenjen Sklep. 

Uredba v 5. členu določa, da ceno storitve posamezne javne službe za območje občine 
predlaga izvajalec z elaboratom o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe in jo 
predloži pristojnemu občinskemu organu v potrditev. Na podlagi elaborata občina 
določi potijeno ceno posamezne javne službe in morebitno subvencijo, izvajalec pa 
oblikuje in na svojih spletnih straneh ter na krajevno običajen način objavi cenik s 
potijeno ceno, znižano za morebitno subvencijo, ki se imenuje zaračunana cena. 
Sodišče ugotavlja, da dopis župana Občinskemu svetu - B3 ni elaborat, saj mora 
elaborat skladno s 5. čl. Uredbe izdelati izvajalec javne službe, kar župan ni, poleg tega 
pa tudi ne ustreza predpisani vsebini elaborata po 9. členu Uredbe (nima npr. glede 
opredelitev primerljivih območij primeijave obračunskih cen posamezne javne službe, 
za katero se oblikuje cena, z obračunskimi cenami storitev javne službe na primerljivih 
območjih, kakor tudi ne primeijave potijemh cen posamezne javne službe, za katero se 
oblikuje cena, s potijenimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih, 
kakor tudi ne primeijave obračunske cene javne infrastrukture javne službe, za katero 
se oblikuje cena, s primerljivimi območji). 
Občinski svet Občine Trzin je tako 24. 4. 2013 sprejel Sklep o prilagoditvi cen 
komunalnih storitev (tj. povišanju, saj je tožena stranka nesporni del stroškov teh 

I Komentar Ustave RS - ur. Lovro Šturm, člen 156., str. 1050. 
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Cene komunalnih storitev v Sklepu so tako določene mimo zahtev Uredbe (5. in 9.. čl.) 
in brez podlage (elaborata), ki bi govorila v prid povišanju cen komunalnih storitev, 
kot so bile določene v Sklepu Al5. 

Sodišče zato meni, da navedeni podzakonski akt, ki bi ga moralo pri sojenju uporabiti, 
ni v skladu z Uredbo (saj je v nasprotju s tistim, kar določa Uredba, dvignil cene 
komunalnih storitev, ne da bi bil dvig cene upravičen z izdelanim elaboratom v zvezi ? 

bil slednji sprejet v času izdaje in zapadlosti vtoževanih terjatev oz. da bi bil 
posledično na podlagi izdelanega elaborata spremenjen Sklep v času izdaje oz. 
zapadlosti vtoževanih teijatev, kot razlogovano že predhodno v tej točki obrazložitve), 
Sklep je zato nezakonit in ga sodišče za razsojo v tej zadevi ne sme uporabiti. 

Sodišče je nezakonitost Sklepa ugotovilo le za konkretni spor, pri čemer pa upravičenje 
za presojo nezakonitosti podzakonskega predpisa izvaja iz nasprotnega razlogovanja (a 
contrario) 156. člena URS, saj bi moralo postopek za oceno ustavnosti, tj. prekinitev 
postopka in začetek postopka pred ustavnim sodiščem, sprožiti le, če bi menilo, da je 
zakon, ki bi ga moralo uporabiti, protiustaven. 

Ker tožeča stranka plačilo preostanka teijatev za opravljene komunalne storitve vtožuje 
na podlagi nezakonitega podzakonskega predpisa glede cene komunalnih storitev, 
upoštevajoč, da je uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo z obveznimi 
gospodarskimi službami v skladu z drugim odstavkom 5. člena ZGJS obvezna, če 
zakon ali na njegovi podlagi izdan predpis za posamezne primer ne določa drugače 
(Cesar ne za konkretni primer), je sodišče posledično ugotovilo, da navedenega 
podzakonskega predpisa kot nezakonitega za razsojo v konkretnem primeru ne bo 
uporabilo. 

10. Ker pa je tožena stranka v navedenem vtoževanem obdobju uporabljala komunalne 
storitve tožeče stranke, bi bila dolžna navedene storitve plačati po prej veljavnih cenah 
(torej veljavnih pred Sklepom) komunalnih storitev v Občini Trzin. 
Tožena stranka zatijuje, da je tožeči stranki plačala vse upravičene stroške iz naslova 
komunalnih storitev, česar tožeča stranka ni prerekala, zato navedenemu sodišče sledi, 
skladno z 2. odst. 214. čl. ZPP, na podlagi delnega plačila tožene stranke je bil v zadevi 
podan tudi delni umik tožbe, tožeča stranka pa ni ne navedla in ne izkazala, da bi bila 
cena komunalnih storitev v Občini Trzin po prej veljavnih cenah (pred Sklepom) višja 
od tistega, kar je že poravnala tožena stranka v zvezi z navedenimi vtoževanimi 
komunalnimi storitvami (in zaradi česar je bila posledično tožba tudi delno 
umaknjena), s tem pa je utemeljen ugovor višine tožene stranke, zato je sodišče 
ugotovilo, da tožeča stranka od tožene stranke neutemeljeno vtožuje preostanek 
teijatev po računih A4 do A9 v zvezi z A10 (izpisek odprtih postavk) in Ali (kartica 
partneija na dan 19. 11, 2014). 

Glede na navedeno je bilo že zaradi navedenega potrebno razveljaviti sklep o izvršbi 
Okrajnega sodišča v Ljubljani, opr. Št. VL 220211/2013 z dne 9. 1. 2014, tudi v 
preostalem delu 1.2 in v 3. odstavku izreka in zavrniti tožbeni zahtevek, kot izhaja iz II. 

2 Čeprav je bil v zadevi podan delni umik in se je posledično zmanjšal obseg vtoževanih 
teijatev s pripadki iz 1. odstavka izreka sklepa o izvršbi, sodišče zaradi zavrnitve 
preostalega dela zahtevka v celoti (tj. po delnem umiku) skladno z načelom ekonomičnosti 



točke izreka te odločbe (in se sodišče že zato tudi ni opredeljevalo do ostalih ugovorov 
tožene stranke v zvezi z neutemeljenostjo zahtevka). 

11. Izrek o stroških temelji na določilu 151. čl. ZPP, 1. odst. 154. čl. ZPP in 155. čl. 
ZPP. Pravdne stroške je toženi stranki sodišče odmerilo po priglašenem stroškovniku, 
skladno z določili Zakona o sodnih taksah (ZST-1) ter Zakona o odvetniški tarifi 
(ZOdvT - in ne po Odvetniški tarifi, kot je točke priglašala tožena stranka in ki ne velja 
za kokretni primer, skladno z 2. odst. 20. čl. OT) in jih naložilo v plačilo tožeči stranki, 
kot izhaja iz III. točke izreka te odločbe. 
Tako je sodišče toženi stranki priznalo stroške sodne takse za ugovor v višini 55,00 
EUR (tar.št. 4021 ZST-1), nagrado za narok v višini 22,10 EUR (in ne priglašenih 
91,80 EUR, skladno z 2. odst. 20. čl. OT)), potne stroške Ljubljana - Domžale -
Ljubljana v višini priglašenih 10,10 EUR (sicer bi bila upravičena do 11,10 EUR za 15 
km razdaljo x 2 x 0,37 EUR/km), skupaj 87,20 EUR. 
Toženi stranki pa ni priznalo priglašenih stroškov urnine 40EUR, saj ta postavka po 
ZOdvT ne obstaja. 

12. Po 299. čl. OZ dolžnik pride v zamudo, če ne izpolni obveznosti v roku, ki je 
določen za izpolnitev. Rok za izpolnitev je 8 dni od prejema te odločbe (paricijski rok -
458. čl. ZPP), zato lahko zamudne obresti od stroškov postopka začnejo teči Šele prvi 
dan po poteku paricijskega roka. 

PRAVNI POUK: Zoper to odločbo je dopustna pritožba v roku 8 dni od prejema 
pisnega odpravka odločbe. Pritožba se vloži pisno v dveh izvodih pri tem sodišču. 
Pritožbo je treba vložiti v izvirniku. O pritožbi bo odločalo Višje sodišče v Ljubljani. 
Sodbo, s katero je končan spor v postopku v sporih mahne vrednosti, se sme 
izpodbijati zaradi bistvene kršitve določb pravdnega postopka in zaradi zmotne 
uporabe materialnega prava, ne more pa se izpodbijati zaradi zmotne ali nepopolne 
ugotovitve dejanskega stanja. Pritožba se šteje za pravočasno, če je oddana zadnji dan 
pritožbenega roka priporočeno po pošti. Pritožba mora vsebovati naslednje sestavine: 
navedbo sodbe, zoper katero se vlaga; izjavo, da se sodba izpodbija v celoti ali v 
določenem delu; pritožbene razloge in podpis pritožnika (335. člen ZPP). Če pritožba 
navedenih sestavin ne bo vsebovala ali če bo nerazumljiva ali če ne bo vsebovala 
vsega, kar je treba, da bi se lahko obravnavala ali ne bo vložena v zadosti izvodih, 
sodišče vložnika ne bo pozivalo, naj jo popravi ali dopolni po 108. členu ZPP, ampak 
bo pritožbo takoj zavrglo (336. člen ZPP). Ob vložitvi pritožbe mora biti plačana 
sodna taksa. Če sodna taksa ni plačana niti v roku, ki ga določi sodišče v nalogu za 
njeno plačilo in tudi niso podani pogoji za oprostitev, odlog ali obročno plačilo sodnih 
taks, se šteje, da je pritožba umaknjena (tretji odstavek 105. a člena ZPP). Stranka 
lahko vloži pritožbo sama, če pa je pritožba vložena po pooblaščencu, mora biti 
pooblaščenec odvetnik ali druga oseba, ki je opravila pravniški državni izpit (tretji 
odstavek 87. člena ZPP), sicer sodišče pritožbo kot nedovoljeno zavrže (drugi odstavek 
89. člena ZPP). Če pooblaščenec stranke, ki je odvetnik, ni predložil pooblastila za 
zastopanje, mu sodišče ne dovoli, da začasno opravlja pravdna dejanja za stranko, 
ampak pritožbo zavrže (peti odstavek 98. člena ZPP). 

ni opravilo preračuna preostalega dela zahtevka po delnem umiku iz 1. odstavka izreka 
sklepa o izvršbi, pač pa je opisno, v preostalem delu zahtevka po delnem umiku v 1. 
odstavku sklepa o izvršbi (in v 3.'-odst.) razveljavilo zadevni sklep o izvršbi. 

Domžale, 14. oktober 2015 
Sodnica: 
Vita Hribar, l.r. 

Tn^reois te soglasen z izvirnikom } a previs j p^pts pristojnega 
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Zadeva: Vprašanje v zvezi z U-MEDO 
Zveza: vaš e*dopf$ z dne 8.5,2013, 3.6.2013 in 4.12 2013 

Spoštovani! 

V dop isih nas prosite za mnenje o konkretnem elaboratu o oblikovanju cen- Pravite, efa s te nam 
elaborat poslali že dne 28.5.2013. V zvez s tem želite mnenje, afi je e laborat skladen z zakonskimi 
in pod zakonskimi akti. 

V zvezi s tem vam odgovarjamo naslednje. 

Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 
varstva okolja (Uradni list RS, Št. 87/2012, 1Q9/2012; v nadaljevanju uredba) določa, da ceno 
storitve posamezne javne službe za območje občine bredlaoa izvajalec z elaboratom o oblikovanju 
cene izvajanja storitev Javne službe (v nadaljnjem besedilu: elaborat) in jo predloži pristojnemu 
občinskemu organu v potrditev. Če imajo občine skupnega izvajalca javne službe in ne določijo 
enotne cene za opravljanje storitev posamezne javne službe, lahko vsaka Dbčina ločeno določi 
ceno Storitev posamezne javne službe. Na Podlagi elaborata občina določi potrjeno ceno 
posamezne javne službe in m orebitno subvencijo, izvajalec pa oblikuje in na svojih spletnih straneh 
ter na krajevno običajen način objavi cenik s potrjeno ceno, znižano za morebitno subvencijo, ki se 
imenuje zaračunana cena. 

Po pregledu nam poslane Dokumentacije in baze ministrstva nismo našli elaborata, o oblikovanju 
cene. Zato. tudi ne moremo podati mnenja na sam eiaborat. Glede na vaš e-dopis z dne 4.12.2013 
sklepamo, da ste dopis župana, št. 22-1/2013 t dne 2.4.2013 občinskemu svetu, s katerim 
predlaga prilagoditev cen komunalnih storitev z uredbo, poimenovali elaborat. Omenjeni dopis ne 
more predstavljati elaborata. Elaborat namreč izdela izvajalec javne službe. Poteg tega je vsebina 
elaborata določena v 9, člefiu uredbe. 



Elaborat vsebuje: 
- predračunsko in obračunsko količino opravljenih storitev javne službe za preteklo obračunsko 
obdobje, 
- predračunske in obračunske stroške izvajanja storitev posamezne javne službe za preteklo 
obračunsko obdobje, 
- pojasnila odmikov obračunske cene od predračunske iti od potrjene cene storitev posamezne 
javne službe za preteklo obračunsko obdobje, 
- primerjavo obračunskih cen posamezne javne službe, za katero se oblikuje cena, z obračunskimi 
cenami storitev javne službe na primerljivih območjih, 
_ primerjavo potrjenih cen posamezne javne službe, za katero se oblikuje cena, s potrjenimi 
cenami storitev javne službe na primerljivih območjih, 
- primerjavo obračunske cene javna infrastrukture javne službe, za katero se oblikuje cena, s 
primerljivimi območji, 
- primerjavo izvajalca javne službe s povprečjem panoge tiste javne službe, za katero se oblikuje 
cena, s pomočjo kazalnikov, ki so: pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti, gospodarnost 
poslovanja, povprečna mesečna plača na zaposlenca in ki jih objavlja Agencija Republike Slovenija 
za javnopravne evidence in storitve, pri čemer se za povprečje panoge javne službe oskrba s pitno 
vodo šteje dejavnost E3i6 Zbifiarije prečisčevanje Iti dis tribucija vode, za povprečje panoge javne 
službe odvajanje in čiščenje komunalne In padavinske odpadne vode šteje dejavnost E37 
Ravnanje z odplakami, za povprečje panoge javne službe zbiranje določenih vrst komunalnih 
odpadkov šteje dejavnost 38.11 Zbiranja in odvoz nenevarnih odpadkov, za povprečje panoge 
javne službe obdelava določenih vrst komunalnih, odpadkov, in odlaganje ostankov predelave ali 
odstranjevanja komunalnih odpadkov Šteje dejavnost 38.2T Ravnanje z nenevarnimi odpadki, 
- predračunsko količino opravljenih storitev javne službe za prihodnje obračunsko obdobje, 
- predračunske stroške izvajanja storitev posamezne javne službe za prihodnje obračunsko 
obdobje, 
- obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev posamezne javne službe za 
preteklo in prihodnje obračunsko obdobje, 
- prikaz razdelitve splošnih stroškov v skladu z 10. členom te uredbe za preteklo in prihodnje 
obračunsko obdobje, t 

- prihodke, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem posebnih storitev zs preteklo in prihodnje 
obračunsko obdobje, 
- donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za preteklo in prihodnje obračunsko 
obdobje, 
- število zaposlenih za izvajanje storitev posamezne javne službe za preteklo in prihodnje 
obračunsko obdobje. 
- podatek o višini najemnine za javno infrastrukturo in podatek o njenem deležu, ki se prenese na 
uporabnike javne infrastrukturi, 
- stopnjo .izkoriščenosti javne infrastruktur ki j e namenjena izvajanju javne službe, in stopnjo 
izkoriščenosti javne, infrastrukture, ki je namenjena za Izvajanje posebnih storitev, 
- izračun predračunske cene storitev posamezne javne službe za prihodnje obračunsko obdobje in 
izračun predračunske cene javne infrastrukture ali omrežnine za prihodnje: obračunsko obdobje, 
- prikaz sodil za razporejanje vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih ter po občinah in 
-druga razkritja na podlagi Slovenskega računovodskega standarda 35. 

Do opredelitve primerljivih območij elaborat ne vsebuje zahtev iz četrte, pete in šeste alineje 
prejšnjega odstavka. 

Poleg navedenega točke v dopisu, ki so poimenovane kot elaborat rte vsebujejo vseh sestavin, ki 
jih uredba določa za elaborat. 



Na podlagi 21. čl. Zakona o lokalni samoupravi občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega 
pomena (izvirne naloge), ki jih določi s splošnim aktom občine ali so določene z zakonom. Skladno 
s 29. čl, citiranega zakona je občinski svet najvišji organ odločanja v okviru pravic ih dolžnosti 
občine, ki v ok viru Svojih p ristojnosti med drugimi sprejema statut Občine, odloke in druge občinske 
akte in odloča o drugih, zadevah, ki jih do loča Zakon in statut občine, ter sprejme tudi akt o notranji 
organizaciji in delovnem področju občinske uprave, v k aterem mora biti med drugim tudi določeno 
kateri je tisti organ oziroma strokovna služba, ki potrjuje ceno storitev gospodarskih javnih služb 
varstva okolja. 

Lep pozdrav,. 

Pripravil: 

. ^ 
Dr. BojStjkh Peteline 

EKTORJA DIREKTORATA 
ZA JAVNE SLUŽBE 

*A OKOLJA IN INV ESTICIJE V OKOLJE 
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Zadeva: Vprašanje v zvezi z U-MEDO 
Zveza: vaš dopis z dne 22.6.2015 

Spoštovani! 

V dopisu žeJite pojasnila v zvezi z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih 
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012, 109/2012, v 
nadaljevanju: uredba). Sprašujete: 
1. Kateremu organu izvajalec posamezne javne službe predloži elaborat o oblikovanju cene 
izvajanja storitev javne službe (v nadaljevanju elaborat)? 
2. Ali mora pristojen organ občine obravnavati elaborat pred ali ob potrditvi cene? 
3. Ali je odločitev - odlok o potrditvi cene storitev javnih služb, brez da bi bil elaborat predložen 
kateremu koli organu občine, v skladu z uredbo? 
4. Ali so cene javnih storitev, ki so veljale do novih cen, ki naj bi bile v skladu z uredbo, vsebovale 
tudi strošek amortizacije omrežja? 

V zvezi s tem vam odgovarjamo. 

K 1 
Na podlagi 21. čl. Zakona o lokalni samoupravi občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega 
pomena (izvirne naloge), ki ji h do loči s splošnim aktom občine ali so določene z zakonom. Skladno 
s 29. či. citiranega zakona je občinski svet najvišji organ odločanja v okviru pravic in dolžnosti 
občine, ki v okv iru svojih pristojnosti med drugimi sprejema statut občine, odloke in druge občinske 
akte in odloča o drugih zadevah, ki jih do loča zakon in s tatut občine, ter sprejme tudi akt o notranji 
organizaciji in delovnem področju občinske uprave, v katerem mora biti med drugim tudi določeno 
kateri je tisti organ oziroma strokovna služba, ki potrjuje ceno storitev gospodarskih javnih služb 
varstva okolja. 



K 2 
Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 
varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012, 109/2012; v nadaljevanju uredba) določa, da ceno 
storitve posamezne javne službe za območje občine predlaga izvajalec z elaboratom o oblikovanju 
cene izvajanja storitev javne službe (v nadaljnjem besedilu: elaborat) in jo predloži pristojnemu 
občinskemu organu v potrditev. Občina določi potrjeno ceno posamezne javne službe in mo rebitno 
subvencijo, izvajalec pa oblikuje in n a svojih spletnih straneh ter na krajevno običajen način objavi 
cenik s potrjeno ceno, znižano za morebitno subvencijo. 

To pomeni, da mora vsako spremembo cene potrditi občinski organ. Občinski organ ceno potrjuje 
na podlagi pripravljenega elaborata z vsebino določeno v 9. Členu uredbe. Namen elaborata je, da 
omogoči organu občine, ki je pristojen za potrjevanje cene, odločanje na podlagi informacij in 
pojasnil, ki so zajete v elaboratu. 

K 3 
Uredba določa, da ceno storitve posamezne javne službe za območje občine predlaga izvajalec z 
elaboratom o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe (v nadaljnjem besedilu: elaborat) in jo 
predloži pristojnemu občinskemu organu v potrditev. To pomeni, da je cena predlagana z 
elaboratom oz. da je sestavni del predlagane cene elaborat. Elaborat je v bistvu utemeljitev 
predlagane cene. Zato sprejemanje cene brez elaborata ni skladno z določili in namenom uredbe. 

K4 
Pred uredbo je veljal Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 63/09, v nadaljevanju pravilnik), ki je 
določal naslednje. 

a) Cena storitve javne službe odvajanja in č iščenja komunalne in padavinske odpadne vode 
je sestavljena iz omrežnine, stroškov izvajanja storitev javne službe odvajanja in č iščenja 
komunalne in padavinske odpadne vode in stroškov okoljske dajatve za onesnaževanje 
okolja zaradi odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode, ki s e pri kalkulaciji cene 
in na računu prikazujejo ločeno. 

b) Cena storitve javne službe oskrbe s pitno vodo je sestavljena iz omrežnine, vodarine in 
stroškov vodnih povračil, ki se v kalkulaciji cene in na računu prikazujejo ločeno. 

c) Cena storitve javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov je sestavljena iz 
stroškov javne infrastrukture ter stroškov izvajanja storitev zbiranja in prevoza komunalnih 
odpadkov, ki se pri kalkulaci ji cene in na računu prikazujejo ločeno. 

d) Cena storitve javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 
odpadkov je sestavljena iz stroškov javne infrastrukture, stroškov izvajanja storitev 
odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov in stroškov okoljske 
dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, ki se pri kalkulaciji cene in n a 
računu prikazujejo ločeno. 



Strošek javne infrastrukture ali omrežnina vsebuje stroške amortizacije infrastrukture javne službe 
ali stroške najemnine infrastrukture javne službe potrebne za izvajanje javne službe. 

To pomeni, da je tako kot uredba tudi pravilnik poznal strošek javne infrastrukture ali omrežnino kot 
sestavni del cene za posamezno javno službo. 

Lep pozdrav, 

Pripre"'''-
mag. 
sekre 

Leon Behin 

GENERALNI DIREKTOR DIREKTORATA 
ZA VODE IN INVESTICIJE 



Rome^Podlogar 

Od: 
Poslano: 
Zadeva: 

Barbara Gradišek <Barbara.Gradisek@trzin.si> 
19. junij 2015 11:59 
FW: Elaborati in Odlok o JKP 

Spoštovani, 
Sporočam vam še, da smo v tajništvo župana elaborate prejeli dne 8.10.2013. 
Lepo pozdravljeni 
Barbara Gradišek 
Občina Trzin 

From: Barbara Gradišek 
Sent: Wednesday, June 17, 2015 10:32 AM 
Subject: Elaborati in O dlok o JKP 

Številka zadeve: 9000-0004/2015-3 
Datum: 17.06.2015 

Spoštovani, 
V pri logi vam posredujem Odlok o Javnem komunalnem podjetju Prodnik, d.o.o., ki je bil sprejet na 14. redni seji, 
dne 21.03.2012 ter Elaborate o oblikovanju cene: 
- izvajanja storitev oskrbe s pitno vodo v Občini Trzin; 
- storitev zbiranja komunalnih odpadkov; 
- izv ajanja storitev odvajanja komunalne odpadne vode v OT; 
- izvajanja storitve zbiranja odplak iz greznic in blata iz MKČN; 
- storitev zbiranja bioloških odpadkov; 
- storitev obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov. 

Lepo pozdravljeni 
Barbara Gradišek 
Občina Trzin 

i 

mailto:Barbara.Gradisek@trzin.si


Občina Trzin 
Mengeška cesta 22 
1236 Trzin 

Zadeva: Odgovor na svetniška vprašanja v zvezi s cenami komunalnih 
storitev 
Št. zadeve: 031-0008/2013-46 z dne 10.1.2014 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi Zakona o varstvu okolja v letu 2012 s 
pričetkom veljavnosti 1.1.2013 sprejela Uredbo o metodologiji za oblikovanje 
cen storitev obveznih občinskih gospodraskih javnih služb varstva okolja, v 
kateri je določila metodologijo in način izračuna cen komunalnih storitev na 
področju oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske 
odpadne vode, zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave 
določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali 
odstranjevanja komunalnih odpadkov. Prav tako uredba določa tudi ukrepe in 
normative, povezane z obračunom cen storitev javnih služb njihovim 
uporabnikom. 

Citirana uredba tudi določa, da morajo občine sprejeti cene v skladu z uredbo 
najpozneje v petnajstih mesecih po uveljavitvi uredbe oz. do 1.4.2014. 

Javno komunalno podjetje Prodnik izvaja obvezne občinske gospodarske javne 
službe na področju oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in 
padavinske odpadne vode, zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, 
obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave 
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na področju občin Domžale, Mengeš, 
Trzin, Lukovica in Moravče, ki so tudi solastnice in soustanoviteljice Javnega 
komunalnega podjetja Prodnik. Za področje navedenih občih je skupščina 
podjetja v skladu z zahtevami uredbe določila enotne cene za uporabnike javne 
službe ne glede na lego oz. tip uporabnika javne službe, 

V spodnji tabeli so prikazane cene, ki so veljale do uveljavitve cen v skladu z 
veljavno uredbo ter veljavne cene od uveljavitve določb uredbe. Kot je razvidno 
iz tabele, se ob uveljavljanju enotne cene storitev uporabnikom, ki so imeli 
različne cene, le te temu primerno različno spreminjajo. 

ONE storitev gb varstva okooa, ki jih izvajapodjetje prodnik d.o.o. 

VOOtARINA GOSPODINJSTVA NEGOSPOD1NJS7VA VOOtARINA 
stara cena nova cena 

(od 1.5.2013 dalje) 
stara cena nova cena 

(od 1.5.2013 dalje) 

VOOtARINA 

datum 
uveljavitve 

cena 
v EUR/m3 

nova cena 
(od 1.5.2013 dalje) datum 

uveljavitve 
cena 

v EUB/m3 

nova cena 
(od 1.5.2013 dalje) 

VOOtARINA 

datum 
uveljavitve 

cena 
v EUR/m3 cena v EUR/m3 

datum 
uveljavitve 

cena 
v EUB/m3 cena v EUH/ m3 

Domžale 01:08.2002 . 0,5791 0,6702 Ot .08.2002 1,039 0,6702 
Mengeš 01.02.2001 0,4727 0,6702 01.02 2001 0,7017 0,6702 

Trzin OL08.2002 0,3923 0,6702 01,08-2002 0,6S18 0,6702 
Lukovica 01.03.2001 0,6977 0,6702 01.03.2001 0,9397 0,6702 
Moravče 01.09.20Q3 0,7122 0,6702 01.042003 1,2951 0,6702 



KANALŠČINA GOSPODINJSTVA. NEGOSPODtNJSTVA KANALŠČINA 
stara cena nova cena 

{od 1.5.2013 dalje) 
stara cena nova cena 

(Odi, 5.2013 dalje) 

KANALŠČINA 

datum 
uveljavitve 

cena 
vEUR/m3 

nova cena 
{od 1.5.2013 dalje) datum 

uveljavitve 
cena 

v£UR/m3 

nova cena 
(Odi, 5.2013 dalje) datum 

uveljavitve 
cena 

vEUR/m3 cenav£UR/m3 
datum 

uveljavitve 
cena 

v£UR/m3 cena v EUS/m3 
Domžale 010i.2001 0,1332 0,2727 01.01,2001 0.2067 .. 0,2727 
Mengeš 01,08,3002 0,0979 0,2727 01.08.2002 0,1816 0,2727 
Trzin : 01.08.2002 0,0979 .. 0,2727 01.08.2002 0,1816 0,2727 
lutovica 01.09,2002 0,0979. 0,2727 01.09.2002 0,1816 0,2727 
Moravče 01.09.2003 D,0900 0,2727 01.09 2003 0,1669 0,272? 

RAVNANJE 1MKO 
SOL ia!»jntk 

GOSPODINJSTVA NEGOSPODtNJSTVA RAVNANJE 1MKO 
SOL ia!»jntk stara cena nova cena 

(od 1.5.2013 dalje) 
stara cena nova cena 

(od 1.5.2013 dalje) 

RAVNANJE 1MKO 
SOL ia!»jntk 

datum 
. uveljavitve 

cena 
vEtift/m3 

nova cena 
(od 1.5.2013 dalje) datum 

uveljavitve 
cena 

v EUR/m3 

nova cena 
(od 1.5.2013 dalje) datum 

. uveljavitve 
cena 

vEtift/m3 cena v £Utt/m3 
datum 

uveljavitve 
cena 

v EUR/m3 cena v EUR/m3 
Domžale 01.12.2008 11,1784 13,06 01,12.2008 17,6128 13,06 
Mengei 01.12.2008 10,8856 13,06 01:12.2008 16,8095 13,06 
Triln 01.12.2008 9,3562 13,06 01.12 2008 13,7034. 13,06 
Lukovi« 01.12.2008 11,1784 13,06 0112.2008 17,6128 13.05 
Moravče 0l.12.2OO8 13,1460 13,06 01.12,2008 22,3244 13.0.6 

KAVNANJEZRIO 
SOL zabojnik 

GOSPODINJSTVA NEGOSPODINJSTVA KAVNANJEZRIO 
SOL zabojnik stara cena nova cena 

(od 15.2013 dalje) 
stara cena nova cena 

(od 1.5.2013 dalje) 

KAVNANJEZRIO 
SOL zabojnik 

datum 
uveljavitve 

cena 
v am/m3 

nova cena 
(od 15.2013 dalje) datum 

uveljavitve 
cena 

vEUR/mS 

nova cena 
(od 1.5.2013 dalje) datum 

uveljavitve 
cena 

v am/m3 cena v t'UB/m3 
datum 

uveljavitve 
cena 

vEUR/mS cena vEUf^mS 
Domžale 01.11 2008 5,0240 6,8300 01.11.2008 5,0240 6,8300 
MengeS 01.06.2008 4,6999 6,3800 01,06,2008 4,6999 6,3800 
Trzin 01.06.7008 4,6999 6,3800 01^06.2008 <,6999' 6,3800 
LutoviCB 0,0000 6,3800 0,0000 6,3800 
Mnravfe o.aooo 6,3800 0,0000 6,3800 

favno komunalno podjetje Prodnik 



Vnv/ OBČINA TRZIN 
Mengeška cesta 22,1236 Trzin, Slovenija 

TRZIN telefon + 386 1 564 45 44, faks + 386 1 564 17 72 
TRR: 01386-0100001846 DŠ: SI33714789 MŠ: 1358561 Šifra neposrednega uporabnika občinskega proračuna:7684 

Župan Peter LOŽAR 

Številka: 9000-0004/2015-2 
Datum: 16. 6. 2015 

Člani Občinskega sveta: 
Romeo Podlogar, Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih občanov 
Kralj Peter, Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih občanov 
Alenka Marjetič Žnider, Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih občanov 
Valentin Kolenc, Trzin je naš dom 
Marjeta Zupan, Trzin je naš dom 

ZADEVA: Poziv za dopolnitev zahteve za sklic izredne seje Občinskega sveta Občine Trzin s 
točko dnevnega reda »Zahteva za ponovno obravnavo prilagoditve cen komunalnih 
storitev z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja« 

Spoštovani, 11.6. 2015 sem prejel vašo zahtevo za sklic izredne seje Občinskega sveta Občine Trzin 
s točko dnevnega reda »Zahteva za ponovno obravnavo prilagoditve cen komunalnih storitev z 
Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 
varstva okolja« v zvezi s katero vam v roku, ki je urejen v veljavnem Poslovniku Občinskega sveta 
Občine Trzin sporočam, da sem izredno sejo pripravljen sklicati tedaj, ko boste vložili z ahtevo, ki 
bo utemeljena z verodostojnimi navedbami dejstev in pravnih utemeljitev vaše zahteve. V 
utemeljitvi Zahteve navajate vrsto trditev, ki n e držijo in očitate občinskemu svetu iz p reteklega 
mandata ravnanja, ki na j bi bila zmotna in celo nezakonita, a so v resnici skladna z državnimi in 
občinskimi predpisi. Glede na to, da je Zahteva v večjem delu identična Zahtevi z datumom 27.5. 
2014, ki so jo podpisali nekateri tedanji svetniki Liste Trzin je naš dom in isti svetnik liste Za zeleni 
Trzin, lista odgovornih aktivnih občanov, na katero je že tedanji župan odgovoril, sedaj v 
nadaljevanju ni mogoče zapisati kaj d rugega kot je bilo že tedaj sporočeno, zato se v teh delih 
odgovor ponavlja. Bi pa v zače tku izpostavil: 

1. Kot najpomembnejše dejstvo, da v Občin Trzin velja Odlok o JKP Prodnik, ki ga je sprejel najvišji 
organ odločanja v Občini Trzin, občinski svet z večino, ki velja v demokraciji, kjer odloča večina. 
Navedeni odlok velja in določa, da cene potrdi skupščina javnega podjetja. To pa je na tej osnovi 
pristojni organ za potrditev cene po uredbi. Na osnovi zgoraj citirane Uredbe nato Občinski svet 
sprejme sklep o potrditvi tako določene cene ali pa ga ne sprejme in s tem sprejme tudi 
odgovornost za posledice svoje odločitve, kar pomeni tudi posledico ev. uvedbe subvencije in 
temu ustrezno obremenitev proračuna. Tako vaše trditve zapisane v II. točki, ko govorite o 
pooblastilu, ki ga nekdanji župan ni imel, ne držijo. Vaše stališče o pomanjkanju pooblastil in 
zavajanju svetnikov, ki so odločili oz. potrdili ceno, ne vzdržijo, kajti, če bi večina tedanjega 
občinskega sveta menila tako, bi se gotovo udeležila izredne seje, ki ste jo sklicali v p reteklem letu 
in svojo odločitev spremenila. Sam sem bil tedaj svetnik. Vaše utemeljevanje razlogov za izredno 
sejo na tej osnovi prav tako ni utemeljeno. Tedanja opozicija pa je tako glasovala proti. 

Kot sem že zapisal ponovno navajam enake odgovore kot so vam bili zapisani v preteklosti. 



: } 

predložiti občinskemu svetu elaborat, na osnovi katerega je bila izračunana cena in pri tem celo 
dobesedno navajajo prvi odstavek 5. člena vladne Uredbe: »Ceno storitve posamezne javne 
službe za območje občine predlaga izvajalec z elaboratom o oblikovanju cene izvajanja storitev 
javne službe (v nadaljnjem besedilu: elaborat) in jo predloži pristojnemu občinskemu organu v 
potrditev.« Navedeno besedilo določa, da je izvajalec/predlagatelj cene dolžan občinskemu svetu 
predložiti ne elaborat, temveč ceno, zaimek »jo« se lahko nanaša samo na besedo »cena«, kajti 
če bi Uredba določala, da mora predlagatelj občinskemu svetu predložiti elaborat, bi bilo napisano 
»ga« namesto »jo«. To pomeni, da občinski svet potrjuje ne elaborat, temveč ceno, ki jo je sprejel 
pristojni organ izvajalca (skupščina JKP Pr odnik), ki j e za to pristojen, kot to določa Odlok o JKP 
Prodnik (Ur. v. Občine Trzin, št 3/2012), ki ga je občinski svet Občine Trzin sprejel na 14. redni seji 
21.03.2012, na kateri so bili navzoči tudi nekateri sklicatelji »izredne seje«. 

3. Ponovno navajam pisanje nekdanjega župana, da vse, kar v obrazložitvi zahteve za sklic piše o 
Elaboratu, s katerim so bile določene cene, je potemtakem brezpredmetno glede na že navedeno 
in obrazloženo določbo prvega odstavka 5. čl. Uredbe. To potrjuje tudi mnenje pristojnega 
ministrstva, ki je v odgovoru na »pritožbo« ali «vprašanje sklicateljev seje« korektno ugotovilo, da 
gradivo, ki j e bilo posredovano občinskemu svetu v pisni obliki za sejo, na kateri je odločal o 
potrditvi cen, ne ustreza določbam Uredbe o vsebini in obliki elaborata, vendar je to 
nepomembno, saj nihče ni trdil, da je to elaborat. Šlo je za povzetek dokaj obširnega elaborata, 
kar vedo tudi sklicatelji, ki so si, vsaj nekateri, elaborat ogledali. Vendar to glede na določbo prvega 
odstavka 5. čl. Uredbe ni argument za sklic »izredne seje« in, še to, če bi sklicatelji dovolj pozorno 
prebrali mnenje ministrstva (MKO), bi to spoznali že ob branju tega mnenja, saj je v mnenju, ki tudi 
citira prvi.odstavek 5. čl. U re dbe.poved a n o i sta, Jcotzd aj. ugotav Ija m podpisani _ 

4. Še vedno tako ne držijo vaše trditve, zapisane v II. toč ki argumentacije oz. obrazložitve sklica 
»izredne seje«, kjer sklicatelji trdijo, da so se cene v Občini Trzin povečale nesorazmerno v 
primerjavi z drugimi občinami, v katerih opravlja komunalne storitve JKP Prodnik. To je popolnoma 
neverodostojna trditev. Če primerjamo cene posameznih storitev oz. uporabe posameznih dobrin, 
določene za uporabnike v petih občinah, v katerih te storitve v celoti opravlja JKP Prodnik 
(Domžale, Lukovica, Mengeš, Moravče, Trzin) bomo neizogibno ugotovili, da so razmerja med 
cenami v Občini Trzin in v ostalih štirih občinah neugodnejša za uporabnike v drugih občinah, kot 
so bila p red spremembo cen. Je pa treba razumeti, da že navedena Uredba določa, da je cena po 
uveljavitvi Uredbe drugače oblikovana, kot je bila pred uveljavitvijo Uredbe, in da je sestavljena iz 
dveh delov: iz cene storitve same po sebi in iz omr ežnine, ki jo je kot obvezno predpisala država z 
Uredbo, in ki v skladu s 4. točko prvega odstavka 2. čl. ravno tako predstavlja »del cene«, kot 
predstavljata »del cene« cena same storitve in »vodarina« (5. točka prvega odstavka istega člena). 

Kot je javno že navedel nekdanji župan in po informacijah s katerimi razpolagam, je izvajalec 
skladno z Uredbo predlagal, da je tisti del cene, ki zadeva samo opravljanje storitve v vseh petih 
občinah enak; to je logično, saj storitev opravlja isti izvajalec z istimi zaposlenimi, z isto tehnologijo 
in istimi delovnimi sredstvi in v tem delu cene ni več elementov, ki s o pred spremembo cen 
opravičevali manjše razlike v ceni vode ali tudi v višini kanalščine ipd. V delu cene, ki je odvisen od 
posebnosti in stroškov investicijskega vzdrževanja infrastrukture, gostote poseljenosti ipd. v 
posamezni občini ipd., pa so upoštevane razlike med občinami in zato je omrežnina kot del cene 
tako v primeru cene vode kot v primeru cene storitev in stroškov infrastrukture na področju 
odvajanja odpadnih vod za uporabnike v Občini Trzin najnižja in celo trikrat nižja k ot v Občini 
Lukovica ali Moravče. To pa pomeni, da trditev, da dejanski stroški, ki nastajajo in bodo nastajali 
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v Občini Trzin in s tem različnost med Občino Trzin in ostalimi občinami ni bila upoštevana 
absolutno ne drži. Nasprotno: ravno zato je končna skupna cena za uporabnika storitev ob 
primerljivi uporabi javnih dobrin v Občini Trzin znatno nižja ko t v katerikoli občini na območju, kjer 
opravlja te storitve JKP P rodnik. Ponazorimo to s primerom: Če je uporabnik storitev, ki j e maja 
2013 plačal za vse storitve v aprilu 2013 (všteta je tudi storitev čiščenja odpadne vode, ki jo 
opravlja CČN Domžale - Kamnik) nekaj centov manj kot 37 Eurov, so uporabniki ob enaki količini 
porabljene vode in enakih storitvah na področju ravnanja z odpadki v občini Domžale plačali 
kakšne tri Eure več, podobno v Občini Mengeš, v občinah Lukovica in Moravče pa morda po 4 do 
5 Eurov več. Maja 2014 je isti uporabnik ob isti količini porabljene vode v Trzinu ravno tako za 
vse storitve (vključno s čiščenjem odpadne vode v CČN) p lačal 61,53 Eura, uporabnik v Občini 
Domžale skoraj 5 Eurov več, uporabnik v Občini Mengeš nekaj več kot 3 Eure več, uporabnik v 
Občini Lukovica 19 do 20 Eurov več in uporabnik v Občini Moravče od 16 do 17 Eurov več. Ali je 
torej še mogoče trditi, da prednosti Občine Trzin niso upoštevane, in da so razmerja med cenami 
slabša za občane Občine Trzin kot so bila p red spremembami cen? Morda bi kak dlakocepec lahko 
dokazoval, da bi bilo mogoče tudi v delu cene, ki za deva same storitve, izsiliti za nekaj centov 
razlike, vendar se pri tem postavlja tudi vprašanje vzajemne solidarnosti. Ne nazadnje pa bi v 
takšnem primeru predstavniki ostatih štirih občin v skupščini JKP Prodnik lahko začeli razmišljati o 
tem, naj JKP Prodnik ne izvaja več storitev v Občini Trzin in rezultat bi bil ze lo verjetno tak, da bi 
imeli vsaj nekaj mesecev v Trzinu hude težave vsaj z odpadki, po tem pa bi zelo verjetno 
uporabniki v Trzinu plačevali tudi znatno več kot zdaj plačujejo v občinah Lukovica in Mora vče. 

Treba pa je tudi dodati, da so vse te cene v Občini Trzin pod povprečjem tovrstnih cen v Sloveniji 
oziroma, da občani Občine Trzin plačujemo za te storitve bistveno manj kot v večini drugih 
slovenskih občin. Prav pa je povedati tudi to, da iz zapisa Uredbe izhaja, da zakonodajalec 
predvideva vsaj na ravni cene v ožjem pomenu besede (cena storitev) enotne cene na območju, na 
katerem deluje isti izvajalec in šele v nadaljevanju dopušča razlike, ki izhajajo iz po sebnosti. 

Glede na vse navedeno vas pozivam, da gradivo glede na gornje ugotovitve dopolnite v roku 10 dni 
od prejema tega poziva. 

Čisto ob koncu naj dodam, da me je vaše ravnanje presenetilo, saj sem menil, da zmoremo več 
sodelovanja in me dsebojnega dogovarjanja, ki je edino lahko koristno za vse občane Trzina. 

Lep pozdrav, 

Poslati: 
- naslovnikom, ZUP 

V vednost: 
-vsem preostalim svetnikom. 



OBČINA TRZIN 
Mengeška cesta 22,1236 Trzin, Slovenija 

TRZIN telefon + 386 1 564 45 44, faks + 386 1 564 17 72 

TRR: 01386-0100003846 DŠ: SI33714789 MŠ: 1358561 Šifra neposrednega uporabnika občinskega proračuna:7684 
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Št: 9000-0006/2014-2 

Romeo Podlogar, Za zeleni Trzin, Barbara SrŠen, Irena Habat in Peter Pelan, vsi Lista Trzin je naš dom 
ter Frane Mazovec, Trzinci 

Zadeva: »Zahteva za sklic izredne seje občinskega sveta Občine Trzin s točko dnevnega reda »Zahteva 
za ponovno obravnavo prilagoditve cen komunalnih storitev u Uredbo o metodologiji za oblikovanje 
cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja« 

Spoštovani, 

dne 27.05.2014 sem prejel vašo Zahtevo za sklic izredne seje občinskega sveta Občine Trzin z zgoraj 
navedenim naslovom, v zvezi s katero vam v roku, ki je urejen z veljavnim Poslovnikom občinskega 
sveta OT sporočam, da sem izredno sejo pripravljen sklicati, vendar šele tedaj, ko boste vložili zahtevo, 
ki bo utemeljena z verodostojnimi navedbami dejstev in pravnih utemeljitev vaše zahteve, V utemeljitvi 
Zahteve, ki sem jo prejel 27. 05. 2014, namreč navajate vrsto trditev, ki ne držijo, se napačno sklicujete 
na posamezne člene Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih 
služb varstva okolja (Ur.l. RS št.109/2012, 31.12.2012) in na tako neverodostojni osnovi očitate meni 
kot županu, JKP Prodnik in večinskemu delu občinskega sveta ravnanja, ki naj bi bik zmotna in celo 
nezakonita, a so v resnici povsem skladna z veljavnimi državnimi in občinskimi predpisi. 

1. Očitno je, da napačno razlagate 21. čl. Zakona o lokalni samoupravi in Statut OT, ki določata, da je 
občinski svet pristojen tudi za odločanje o »načinu izvajanja lokalnih javnih služb«, po čemer sklepate, 
da to določilo velja tudi za ceno, čeprav je vsakomur, ki vsaj nekoliko razume »pravni« in slovenski 
jezik, najbrž povsem jasno, da cena ni »način« opravljanja storitev, temveč izračun stroškov storitev in 
nujnega minimalnega presežka, ki je potreben za zagotavljanje likvidnosti podjetja, ki izvaja storitve in 
stroške, ki niso neposredno povezani z izvajanjem storitev. 

2. Ravno tako ponovno napačno trdite, da je občinski svet edini pristojen za oblikovanje in sprejem cen 
storitev obveznih gospodarskih javnih služb, in da bi predlagatelj moral obvezno predložiti občinskemu 
svetu elaborat, na osnovi katerega je bila izračunana cena in pri tem celo navajate prvi odstavek 5. člena 
zgoraj navedene Uredbe: »Ceno storitve posamezne javne službe za območje občine predlaga izvajalec 
z elaboratom o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe (v nadaljnjem besedilu: elaborat) in jo 
predloži pristojnemu občinskemu organu v potrditev.« 
2.1. Iz navedenega besedila nedvoumno izhaja, da izvajalec/predlagatelj cene ni dolžan občinskemu 
svetu predložiti elaborata, saj sleherni kolikor toliko pismeni Slovenec razume, da se zaimek »jo« lahko 
nanaša samo na samostalnik ženskega spola, to pa je v tem besedilu v tem primeru beseda »cena« oz., 
če bi pisec Uredbe predpisal, da mora predlagatelj občinskemu svetu predložiti elaborat, bi pač napisal 
namesto besede »jo« besedo »ga« in 
2.1. to pomeni, da občinski svet ceno potrdi in ne sprejme, kajti sprejel jo je že pristojni organ izvajalca 
(skupščina JKP Prodnik), ki je za to pristojen v skladu z Odlokom o JKP Prodnik (Ur. v. Občine Trzin, 
št 3/2012), ki ga je občinski svet Občine Trzin sprejel na 14. redni seji 21.03.2012, na kateri ste bili 
navzoči tudi podpisniki Zahteve za sklic izredne seje in potem je izvajalec ceno predlagal v potrditev 
občinskemu svetu; seveda pa se nikomur ni zdelo potrebno, da bi občinski svet opozarjal na ta dejstva, 



še zlasti ne na to, kaj piše v Odloku, ki ga je občinski svet sprejel vsega leto dni pred sejo, na kateri je 
odločal o potrditvi predlaganih cen. 

3. Vse, kar pišete v Zahtevi v zvezi z Elaboratom, na osnovi katerega so bile določene predlagane cene, 
je potemtakem brezpredmetno glede na že navedeno in obrazloženo določbo prvega odstavka 5. čl. 
Uredbe. To potrjuje tudi mnenje pristojnega ministrstva, ki je v odgovoru na vašo »pritožbo« povsem 
korektno ugotovilo, da gradivo, ki je bilo za sejo, na kateri je OS odločal o potrditvi cen, posredovano 
občinskemu svetu v pisni obliki, ne ustreza določbam Uredbe o vsebini in obliki elaborata, vendar je to, 
kot rečeno, brezpredmetno, saj nihče ni trdil, da gre za elaborat, kar veste tudi podpisniki Zahteve, ki 
ste si, vsaj nekateri, elaborat ogledali. Vendar to glede na določbo prvega odstavka 5. čl. Uredbe ni 
argument za vašo Zahtevo in naj pripomnim, da bi, če bi dovolj pozorno prebrali pridobljeno mnenje 
ministrstva (MKO), to spoznali že ob branju tega mnenja, saj je v mnenju, ki tudi citira prvi odstavek 5. 
čl. Uredbe povedano prav isto, kot zdaj ugotavljam podpisani. 

4. Ravno tako ne držijo vaše trditve, zapisane v II. točki vaše argumentacije oz. obrazložitve Zahteve za 
sklic izredne seje. Vi trdite, da so se cene v Občini Trzin povečale nesorazmerno v primerjavi z ostalimi 
občinami, v katerih opravlja komunalne storitve JKP Prodnik. To je povsem neverodostojna trditev. Ce 
primerjate cene posameznih storitev oz. uporabe javnih dobrin, določene za posamezne od petih občin, 
v katerih te storitve v celoti opravlja JKP Prodnik (Domžale, Lulcovica, Mengeš, Moravče, Trzin) boste 
neizogibno ugotovili, da so razmerja med cenami v Občini Trzin in v vsaj treh od ostalih štirih občin 
bistveno neugodnejša za druge občine, kot so bila pred spremembo cen. Iz že navedene Uredbe izhaja, 
da je cena po uveljavitvi Uredbe drugače strukturirana, kot je bila pred uveljavitvijo Uredbe, in da je 
sestavljena iz dveh delov; iz cene storitve same po sebi in iz omrežnine, ki jo je kot obvezno predpisala 
država z Uredbo, in ki v skladu s 4. točko prvega odstavka 2. čl. ravno tako predstavlja »del cene«, kot 
predstavlja »del cene« cena same storitve in del cene »vodarina« (5.točka prvega odstavka tega člena). 

V skladu z navedenim je izvajalec skladno z Uredbo predlagal, da je tisti del cene, ki zadeva opravljanje 
storitve za vseh pet občin enak, kar je logično, saj storitev opravlja isti izvajalec z istimi zaposlenimi, z 
isto tehnologijo in istimi delovnimi sredstvi in v tem delu cene ni več elementov, ki so prej opravičevali 
manjše razlike v ceni vode ali tudi v višini kanalščine ipd. V delu cene, ki je odvisen od posebnosti in 
stroškov investicijskega vzdrževanja infrastrukture, gostote poseljenosti ipd. v posamezni občini ipd., 
pa so upoštevane razlike med občinami in zato je omrežnina kot del cene tako v primeru cene vode kot 
v primeru cene storitev in stroškov infrastrukture na področju odvajanja odpadnih vod za uporabnike v 
Občini Trzin najnižja in celo več kot trikrat nižja kot v Občini Lukovica ali Moravče. To pa pomeni, da 
trditev, da dejanski stroški, ki nastajajo in bodo nastajali v Občini Trzin in s tem različnost med Občino 
Trzin in ostalimi občinami ni bila upošteva absolutno ne drži. Celo nasprotno: ravno zato je končna 
skupna cena 2a uporabnika storitev ob primerljivi uporabi javnih dobrin v Občini Trzin znamo nižja 
kot v katerikoli občini na območju, kjer opravlja te storitve JKP Prodnik. Treba pa je tudi dodati, da je 
ta cena pod povprečjem tovrstnih cen v Sloveniji oziroma, da občani v O T plačujejo za te storitve 
bistveno manj kot v večini drugih slovenskih občin. Prav pa je povedati tudi to, da iz zapisa Uredbe 
izhaja, da zakonodajalec predvideva vsaj na ravni cene v ožjem pomenu besede (cena storitev) enotne 
cene na območju, na katerem deluje isti izvajalec in šele v nadaljevanju dopušča razlike, ki izhajajo iz 
posebnosti, kar je oboje razumljivo, saj bi ob vztrajanju pri minimalnih razlikah, ki bi jih morda lahko 
bilo mogoče ugotoviti v zve2i z izvajanjem storitev, lahko občine, katerih občani bi morali plačevati 
višjo ceno za enako storitev, zahtevale, da, npr. v našem primeru, Prodnik ne izvaja več storitev na 
območju Občine Trzin, kar bi glede na solastniške in soustanoviteljske deleže zlahka dosegle. Tak 
razplet zapletov s cenami pa bi povzročil, da bi morala naša občina iskati izvajalce na trgu ali ustanoviti 
lastni režijski obrat in ga oskrbeti z vso potrebno opremo, delovnimi sredstvi ipd., kar bi povzročilo 
vsaj nekajkratno povišanje stroškov izvajanja gospodarskih javnih služb. In ne nazadnje je treba 
povedati, da je naša občina, ker nova cena še ni v celoti uveljavljena, še vedno prisiljena subvencionirati 
občane ob plačilu storitev na tem področju, kar pa je tako po Zakonu o varstvu okolja kakor tudi po 
področni direktivi EU potrebno odpraviti. 
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V skladu z vsem navedenim vas pozivam, da svojo zahteve, če nameravate vztrajati pri njej podkrepite 
z argumenti, ki ne bodo temeljili na napačnem branju in navajanju veljavnih predpisov ter neresničnih 
trditvah, in da ne predlagate sklepov, ki v skladu s takšnimi neverodostojnimi argumenti zahtevajo 
nekaj, kar v resnici že velja. 

v 

Ce boste popravljeno oz. ustrezno utemeljeno zahtevo za sklic izredne seje vložili v predpisanem roku, 
bom podpisani sklical izredno sejo občinskega sveta, v nasprotnem primeru pa ne. 

Lep pozdrav! 

Trzin, 29. 05. 2014 Župan 
Antort-Persak 



OBČINA TRZIN 
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ŽUPAN 

Številka: 9000-0004/2014-2 
Datum: 28.3.2014 

Romeo Podfogar, Za zeleni Trzin 
Barbara Sršen, Lista Trzin je naš dom 
Irena Habat, L ista Trzin je naš dom 
Peter Pelan, Lista Trzin je naš dom 
Frane Mazovec, Trzinci 

ZADEVA: Poziv za dopolnitev Zahteve za sklic izredne seje Občinskega sveta Občine Trzin s 
točko dnevnega reda «Obravnava pravilnosti postopka določanja cen komunalnih 
storitev v Občini Trzin na 22. redni seji Občinskega sveta Občine Trzin dne 24.4. 
2013« 

V skladu s Poslovnikom Občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, Št. 3/99,10/00, S/04) in 
po pregledu gradiva, ugotavljam, da Zahteva ne izpolnjuje pogojev za sklic izredne seje in vas 
pozivam, da Zahtevo dopolnite tako, da navedete: 

- pravno podlago, kjer je določena pristojnost občinskega sveta, da obravnava in od loča o 
pravilnosti postopka določanja cen komunalnih storitev, 

- pravno podlago za predlog sklepa št. 1, 
- pravno podlago za predlog sklepa št. 2, 
- pravno podlago za predlog sklepa št. 3, 
- popravite oceno finančnih posledic, tako da v številkah navedete finančne posledice za 

občinski proračun, nastale na osnovi predlaganih sklepov, 
- z ustreznim predlogom sklepa predlagate način reševanja posledic razveljavitve sklepa, 
- pravilno navedete 1. tč. 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev 

obveznih občinskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS , št. 87/2012 in 10 9/2012) in 
skladno s tem popravite obrazložitev Zahteve, kajti Uredba določa, kot citiram: 

»5. Člen 

oblikovanje cene storitev javnih služb 

Ceno storitve posamezne javne službe za območje občine predlaga izvajalec z elaboratom o oblikovanju cene 

izvajanja storitev javne službe (v nadaljnjem besedilu: elaborat) in jo predloži pristojnemu občinskemu organu 

v potrditev.« 

priložite gradiva, ki potrjujejo navedbe iz obrazložitve {npr. datum dokumenta Ministrstva 
za okolje in prostor ni enak datumu, navedenemu v obrazložitvi, kar pomeni, da očitno ne 
gre za citirani dokument, medtem ko priloženi dokument v osnovi ne govori o tem, na kar 
se vi v svoji obrazložitvi sklicujete), 

predložite dokumente organov, ki so pristojni za presojo zakonitosti in pravilnosti 
postopkov delovanja Občinskega sveta, med katere ne sodi nadzorni odbor občine, 



Nadzorni odbor občine ima sledeče pristojnosti: (citat zakona, ki je identičen Statutu 
Občine Trzin): 

»32. člen 

Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. V okviru svoje pristojnosti nadzorni odbor: 

- opravijo nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine; 

- nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev; 

- nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proroČunskih sredstev. 

Nadzor vsebuje ugotavljanje zakonitosti in pravilnosti poslovanja pristojnih organov, organov in organizacij 

porabnikov občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi In občinskim javnim 

premoženjem in ocenjevanje učinkovitosti in gospodarnosti porabe občinskih proračunskih sredstev.« 

Glede na vse navedeno vas pozivam, da gradivo dopolnite v roku 10 dni od prejema tega poziva 
sicer bomo ravnali v skladu z zadnjim odstavkom 47. člena Poslovnika. 

Lep pozdrav, 

Vročiti: 
- Romeo Podlogar, Za zeleni Trzin, Ulica bratov Kotar 25,1236 Trzin {po ZUP); 
- Barbara Sršen, Lista Trzin je naš dom, Kidričeva 57,1236 Trzin {po ZUP); 
- Irena Habat, Lista Trzin je naš dom, Mengeška cesta 39,1236 Trzin (po ZUP); 
- Peter Pelan, Lista Trzin je naš dom. Ljubljanska 19b, 1236 Trzin (po ZUP); 
- Frane Mazovec, Trzinci, Motnica 16,1236 Trzin (po ZUP); 
- arhiv. 


