
          

Občina Gorenja vas– Poljane       

 
 

           1/6 

Odbor za prostorsko planiranje in varstvo okolja 

Datum: 27. 3. 2017 

 

 

ZAPISNIK 

11. seje Odbora za prostorsko planiranje in varstvo okolja, 

ponedeljek, 27. 3. 2017, ob 19.00 uri v prostorih občine, Poljanska cesta 87. 

PRISOTNOST: 

 Prisotni člani odbora: Branko Košir, Bojan Šifrar, Ciril Alič, Janez Arnolj, Peter Trček, Stanko Bajt 

in Tilka Vučko;  

 Izostanek opravičil: /; 

 Ostali odsotni člani: /; 

 OSTALI PRISOTNI:  

o Občina Gorenja vas-Poljane: Kristina Knific; 

 Izostanek opravičil:  Milan Čadež in Elizabeta Rakovec 

 Ostali neopravičeno odsotni: /; 

Dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika desete seje odbora 

2. Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe 

odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske vode  2017za območje Občine Gorenja vas-

Poljane  

3. Razno 

C. Alič povpraša člane, če se strinjajo s predlaganim dnevnim redom, ki je naveden na vabilu.  

Prisotni člani odbora predlagani dnevni red soglasno potrdijo. 

 

K 1. točki 

C. Alič povpraša člane odbora, če imajo kakšno pripombo na zapisnik devete seje odbora.  

Prisotni člani se z vsebino priloženega zapisnika strinjajo in zapisnik z dvigom rok soglasno potrdijo. 
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K 2. točki 

K. Knific pojasni vsebino elaborata in vpliv predračunskih cen na ceno položnice za 4 člansko 

gospodinjstvo, ki v povprečju porabi 16 m3 vode na mesec in ima priključek z vodomerom DN 20. 

Članom predloži izračune stroškov po obstoječih predračunskih cenah, predračunski ceni in cenah z 

upoštevano subvencijo: 25 % subvencija, 50 % subvencija, 75 % subvencija in 69,22 % subvencija s 

katero bi se ohranila obstoječa cena omrežnine za odvajanje na 3,4752 evra za DN 20. Nadalje poda 

tudi primerjavo za stroške čiščena za primer male komunalne čistilne naprave (MKČN), katere vrednost 

vgradnje je ocenjena na 4.000 evrov (mesečni strošek omrežnine pri življenjski dobi 25 let znaša 13,33 

evrov), mesečni strošek vzdrževanja pa na nekaj več kot 10 evrov: 2,33 evra odvoz mulja v količini 2 m3 

na 3 leta; 2,78 evrov servis v vrednosti 100 evrov na tri leta in okrog 5 evrov na mesec stroški električne 

energije. Mesečni strošek gospodinjstva, ki odpadne komunalne odpadne vode odvaja in čisti v MKČN, 

znaša nad 23 evrov, brez upoštevanja dela in drugih stroškov. Pove, da so z vidika stroškov dražje 

manjše komunalne čistilne naprave. S prihodki priključenih na ČN Četena Ravan komaj pokrijemo 

stroške elektrike. ČN Gorenja vas je največja ČN v občini, vendar je njena zmogljivost v primerjavi s 

sosednjimi občinami manjša. V letu 2015 je del stroškov za obratovanje ČN Gorenja vas nosil še 

izvajalec. V letu 2016 je ČN Gorenja vas celo leto obratovala, bazeni z muljem so se zapolnili v letu 

2015, v predračunskih stroških 2016 so načrtovali manjšo količino dehidriranega blata (mulja), 

dejanska je bila nekaj manj od 230 ton, stroški odstranjevanja so zanj znašali skoraj 30.000 evrov, 

stroški elektrolita so narasli na cca 8.000 evrov, višji od načrtovanih so bili tudi stroški el. energije. V 

drugi polovici leta 2017 se načrtuje izvedba odvoza mulja na deponijo Draga in sicer za izvedbo 

prekrivke, zato se načrtuje, da bodo posledično stroški za blato nižji. Sednje je upoštevano v 

predračunu za 2017. 

J. Arnolj pove, da je v elaboratu poračun razlike za čiščenje predviden v letih 2018-2020. Zanima, ga če 

je to skladno z uredbo o metodologiji. K. Knific pove, da uredba zahteva poračun. Če bi se razliko med 

prihodki in odhodki pri stroških čiščenja upoštevalo v predračunskih stroških 2017 bi cena narasla nad 

0,9 EUR/m3, potem bi v letu 2018 padla, predvsem če se bodo stroški znižali. Nihanja cen pri 

uporabnikih storitev povzročijo veliko nejevolje, predvsem, če se cena zviša, zato je elaborat tako 

pripravljen. 

J. Arnolj meni, da je težko slediti poračunom za leta nazaj, da bi bilo verjetno bolje poračun v celoti 

upoštevati in se ceno storitve subvencionirati, ter na ta način oblikovati za uporabnike sprejemljivejšo 

ceno. K. Knific pove, da uredba, po njenem razumevanju, dovoljuje le subvencionirane omrežnin in ne 

tudi storitev, da je predlog v elaborata kompromis, da lahko odbor predlaga občinskemu svetu, da se 

pripravi nov elaborat, ki bo v predračunskih stroških in ceni storitev čiščenja v celoti upošteval poračun 

stroškov čiščenja iz leta 2016.   

J. Arnolj predlaga, da se preveri preglednica 3, če je znesek -10.749,28 evrov v obračunskih stroških 

pravilno upoštevan. K. Knific pove, da bo preverila in članom posredovala naslednji dan odgovor po e-

mailu. 
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J. Arnolj se čudi, da je pri predračunski ceni 2016 prišlo do napačnega podatka o številu omrežnin po 

DN. Kot je v elaboratu navedeno je bilo v predračunu za leto 2016 upoštevano 1.424 faktorjev, v 

poračunu 2016 pa je teh 965. K. Knific pojasni, da se storitve omrežnin obračunavajo pri 

enostanovanjskih stavbah po DN vgrajenega vodomera (števca), pri večstanovanjskih pa za vsako 

stanovanjsko enoto po ceni, ki velja za vodomer DN 20. V programu za obračun komunalnih storitev 

se vodi podatke o vgrajenih vodomerih in ne po omrežninah. Pri izvozu podatkov so se za leto 2015 

nekateri podatki podvojili. Pri izdelavi bilance za leto 2016, je bila razlika očitna in nepojasnjena, zato 

so iskali vzroke zanjo. V marcu 2017 je bil program že nadgrajen in v elaboratu je upoštevano pravo 

število omrežnin. V letu 2016 je bilo izvedenih tudi nekaj manj priklopov oz so se ti izvedli z zamikom 

od plana, kar je za posledico imelo nižje prihodke od planiranih. 

Člani odbora so razpravljali o višini subvencije in njeni potrebnosti. B. Šifrar je opozoril, da so pri 

potrditvi elaborata za 2016 načrtovali, da bi subvencije v prihodnjih letih ukinili. J. Arnolj predlaga 

višino subvencije omrežnine v znesku 50 %, P. Trček v višini 60 % in C. Alič v višini 65 %.  

C. Alič da na glasovanje predloge višine subvencije po sklepu o cenah storitev obvezne gospodarske 

javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Gorenja vas-

Poljane: 

Predlog 1 : 50 % subvencija cen omrežnine za odvajanje in čiščenje 

Izid glasovanja: sedem glasov proti. Člani odbora predloga 1 ne potrdijo.  

Predlog 2 : 60 % subvencija cen omrežnine za odvajanje in čiščenje 

Člani odbora potrdijo predlog 2 z izidom glasovanja: šest glasov za in en glas proti. 

Predlog 3 : 65 % subvencija cen omrežnine za odvajanje in čiščenje 

Izid glasovanja: en glas za in 6 prosti. Člani odbora predloga 1 ne potrdijo.  

 

K 3. točki / 

Seja je bila zaključena ob 20. uri in 10 minut. 

Zapisala:                                                                                                       Predsednik odbora: 

Kristina Knific        Ciril Alič, l.r.  
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