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Z A P I S N I K 
3.  REDNE SEJE SVETNIKOV KRAJEVNE SKUPNOSTI KOVOR, 

ki je bila dne 15. aprila 2013, ob 18.00 uri, 
v prostorih gasilskega doma v Kovorju 

 
 

 
Prisotni člani:  Jurij Košir, Robert Pogačnik, Romana Šparovec, Janko Dobre ter    
Janez Šter.                                                                                                                                 
 
Posebej vabljeni: Aljančič Anton in gospod Šlibar iz zaselka Brezovo.     
                 
Odsotni člani: Helenca Plevanč, Marko Pernuš in Franci Smolej  
(opravičeno odsoten). 
 
 
 
 
 
Po uvodnem pozdravu in ugotovljeni sklepčnosti predsednica Romana Šparovec, 
predlaga v sprejem naslednji 
 
 
 
 
Dnevni red: 
 

1. Potrditev zapisnika 2. redne seje z dne 30/1/2013 
     2. Čiščenje okolja v KS Kovor  
     3. Razno 
 
ki je bil soglasno potrjen. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
K1) 
Zapisnik 2. redne seje sveta KS Kovor z dne 30. 1. 2013 da predsednica Romana 
Šparovec na glasovanje za potrditev. Člani sveta KS Kovor zapisnik soglasno potrdijo 
(5 za). 
  
Sklep) Potrjen zapisnik 2. seje sveta KS Kovor z dne 30. 1. 2013. 
 
    
K2) 
Predsednica Romana Šparovec vsem prisotnim svetnikom sporoči, da se čistilna 
akcija v KS Kovor po predhodni razpravi izvede. Potekala bo v soboto, 20. aprila 2013 
s pričetkom ob 9:00 pred gasilskim domom Kovor.  Za odvoz smeti bodo poskrbeli 
člani PGD Kovor. Občina Trţič bo za letošnjo akcijo priskrbela samo vrečke za smeti. 
Člani se soglasno strinjajo, da je za akcijo nujno potreben tudi nakup rokavic. Poleg 
tega se za prostovoljce in krajane  priskrbi tudi topel obrok v vrednosti =3,50€ po 
osebi. Predvideno število potrebnih obrokov je 30. Predsednica sporoči, da ima KS 
Kovor v trgovini Mercator veljaven dobropis v vrednosti = 70,00€. Iz tega naslova se 
bodo za čistilno akcijo kupile tudi rokavice.  
Jurij Košir se prostovoljno javi, da bo opravil nakup v trgovini Mercator. Janez Šter 
doda, da bo ob začetku akcije potrebno prostovoljce informirati o krajih po KS, ki so 
potrebni čiščenja, obenem pa naj krajani opozorijo na kritične točke s smetmi. Na 
dan akcije bodo prostovoljce pričakali Romana Šparovec in Janez Šter, Jurij Košir, 
Dobre Janko ter Franci Smolej.  
Člani se s predlogi strinjajo.  
 
 
K3) 
Po predhodnem dogovoru se seji pridruţita tudi krajana iz zaselka Brezovo. Gospod 
Aljančič Anton vsem svetnikom predstavi problematiko v njihovem kraju. Kot je 
razvidno iz Priloge 1; (ZASELEK BREZOVO-POŠTA KRAJANOV-MAREC 2013.pdf), 
ključni problemi temeljijo na ureditvi cest, označbe zaselka ter odvoza smeti. Po 
razpravi g. Aljančič predlaga, da se s pomočjo KS Kovor problem reši z dopisom 
naslovljenim na Občino Trţič. Predsednica Romana Šparovec zadevo podpira.  
Predlaga, da se izoblikuje dopis, v katerem KS Kovor apelira na Občino Trţič, da se 
krajane obvesti o nadaljnjih moţnostih rešitve problemov. Svetniki se predlogom 
strinjajo in ga podprejo.  
 
V  nadaljevanju Romana Šparovec svetnikom predstavi prošnjo, ki jo je KS Kovor 
prejela iz Centra za socialno delo Škofja Loka. Gre za pristopno izjavo o sodelovanju 
v mreţi izvajalskih organizacij, ki omogočajo izvrševanje dela v splošno korist oz. v 
korist lokalne skupnosti. To naj bi bilo omogočeno osebam, ki zaradi socialne stiske 
ne morejo poravnati stroškov postopka in prekrška ter na tak način poravnajo svoj 
dolg do drţave oziroma samoupravne lokalne skupnosti. Po razpravi se svetniki z 
omenjenim predlogom ne strinjajo ter ga ne podprejo. 
 



Predsednica svetnikom predstavi dopis Agrarne skupnosti Zvirče (Priloga 2;AS dopis 
KS odbojna ograja.doc). Z dopisom so krajani menja, da je potrebna postavitev 
odbojne ograje pri omenjenih nezavarovanih hišah ob glavni cesti Trţič – Kranj. 
Svetniki se s predlogom strinjajo ter predlagajo, da se ustrezen dopis pošlje 
pristojnim ustanovam. 
 
Po predhodnem dogovoru predsednica predstavi predlog g. Smoleja o postavitvi 
table oziroma panoja na opornem zidu Zadruţnega doma. Omenjena tabla bi bila 
namenjena obrtnikom v KS Kovor, KS v zvezi s tem nima nobenih stroškov. Svetniki 
predlog v celoti podprejo. 
 
V nadaljevanju Romana Šparovec svetnikom posreduje aţurne informacije o obnovi 
Zadruţnega doma in gradnji prostorov za trgovino. Z obnovo fasade so se povečali 
stroški investicije, posledično pa se je spremenila tudi najemnina za bodočo trgovino.  
Končna cena mesečne najemnine znaša =370,00€. Sporoči, da se je pred kratkim 
spremenil tudi zakon o oddaji prostorov, ki ga določa uredba o stvarnem premoţenju 
drţave in lokalnih skupnostih. Prenovljen zakon omogoča oddajo prostorov za 
nedoločen čas. 
Svetniki se soglasno strinjajo, da se prostor odda za nedoločen čas, ker to omogoča 
zakon. 
 
Romana Šparovec svetnike zaprosi za določitev predstavnikov, ki bodo zastopali KS 
Kovor pri pregledu lokacije v Zvirčah za postavitev uličnih oznak.  Iz Občine Trţič 
sporočajo, da so na Komisiji za prometno varnost odločili, da je potrebno  pred 
potrditvijo posameznih lokacij izvesti skupni ogled, ki bo v četrtek, 9. 5. 2013, s 
pričetkom ob 9.00 uri, izhodiščna točka – AP Zvirče. Poleg predstavnikov Občine Trţič 
(g. Kavčič in g. Babić) bo prisotna še članica te komisije medobčinska redarka ga. 
Irena Ropret. Po razpravi med svetniki se za člane javijo Šter Janez, Košir Jurij in 
Dobre Janko.  
 
Nadalje predsednica prisotnim sporoči trenutno finančno stanje KS Kovor. PDG Kovor 
naproša KS Kovor za finančno pomoč. 
Za donatorstvo je v proračunu za leto 2013 v KS Kovor skupno namenjenih 
=1.900,00€. Svetniki se soglasno strinjajo, da se v ta namen dodeli PGD Kovor 
donacija v višini = 1.000,00€. 
Obenem je KS Kovor prejela prošnjo za plačilo najemnine prostorov v Gasilskem 
domu Kovor s strani Civilne iniciative in Zveze borcev. Višina najemnine za leto 2013 
znaša = 140,00€. Svetniki donacijo soglasno potrdijo. 
Kulturno društvo Sveti Janez Krstnik prireja 20. aprila 2013 koncert na Brezjah pri 
Trţiču. KS Kovor naprošajo za finančno pomoč pri pogostitvi. Pogačnik Robert 
predlaga, da se v ta namen izstavi naročilnica v trgovini Mercator v višini =100,00€. 
Svetniki se s predlogom strinjajo. 
 
Dobre Janko svetnikom sporoči, da je potreben pregled celotne stavbe, ki je 
namenjena mrliški veţici. Opozori, da je nekatere prostore potrebno renovirati, 
inventar pa popraviti oziroma zamenjati. Pregled in popis škode bosta izvedla Šter 
Janez in Dobre Janko ter ga posredovala Komunalnemu podjetju Trţič. 
 



Pogačnik Robert svetnikom sporoči, da krajane zanima kako Komunalno podjetje 
Trţič obračunava odvajanje in čiščenje odpadnih voda. Nekateri so namreč mnenja, 
da Komunalno podjetje Trţič računa količino odpadne vode glede na porabo pitne v 
napačnem razmerju. Predsednica bo za jasen odgovor povprašala direktorja 
Komunalnega podjetja Trţič, g. Zupanca. 
 
 
 
 
Vprašanj in pobud ni bilo več, zato se seja zaključi ob 20.15 uri. 
 
 
 
 
 
 
 
   Zapisal                                                                             Predsednica KS Kovor 
Šter Primoţ                                                                             Romana Šparovec 
 



Krajani Brezovega
Kovor
4290 TrZid

Krajevna Skupnost Kovor
Glavna cesta 24, Kovor
4290 TrZid

Brezovo - Kovor; 27.3.2019

SPOSTOVANI

Del krajevne skupnosti Kovor je tudi zaselek Brezovo. Prebivalci Brezovega smo zelo
nezadovoljni nad odnosom obdine TrZi6 in posledidno KS Kovor do omenjenega
zaselka' Praktidno imamo opraviden obdutek, da smo od vseh pozabljeni Naj omenim
nekaj dejstev:

o CESTE:
Obdina Trhit' ne skrbi za lokalno cesto parcelne Stevilke BSStl KO Kovor od
distilne naprave do brezovega in navzgor do regionalne ceste Zvirce - Kovor.
Ta del ceste..nihde ne vzdrzuje, del ceste pa je pozimitudi ne pluzen.
Obdina TrZid ima sluZnost na nekaj parcelah 5t. 339, in S+2n, ki sluZijo za
odvodnavanje meteornih voda iz omenjene ceste. Ker obdina ne skibi za
cesto, je odsek zelo nevaren. Po cesti v takem stanju lastniki parcel teZko
dostopajo do svojih parcel oziroma je dostop nevaren.
Vedina poti v TrZiSki ob6ini je 2e asfaltiranih, omenjena pa ob6asno niti ne
zasluZi naziva kolovoz.

. OZNAOBA ZASELI(A:
Zaselek Brezovo je lo6en od naselja Kovor. Cesta do zaselka Brezovo poteka
preko vasi Loka mimo distilne naprave oziroma po obdinski poti od regionalne
ceste Zvirde -.Kovor po globeli proti Brezovem. Nikjer pa ni oznaden6, kje se
na Brezovo sploh pride. Zato veliko ljudi, tudi obdanov TrZiSke obdine, nL ve,
kje je Brezovo, da tu Zivijo ljudje ob distilni napravi, kijim je le ta tudi v breme.
obdina bi morala vsaj postaviti oznadevalne table za Brezovo.
Od distilne naprave prebivalci Brezovega nimamo ni6, saj tudi na kanalizacijo
nismo prikljudeni. Obdasno nam tudi modno zaudarja po tltatilah. Vse to nam
zmanj$uje vrednost neprem i6nin.

. ODVOZ SMETI:
7a odvoz lodenih odpadkov pladujemo enako ceno, kot vsi obdani obdine
TrZi6, dolodeno z odlokom. Na Brezovem pa so zabojniki prazni, ker je zbirno
mesto predaled od.stanovanjskih objektov - okoli 300 m'stran, kjer so tar1a
vandalov, vremenskih in ostalih nev5ednosti, ker so brez nadzora. praznih
zabojnikov zato tudi ni potrebno odvaZati. Z Ureditvijo ceste, bi lahko tovornjak
pri5el do hi6 in problem odvoza smeti bi bil re5en patudi ljudje bi bili zadovoljni
z urejeno, mogode asfaltirano cesto.



-

Spo5tovani odborniki krajevne skupnosti Kovor:
Prebivalci Brezovega in uporabniki tamkaj5njih nepremidnin prosimo, da krajevna
skupnost Kovor pomaga poskrbeti tudi za zaselek Brezovo tako kot ostale dele KS
Kovor. Skupaj z obdino TrZid tubi na Brezovem ustvarimo prijetno bivanje, primeren
dostop, odvoz smeti in prepoznavnost zaselka.

Prosimo, da odgovor poiljete na naslov:

Anton Aljancic
Brezovo 3, Kovor
4290Trtil

Priloge:
o Odlodba Obdine TrZi6 5t. 061-000912011-'l izdne 3.5.2012
r Poziv na ureditev javne poti Medobdinskega in5pektorata Kranj St. 061-

2A7DU1-1A4402 iz dne 19.3.2013

Prizadeti: /?- '-
. druZina Aliandic 'L{ffd.il{f',
e druZina Stioar 44 W. ostali uporabniki zemlji5d

%2"k'-
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Stevilka: 061 -0009/201 1-1
Datum: 3. 5.2012

Zupan Obcine TrZid, Trg svobode 18, 4290 Tzi6 (v nadaljevanju: pritoZbeni o.rgan), izdala na
podlagi 3. odstavka 251. clena Zakona o splo5nem upravnem postopku (Uradni fist RS, 5t. 24106,
105/06-ZUS-1, 126107,65/08, 47109 Odl. US: U-l-54/06-32 (48log popr.), 8/10; v nadaljevanju:
ZUP) na pritoZbo Antona Aljandida, EMSO: 1609950501071, Podbrezje 169,4202 Naklo, zoper
Odlodbo 5t. 061-20712011-2-44102 z dne 8.9.2011, v zvezi z dolocituijo odjemnega mesta za
komunalne odpadke na naslovu Brezovo 3, 4290 TrZid, ki jo je izdal Medobdinski in5pektorat
Kranj, Slovenskitrg 1, 4000 Kranj, naslednjo

ODLOEBO

Odtodba Medobdinskega in5pektorata Kranj, Slovenski trg 1,4000 Kranj,5t" 061-
20712011-2-44102 z dne 8.9.2011, se odpravi, zadeva pa se vrne organu 1. stopnje v
dopolnitev postopka in ponovno odlodanje.

V tem postopku niso nastali posebni stro5ki postopka.

ObrazloZitev:

Anton Aljandic, EMSO 1609950501071, Podbrezje 169, 4202 Naklo (v nadaljevanju: pritoZnik), je
dne 22. 9. 2011 vloZil pritoZbo zoper Odlodbo 5t. 061-20712011-2-44102 z dne 8. 9. 201 1, ki jo je
po uradni dolZnosti izdal Medob6inski in5pektorat Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj (v
nadaljevanju: prvostopenjski organ). Z navedeno odlodbo je prvostopenjski organ prito2niku
dolocil odjemno mesto za odlaganje komunalnih odpadkov za stanovanjski objekt na naslovu
Brezovo 3, 4290 TrZid, katerega lastnik je, na zemlji5cu parc. 5t. 415 k.o. Kovor.

PritoZnik v pritoZbi navaja, da je v obrazlolitvi prvostopenjske odlodbe veliko neresnic in
enostranskega odlodanja organov in5pekcije in Komunale TrZic d.o.o., pri 6emer ne specificira
natandno, katera dejstva naj bi bila neresnidna. Navaja, da je pri ogledu lokacije o namestitvi
zabojnikov za namestitev zabojnikov ponudil svojo parcelo, kije v bliZini hiS, kljub temu pa mu je
prvostopenjski organ dolodil 350 m oddaljeno lokac'rjo na sredini voznega pasu. PritoZnik nadalje
navaja, da se lahko zgodi, da bodo zabojniki odneseni ali po5kodovani oziroma se bodo v
kontejnerjih zna6li nesortirani odpadki, saj so zabojniki na nerazsvetljenern mestu, daled od ljudi.
Prito2nik navaja tudi, da mu Komunalno podje$e Trltt,2e Stiri mesece zaradunava odvoz smeti, ki
pa ga ne opravlja. PoloZnice so pladane, kljub temu, da so zabojniki name5deni Sele od 16. 9.
2011. PritoZnik predlaga, naj Komunalno podjetje TrZid odpadke pobira povsod, kjer so obdinske
ceste, kot je tudi cesta na Brezovo (parc. 5t. 855 k.o. Kovor), cesto pa naj ured'ljo tako, da bo
moZen odvoz smeti ali pa naj prilagodijo vozni park obstojedi cesti.

PritoZba je utemeljena.

V skladu z 247 . dlenom ZUP organ druge stopnje preizkusi odlobbo v delu, v katerem jo pritoZnik
izpodbija. Organ druge stopnje preizkusi odlodbo v mejah pritoZbenih navedb, po uradni dolZnosti
pa preizkusi, ali ni pri5lo v postopku na prvi stopnji do bistvenih kr5itev postopka in ali ni bil
prekr5en materialni zakon.

Obdina Triid .Trg svobode 18,4290 Trii6.tel.: 04 597 15 10.fax: 04 597 15 13
e-poSta: obcina.trzic@trzic.si . internet: www.trzic.si

davdna 5t.: 23676264 . matidna 5t.: 5883547
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2.

Prelcto



Prvostopenjski organ je v prvi todki izreka pritoZniku dolodil odjemno mesto za odloZitev
zabojnikov za odvoz odpadkov na zemljisdu parc. 5t. 415 k.o. Kovor, 

'oOpaoke 
pa mora odlagati v

zabojnike za komunaine odpacike z cinem, ko podjetje Komunala Tr2i6 d.o.o. 
="nojnik" dostJvi na

zgorai navedeno odjemno mesto, po priloZeni fot6giafiji z dne 4. 8. 2011. lz fotogiafije z dne 4. 8.
2011, ki je priloZena-prvostopenjski odlodbi, izhaja, da je odjemno mesto dejarisko dolodeno na
zemlji5du parc' 5t. 39713 k.o. Kovor. To je razvidno tudiiz foio materiala o nimestitvi zabojnikov
na dolodenem odjemnem mestu na Brezovem dne 16.8.2011, kije vloZen u rpiru. OOlolOa jetako glede lokacije odjemnega mesta nejasna, saj pritoZniku dolo6a dve razli6ni lofacili
odjemnega mesta, tak izrek pa je v nasprotju s 6. odstavkom 213. 6lena ZUp, ki med drugimpravi, da mora biti izrek doloden. Glede na zgoraj navedeno dejstvo, je izrek v 1. to6kiprvostopenjske odlodbg. s.a.m s seboj v nasprotju, zaradi 6esar odiodbe ni mogoce v celoti
preizkusiti, kar predstavlja bistveno krSitev postopka.

odlok v 13. 6lenu doloda, da je individualna zbiralnica oziroma zbirno mesto ustrezno urejenprostor, praviloma na pripadajo6em zemljiSdu k stavbi, kjer uporabniki v 6asu do prevzema
komunalnih odpadkov zbirajo odpadno embalaZo, bioloslio razgradljive odpadke telr me5ane
komunalne odpadke v za to namensko dolocenih zabojnikih la (omunain" oop"ot;-;1; ;
posebnih plastidnih vredkah. Na podlagi 16. 6lena Odloka morata biti pbvsod, kjer jeto mogode,
zbirno in odjemno mesJo na istem prostoru. Kjer to ni mogode, so uporabniki'dolzni zabojniie aliposebne plasti6ne vredke s komunalnimi odpadki na dan odvoza dostaviti na odjemno mesto.
Tretji odstavek 17. dlena Odloka pa doloda, da v primeru, da med izvajalcem in uporabnikom ni
soglasja glede lokacije zbirnega ozirorna odjemnega mesta, ju Oolodi pristojni medob6inski
in5pektor v .sodelovaniu z izvajalcem. l1 nipadene prvostopenjske oOtoeO6 izhala, da je
prvostopenjski organ prito2niku dolodil zgolj odjemno, ne pa tudi zbirnega mesta. prav t-ako nikjer
ni razvidno, alije bilo_glede zbirnega mesta do-seZeno soglasje z upora6nikom, oziroma alije bilo
to sploh poskuSano. Od doloditve zbirnega mesta je odvisna lbkacija, kjer mora zavezanecv dasu
do prevzema komunalnih odpadkov le{e zbirati. V primeru, Oa sia 

='birno in odjemno na istem
prostoru, mora pritoZnik zabojnike hraniti na odjemnem mestu ves das, v nasprotnem primeru pa
tI.I.ott zzdirnega mesta dostaviti na odjemno mesto le v 6asu odvoza, v skladu s 16. dlenom
odloka. Ker iz napadene odlodbe pritoZnik tako ne more dolodno razbraii, katero izmed moZnih
ravnanj je. v skladu z odlokom, to predstavlja bisfueno krsitev pravil postopka.

Prvostopenjski organ je z odlodbo prav tako presegel pooblastila, ki mu jih daje Odlok. Odlok v 3.
odstavku 17. tlena sicer doloda, da v primeru, di med izvajalcem in uporibnikom ni soglasjaglede lokacije zbirnega oziroma odjemnega mesta, ju dolodi pristojni medobdinski in5pe[tor-v
sodelovanju z izvalalcem. Vendar kljub temu, da O-dlof v tej Ootoebi ne postavlja konkretnih
kriterijev glede doloditue lokacije, ki jo dolodi medobdinski inspektor, le-ta jri ooto-eitvi zbirnega
oziroma odjemnega mes_ta ni neomejen. Medobdinski in5pektor oziioma izvaiaLc mora zato vprimeru, ko je to mogode, doloditi odjemno mesto na zemlji5du, s katerim uporabnik lahko
razpolaga. V primeru., 

fo_!o njmogode pa mor.a in5pektor priOo-Oiti soglasje lastniia zemljis6a, na
katerem namerava doloditi zbirno oziroma odjemno mesio. V naspiotn6* prir"ru bi dolocitev
zbirnega oziroma odjemnega mesta na.tujem zemlji5du pomenila pretomeren fo."g v ustavno
varovano lastninsko pravico, pri demer ni pomembno, ali gre zazemljis6e v zasebni lasti ali v lastiobiine oziroma drzave. P_rvostopenjski organ je zato item, ro ;e ooloeil odjemno mesto na
zemlji5du v lasti Ob6ine Ir2i6,brez njenega soglasja, napadno uporaUil materialno pravo.

Prvostopenjski organ je zagresil tudi bistveno krsitev postopka s tem, ko pritozniku ni bila dana
moZnost, da se iziavi o dejstvih in okoli5dinah, pomembnin za izdajo ooto6b". prvostopenjski
organ v obrazlolitvi prvostopenjske odlodbe napadno razlaga, oa ie vodenje in5pekcijskegapostopka, izrekanje ukrepov in vrodanje inspekcijskih odlodd ze samo po r"ti steje za" nujie
ukrepe v javnem interesu v smislu zuP-a. zuP v +. toeti 1 . odstavka M4. Elena doloda, da lahko
organ po skrajSanem postopku takojodlodio zadevi, de gre za nujne ukrepe v javnem interesu, kijih ni mogoce odlagati,. P! so dejstva, na katera se mlra opiriti odlo6'ba ugotovljena ali vsaj
verjetno izkazana, Nujni ukrepi pa so v skladu z 2. odstavkom'144. dlena ZUp "pooani, 

de obstaja
nevarnost za Zivljenje in zdravje ljudi, za javni red in m!1, za javno varnost ali za'premoZenje ve6je
vrednosti. Ali so ti pogoji izpolnjeni, org?n ugotavlja v vsakem primeru p'osebej glede na
okoli5dine primera in predpise, ki dolodajo ukrepe za varstvo javne koristi (tako V. Andr6jna in E.
Kersevan, Upravno procesno pravo: upravni postopek in upiavni spor, Ljubljana : GV Zaloaba,str' 313). Prito2beni organ ugotavlja, da dolodanje zbirnega oziroma'odlemnega mesta za
odloZitev zabojnikov za odvoz komunalnih odpadkov v konkretnem primeru ne izpolnluje zgoraj
navedenih pogojev, zato odlocanje po skraj5_anem postopku iz tega razloga hi ,iemeq-eno.
Prvostopenjski organ ni jmel podlage za odlbdanje po skiaj5anem 

-postopfu" 
niti v 1. to6ki 1.

odstavka 144. 6lena ZUP, ki doloda, da organ tifrfo po slirajsanem postopku takoj odlodi o



zadevi, 6e se da dejansko stanje v celoti ugotoviti na podlagi dejstev in dokazov, kijih je navedla
oziroma predloZila stranka v svoji zahtevi, ali na podlagi splo$no znanih dejstev oziroma dejstev,
ki so organu znana. Prvostopenjski organ v obrazloZitvi protispisno navaja, da je bilo dejansko
stanje v celoti ugotovljeno na podlagi dejstev in dokazov, ki so organu znana. lz spisa narnred
izhala, da je prvostopenjski organ pravzaprav izvedel dejanja, ki pomen'rjo posebni ugotovitveni
postopek, kar izhaja iz zapisnika o obravnaviz dne 1.8.2011inizfotografij o poskusu dostopa s
komunalnim vozilom z dne 28.7.2011. Pri tem pa pritoZniku ni bila dana moZnost, da se izjavi o
vseh okoli5cinah in dejstvih, ki so bila navedena v ugotovitvenem postopku, ter o predlogih in
ponujenih dokazih, kar predstavlja absolutno bistveno kr5itev postopka.

Sicer pa so neutemeljene navedbe, ki jih navaja pritoZnik v pritoZbi. Odlok o ravnanju s
komunalnimi odpadki na obmodju Obdine TrZic (Ur. l. RS, 5t. 47110,23111; v nadaljevanju: Odlok)
namred v 1. odstavku 6. dlena doloca, da so se v sistem ravnanja z odpadki {ol2ni vkljuciti vsi
povzrocitelji odpadkov na obmodju Obdine TrZid, pri katerih nastajajo odpadki, ne glede na
njihovo stalno ali zabasno prebivali5ce oziroma sedeZ. Povzroditelj odpadkov je skladno s 3.
tocko 5. clena Odloka med drugim tudi fizidna oseba ali uporabnik stanovanjskih objektov na
obmodju Obcine TrZid, ne glede na to, ali stalno, zadasno ali obdasno biva v svojih ali najetih
zgradbah oziroma nepremidninah. Povzrocitelji odpadkov so na podleigi 2. odstavka 6. 6lena
Odloka obvezni uporabniki storitev javne sluZbe ravnanja s komunalnimi odpadki. V skladu s 3.
odstavkom 11. dlena Odloka pa so odpadno embalaZo in me5ane komunalne odpadke dolZni
lodeno zbirati v zabojnike vsi uporabniki na obmodju Obdine TrZi6,. lzdaia odlocbe o doloditvi
odjemnega mesta torej ni vezana na predlog, pac pa se lahko izda tudi po uradni dolZnosti. Na tej
podlagi in na podlagi obvestila samega pritoZnika, da ni vkljucen v sistem ravnanja z odpadki, je
prvostopenjski organ opravil nadzor pri pritoZniku glede ravnanja in odlaganja odpadkov, ki
nastajajo v gospodinjstvu na naslovu Brezovo 3, TtZid, in ugotovil, da pritoZnik ni imel
nikakr5nega zabojnika za odlaganje odpadkov in da je odpadke vozil na deponijo v Kovor, kar
pomeni, da ni bil vkljuden v sistem ravnanja z odpadki.

Na podlagi dogovora med pritoZnikom, prvostopenjskim organom in izvajalcem Komunalo TrZic
d.o.o., so predstavniki Komunale TrZic d.o.o. dne 28.7.2011 tudi posku5ali s svojim manj5im
vozilom za odvoz odpadkov dostopati do stanovanjskega objekta pritoZnika in pri tem ugotovili,
da je pot preozka zavozilo, prav tako pa bi lahko priSlo do po5kodbe na objektih oziroma bivoziio
lahko zapeljalo tudi na zasebno zemlji5de, kar je vse razvidno iz fotografij, ki so vloZene v spisu.
Odlok v 1. odstavku 17. 6lena doloda, da mora biti odjemno mesto izvajalcu prosio in neovirano
dostopno, 1. odstavek 18. dlena pa doloda, da morajo biti odjemna mesta dostopna tako, da
lahko izvajalec odpadke prevzame in jih s komunalnimi vozili odpelje, pri 6emer pa mora biti profil
transportne poti Sirok vsaj 3 m in imeti vsaj 3,60 m svetle vi5ine. lz Banke cestnih podatkov
Obdine TrZi6,izha1a, da je profil transportne poti v predmetnem delu Sirok najved 2,5 m, zato ne
ustreza standardu, ki ga doloda Odlok v 18. dlenu. Poleg dolodbe 1. odstavka 17. clena paZeiz
same narave storitve odvoza komunalnih odpadkov izhaja, da mora biti odjemno mesto prosto in
neovirano dostopno izvajalcu storitve, saj v nasprotnem primeru le-ta same storitve ne bi mogel
opraviti. Pri tem je odlokodajalec ocenil, da je transportna pot v Sirini 3 m tista najmanj5a Sirina, ki
5e omogoda prost in neoviran dostop. Zaradi tega prvostopenjski organ ni mogel upo$tevati
predloga pritoZnika, naj se odjemno mesto dolodi na njegovi parceli. Neutemeljene so tudi
navedbe pritoZnika, ki navaja, da bi morala Komunala TrZid d.o.o. pobirati povsod, kjer so
obcinske ceste. Prav tako je neutemeljena navedba da mora Komunala Tr2id d.o.o. urediti cesto
tako, da bi bil moZen odvoz smeti ali pa prilagoditi vozni park obstojedi cesti, saj bi to povzrodilo
nesorazmerne stro5ke. Glede na to, kot je obrazloZeno zgoraj, da 2e sam Odlok doloda, da mora
biti profil transportne poti Sirok vsaj 3 m, je izvajalec odvoz komunalnih odpadkov dolZan
zagotavljati le na tistih obmodjih, ki ustrezajo temu standardu.Za uporabnike na obmodjih, ki so
trajno ali zadasno nedostopna za komunalna vozila, pa Odlok v 15. dlenu doloda, da odjemna
mesta ter nadin zbiranja komunalnih odpadkov doloci izvajalec v dogovoru z uporabniki. Glede na
to, da je pritoZnik zahteval dolocitev odjemnega mesta ob svojem stanovanjskem objektu na
naslovu Brezovo 3, Tr2id, dostop do tega objekta z vozilom za odvoz komunalnih odpadkov pa ni
mogod, je prvostopenjski organ ugotovil, da do soglasja o dolocitvi odjemnega mesta med
pritoZnikom in izvajalcem ni pri5lo. V takem primeru, ko med izvajalcem in uporabnikom ne pride
do soglasja glede lokacije odjemnega mesta, lokacijo doloci pristojni medobdinski in5pektor v
sodelovanju z izv Ealcem.

Obdina TrZid .Trg svobode 18,4290 Trii6.tel.: 04 597 15 10.fax: 04 597 15 13
e-poita : obci na.tzic@trzic.si' internet: www.trzic.si

davdna 5t.: 23676264. matidna 5t.: 5883547



Prav tako na pravilnost odlocbe ne vplivajo navedbe pritoZnika, da mu je Komunala TrZi6 d.c.o.
Ze Stiri mesece zaradunavala odvoz smeti, ki ga ni opravljala. Komunila TrZi6 d.o.o. je pravna
oseba zasebnega prava, ki opravlja storitev odvoza komunalnih odpadkov, ki jih zaracunava v
skladu s civilnopravnimi predpisi. Zaralunavanje teh storitev tako ni predmet upravnega
postopka, pad pa gte za civilnopravno razmerje med izvajalcem in uporabnikom. pritoZbeni orgin
na tej podlagi zato tudi ni pristojen za odlodanje o tem, ali je pritoZnik upraviden do vrnitve
denarja za domnevno neopravljeno delo, pad pa je za odlo6anje o tem pristojno sodi56e. Zaradi
tega dejstvo, da naj bi KomunalaTr1i6, d.o.o. zaradunavala odvoz smeti, ki ga ni opravljala, ne
more vplivati na pravilnost doloditve odjemnega mesta.

Zaradi zgoral navedenih razlogov je pritoZbeni organ na podlagi 3. odstavka 251. 6lena ZUp
odpravil prvostopenjsko odlocbo in vrnil zadevo prvostopenjskemu organu v ponovni postopek, v
katerem bo moral organ prve stopnje odpraviti zgoraj navedene pominjkljivostr, predvsem'pa bo
moral:

1. dolocno opredeliti, na katerem zemlji5du je dolodeno odjemno mesto, in pri tem dolo6iti
tudizbirno mesto,

2. pridobiti soglasje lastnika zemlji56a, na katerem bo dolodeno zbirno oziroma odjemno
mesto,

3. omogoditi pritoZniku, da se ilavi o vseh dejstvih in okoliScinah, ki so bile navedene v
ugotovitvenem postopku in so pomembne za izdEo odlodbe, ter o predlogih in ponujenih
dokazih.

S tem je odlodba utemeljena.

Taksa po tar. 5t. 2 Zakona o upravnih taksah (Ur. I 106/10, uradno besedilo -ZUT-UPBs) v znesku 16,81 EUR je pladana.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper to odlo6bo ni dovoljena-pfifoZba, pac pa je dopustna
toZba, ki se vloZi v 30 dneh od vroditve te odlodbe na Upravno sodi5ce RS v Ljubiianj, Faiiarievawzoa, Kr se vlozl v JU onen oo vrocltve te odlocbe na Upravno sodiS0e RS v Ljubljani, Fajfarjeva
33, 1000 Ljubljana. ToZba se pri sodi5cu vloZi neposredno pisno ali se poslje do posti. e-e je
toZba poslana po poSti, se Steje, da je pravodasna v primeru, ko je s priporodeno poSitlfo oddana
na po5ti zadnii dan roka. ToZbi v dveh izvodih je treba priloZiti to odlocbo v iivirniku ali
neoverjeno kopijo.

Postopek vodil:
TomaZ Ropret, univ. dipl. prav.
SVETOVALEC IIIry

Zig:

Vroditi:
1. Medobdinski in5pektorat Kranj, s spisi organa prve stopnje z odredbo, da odlodbo vrodi

pritoZniku Aljandid Antonu, Podbrezje 169,4202 Naklo - osebno
2. spis, tu,

V vednost:
1. Komunala TrZic d.o.o., Pristava, Mlaka 6, 42gOTrzif).
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Medobiinski inlpektorat
Krani

Slovenski trg 1,4000 Kranj
tel.04l 237 32 16, fax.04l 237 31 98

Stevilka: 061-20712011-10-44102
Datum: 19.3.2013

Zadeva: Poziv na ureditev javne poti

Inipektorica Medobdinskega inSpektorata Kranj je dne 13.3.2013 opravila redni nadzor v

Obdini TrLiL
Med drugim je bila tudi v naselju Brezovo in sicer pri g. Aljandidu, Brezovo 3, TrZid.

Aljandid Anton, Brezovo 3, in Stbar Jemej, Brezovo 5, sta in5pekcijska zavezanca v

in5pekcijskem postopku od leta 20ll zaradi doloditve zbimega in odjemnega mesta za

zbiranj e komunalnih odpadkov.
InSpektorica jima je z odlodbo dolodila zbimo in odjemno mesto na prvem najbliZjem

zemlji5du v lasti Obdine TrZid in sicer na zemlji5du, parc. 5t. 415 k.o. Kovor. Na odlodbo sta

se oba zav ezanca pritoZila.

Drugostopenjski organ, ki je pritoZbi zopff odlodbo Medobdinskega inSpektorata Kranj

obravnaval, je celoten postopek vmil prvostopenjskemu organu, torej MIK-u v ponovno

odlodanje.

Glavni problem pri vsej zadevi predstavlja obdinska cesta na parc. 41613 k.o. Kovor. Gte za

javno pot, odsek 928521, LC 141-Brezovo-LC 131.

Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki na obmodju Obdine TrLi(, v 18. dlenu doloda profil
transportne poti, ki mora biti Sirok vsaj 3 m in imeti vsaj 3,60 m svetle viSine.

Inlpekcijska zavezanca lelita imeti zbirno in odjemno mesto blizje svojim stanovanjskim

objektom, vendar dostop do stanovanjskih objektov z vozilom za odvoz komunalnih

odpadkov ni mogod zaradi preozke ceste.

Navedena cesta je bila v dasu ogleda in5pektorice v nevzdrZnem stanju, polna lukenj, kar je

razvidno iz priloLenih foto grafi.t



Y zuezi s spomo zadevo MIK predlaga, da se zgoraj navedena cesta sanira in raziiri na 3 m,
saj predstavlja edini dostop do stanovanjskih objektov Brezovo 2,3 in5. Hkrati bi se reSil tudi
problem odvoza komunalnih odpadkov ter s tem uresnidile Zelje tamkaj5njih prebivalcev imeti
zabojnike za odpadke dimbliZje svojih objektov.

Prosimo vas, da nas obvestite o vasih moZnostih za resitev situacije.

Lepo pozdravljeni,

Friloga: fotografije

Vroditi:
obdina Trlid, g. Sajovic Borut, Trg Svobode 18, 4290Trzid,- osebno

, )f,vednost:
-- Afi*eid Anton, Podbrezje 169,4202Naklo - osebno

fW



Anton Aljaniid
Brezovo 3, Ksvor
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KMIEVNA SKUPNOST KOVOR
Glavna cesta 24, Kovor
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Ga. Romana ŠPAROVEC 

 

 

 

Datum: 05. 04. 2013 

 

ZADEVA: Odbojna ograja pri glavni cesti Tržič –Kranj 

 

Člani Agrarne skupnosti smo na svojem sestanku, dne 05. 04. 2013 obravnavali 

problem nezavarovanih hiš ob glavni cesti Tržič – Kranj. Pred kratkim se je 

namreč zgodila prometna nesreča pri hišni št….., kjer je avto odneslo na vrt ob 

hiši, če pa bi se nesreča zgodili ne nekaj metrov naprej, pa bi bile posledice 

mnogo hujše za udeleženca, saj bi se avto ustavil v hiši. Na desni strani, v smeri 

Tržič – Kranj sta nezavarovani hiši št. 11 in št. 12, na levi strani pa hiša št. 13 in 

hiša št. 23. 

Člani Agrarne skupnosti smo mnenja, da skupaj skušamo doseči postavitev 

odbojne ograje vsaj pri omenjenih nezavarovanih hišah, čeprav bi bila 

postavitev omenjene ograje potrebna v celotni dolžini vasi. S postavitvijo ograje 

bi bili varnejši uporabniki ceste,  prebivalci ob njej in ne nazadnje tudi lastnina. 

Prosimo, da ta problem obravnavate na eni od vaših sej, če pa rabite kakršno 

koli pomoč ali soglasje, pa vam bomo z veseljem pomagali. Poskušajmo združiti 

moči, doseči od pristojnih organov postavitev ograje, saj bomo morda s tem 

preprečili kakšno hujšo nesreče ali morda celo rešili kakšno življenje. 

 

 

Z lepimi pozdravi! 

 

 

                                                                                           Predsednik AS Zvirče 

                                                                                                 Zvone GROS l.r. 

 


