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OBČINA GORENJA VAS – POLJANE 
Poljanska cesta 87 
4224 Gorenja vas 
 
Datum: 3. 10. 2016  
 
ČLANOM OBČINSKEGA SVETA  
OBČINE GORENJA VAS - POLJANE 

 

Zadeva: Odgovori na pobude, predloge in vprašanja, podane na 11. redni seji občinskega sveta, 

dne 16. 6. 2016 

Anton Debeljak:  
- Vpraša, kaj pomeni predvidena sprememba upravljavca odprtega širokopasovnega omrežja 

v občini za uporabnike, ki so v fazi sklepanja pogodb za priključitev na omrežje oziroma za 
prebivalce naselij, ki so na novo predvidena za priključitev.  
Upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja na območju občine se bo izvajalo na 
enak način in pod enakimi  pogoji, kot doslej, zato za uporabnike s spremembo upravljalca ne bo 
sprememb. Datum spremembe upravljalca še ni določen, zato bomo natančnejše informacije o 
novem upravljalcu lahko podali naknadno. 
 

Jurij Krvina: 
- opozori na negodovanje občanov zaradi dviga komunalnih storitev, ki ni bil le 8 %, kot je bilo 

pojasnjeno na zadnji seji, temveč 30 %; 
Spremembe cen komunalnih storitev so bile oblikovane v prvi polovici leta 2016 s posamičnimi 
elaborati za gospodarske javne službe (GJS): oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalnih 
odpadnih voda, zbiranje komunalnih odpadkov ter obdelavo pred odlaganjem in odlaganje 
komunalnih odpadkov. Ti so bili obrazloženi na sejah občinskih svetov in ob tem tudi vpliv 
spremembe cen na zneske na položnicah uporabnikov storitev. Izračuni za storitve ravnanja s 
komunalnimi odpadki, skupaj za GJS zbiranja, obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov, so bili 
izvedeni na primer zabojnika z enkrat mesečnim odvozom ostanka komunalnih odpadkov in 
embalaže (povečanje cen za 12 %), za storitve oskrba s pitno vodo ter odvajanje in čiščenje 
komunalnih odpadnih voda pa za primer gospodinjstva z vodomerom DN 20 in štirimi člani, ki 
mesečno porabijo skupaj 16 m3 vode. Skupni vpliv na spremembo višine položnice pri posameznem 
gospodinjstvu je lahko pri istih cenah različen, zaradi različne cene infrastrukture in količine 
opravljenih storitev (npr. količina porabe vode). Pregled spremembe cen je razviden iz spodnje 
tabele. 

Skupina obveznih GJS 

Stara 

cena** 

(brez DDV) 

Nova cena* 

(brez DDV) 

% 

povečanja 

cene 

Storitve ravnanja z odpadki (120 l zabojnik, 1× mesečno praznjenje) 7,0447 7,8893 12% 

Oskrba s pitno vodo (DN20, 16 m3/mesec) 13,1183 14,1644 8% 

Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode (DN20, 16 m3/mesec) 9,5746 14,976 56%*** 

Okoljska dajatev (čiščenje na čistilni, 16 m3/mesec) 0,8448 0,8448 0% 

Skupaj 30,5824 37,8745 24% 

Opomba: *-cene, ki so stopile v veljavo v letu 2016; **-cene ki so veljale do oblikovanja novih cen v letu 2016; 

***cena navedene komunalne storitve je še vedno subvencionirana, vendar se je subvencija znižala za polovico 



2 
 

 
 

- vpraša, zakaj je bila z dopisom glede ureditve odlaganja bioloških odpadkov občanom 
izražena grožnja glede zaračunavanja kazni. 
Na osnovi priporočila medobčinske inšpekcijske službe in zahtev Uredbe o ravnanju z biološko 
razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom (Uradni list RS št. 39/10, 5. In 13. 
člen) smo z dopisom št. 354-24/2016 z dne 25. 5. 2016  občane obvestili o določilih predpisa, ki 
občanom daje možnosti izbire bodisi hišnega kompostiranja bodisi oddaje bioloških odpadkov 
izvajalcu javne službe. Občane smo zato  poprosili, da podajo izjavo o hišnem kompostiranju, če so 
se zanj odločili, in jih obvestili pravilih za hišno kompostiranje. Podano je bilo tudi obvestilo o 
načrtovanem preverjanju urejenosti s strani medobčinskega inšpektorata in višini globe. Menimo, 
da smo v navedenem dopisu korektno navedli zgolj vsa pomembna dejstva (zahteve), o katerih smo 
po sami uredbi dolžni obveščati uporabnike storitev, hkrati pa smo pri tem upoštevali tudi 
priporočila medobčinske inšpekcije. Zavedamo se, da lahko v dopisu navedena dejstva, ki izhajajo 
iz zahtev uredbe in odloka, posamezni občani subjektivno doživljajo, kot ste zapisali, kar pa vsekakor 
ni bil namen izvajalca gospodarske javne službe.  Informacijo o višini globe smo v dopis zapisali, ker 
sodi v okvir celovite informacije, do katere imajo uporabniki vso pravico, da lahko celovito presodijo 
svojo odločitev glede ureditve bioloških odpadkov, saj je tudi ravnanje s slednjimi že dalj časa 
predpisano. Vse prepogostokrat se namreč še vedno zgodi, da uporabniki ekološke odpadke 
razvrstijo kar med ostanek odpadkov ali celo na ekološke otoke, zaradi česar občina prejema 
pritožbe ekološkim otokom bližnjih stanovalcev in pozive, naj se takšno neprimerno stanje uredi. 
Zato verjamemo, da bodo občani še naprej v tako veliki večini pozitivno sprejemali trud občine k 
nenehnemu izboljšanju ravnanja z odpadki, pri čemer smo zaradi zglednega sodelovanja velike 
večine občanov že doslej dosegli izjemne rezultate. 

- izrazi pomislek glede inšpektorata in redarstva v občini ter nadziranja občanov – v cestnem 
prometu (radarji), ob oddaji odpadkov,…  
Občine so skladno z zakonodajo dolžne zagotoviti občinsko redarsko in inšpekcijsko službo, na kar 
je občino Gorenja vas – Poljane pristojno ministrstvo tudi večkrat opozorilo in ji tudi zastavilo rok 
za izvršitev zakonskih obvez. V ta namen se je občina pridružila že obstoječemu inšpektoratu, skupni 
upravi več občin, ki ima sedež na Vrhniki. Inšpektorat in redarstvo pri svojem delovanju na območju 
Občine Gorenja vas – Poljane  delujeta s ciljem izboljšanja varnosti občanov in pri oblikovanju svojih 
nalog aktivno sodelujeta z občinskim Svetom za vzgojo in preventivo v cestnem prometu. 
Ugotovimo lahko, da se je zlasti v cestnem prometu kultura vožnje in s tem varnost vseh 
udeležencev v prometu izboljšala, občina pa se bo še naprej trudila čimbolj preventivno delovati, 
tudi z nameščanjem večjega števila opozorilnih znakov »Vi vozite«, ki bodo voznike opozarjali na 
prehitro vožnjo. 

- opozori na porast kraj ter razpečevanje prepovedanih drog v občini, za kar bi bilo potrebno 
odreagirati tudi s strani občine.  
Po občini dostopnih podatkih je policija po zaznanemu porastu vlomov na našem območju v 
zadnjem obdobju odkrila več storilcev, na osnovi česar se je število tovrstnih kaznivih dejanj 
zmanjšalo. Glede razpečavanja prepovedanih drog smo se na občini vsekakor po potrebi pripravljeni 
po svojih močeh vključiti v preventivna ravnanja, zato smo stanje preverili na Policijski postaji Škofja 
Loka, kjer so nam pojasnili, da glede  kaznivih  dejanj,  povezanih z drogo, policijska postaja v občini 
Gorenja vas - Poljane ne beleži porasta tovrstnih kaznivih dejanj. Pojasnili so še, da se sicer na 
območju celotne Slovenije že nekaj let število uživalcev prepovedanih drog povečuje, s tem 
povezano pa v lokalno okolje lahko pridejo tudi preprodajalci. Zato se škofjeloška policijska postaja 
trudi že v osnovnih šolah učence čimbolje izobraziti glede navedenih nevarnostih. Ob stopnjevanju 
dokaznih standardov kaznivih dejanj bi si policija tudi želela dejavnejšega sodelovanja občanov pri 
potrjevanju sumov kaznivih dejanj povezanih z drogo, saj se s skupnimi močmi doseže večja 
učinkovitost pregona navedenih dejanj. Komandir Policijske postaje Škofja Loka Sašo Eniko je 
dodatna pojasnila pripravljen podati tudi na oktobrski seji občinskega sveta, ko bo predstavljal 
poročilo policije o varnosti na območju Občine Gorenja vas – Poljane.  
 
 

 



3 
 

Helena Gorjan:  
- vpraša, ali ima občina prihodek od zbiranja papirja in plastike ali samo plačuje odvoz teh dveh 

frakcij.  
Kot je bilo že pojasnjeno na tekoči seji, občina ločeno zbrani odpadni papir proda, prav tako tudi 
odpadno električno in elektronsko opremo. Prihodki navedene prodaje znižajo skupne stroške 
zbiranja komunalnih odpadkov in zato posledično prispevajo tudi k nižji ceni storitve odvoza 
odpadkov za občane. 

 

Dunja Škofic: 
- zastavi vprašanje glede obveznosti praznjenja greznic na kmetijah.  

Kmetijska gospodarstva lahko podajo izjavo, s katero se zavežejo, da vsebino svojih greznic in malih 
komunalnih čistilnih naprav predelajo in uporabijo kot gnojilo na svojih kmetijskih zemljiščih. To je 
z veljavno zakonodajo dovoljeno pod pogojem, da kmet, ki ima gnojno jamo, vsebino iz greznice pol 
leta skladiščiti skupaj z gnojevko v gnojni jami in jo potem skupaj z gnojevko uporabi na svojih lastnih 
zemljiščih. 
 
 

 
Župan  

Milan ČADEŽ 
 


