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Datum: 17.3.2015 

ZAPISNIK  

2. seje Odbora za prostorsko planiranje in varstvo okolja,  

ki je bila v ponedeljek, 16. 3. 2015 , ob 19.00 uri, v prostorih Občine Gorenja vas-Poljane, Todraž  

 

PRISOTNOST: 

 PRISOTNI ČLANI ODBORA: Tilka Vučko, Stane Bajt, Ciril Alič, Branko Košir, Peter Trček in Bojan 
Šifrar;  

 IZOSTANEK OPRAVIČILI: / ; 
 ODSOTNI ČLANI ODBORA - brez opravičila: Janez Rupnik; 
 OSTALI PRISOTNI:  

o Občina Gorenja vas-Poljane: Elizabeta Rakovec in Kristina Knific; 
o Arhitektura Peternel s.p.: Marko Peternel; 

 IZOSTANEK OPRAVIČILI: Milan Čadež ;  
 OSTALI NEOPRAVIČENO ODSOTNI: /; 

 

Dnevni red: 

 

1. Potrditev zapisnika prve seje odbora 
2. Predlog Odloka o spremembi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja 

SBO 59-4 Srednje Brdo-Toplice  
3. Predlog Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne 

službe ravnanja s komunalnimi odpadki 2015 za območje občine Gorenja vas-Poljane (poroča K. 
Knific) 

4. Predlog Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne 
službe oskrba s pitno vodo 2015 za območje občine Gorenja vas-Poljane  

5. Predlog Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne 
službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode 2015 za območje občine Gorenja vas-
Poljane in Predlog Sklepa o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obvezne občinske 
gospodarske javne službe odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode  

6. Razno. 
 
 

 

K. Knific pove, da je predsednik, g. C. Alič odsoten zaradi bolezni in je predlagal, da sejo vodi ona. 

Prisotne povpraša, če bi sejo želel voditi kdo od članov odbora.  

Prisotni člani odbora se strinjajo, da sejo vodi K. Knific. 

 

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

Prisotni člani odbora dnevni red soglasno potrdijo. 
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TOČKA 1 

K. Knific povpraša člane odbora, če imajo kakšno pripombo ali predlog dopolnitve zapisnika prve seje 
odbora.  
Člani se z vsebino zapisnika soglasno strinjajo.  
 

TOČKA 2 

K. Knific prosi E. Rakovec za obrazložitev predloga Odloka o spremembi Občinskega podrobnega 

prostorskega načrta za območje urejanja SBO 59-4 Srednje Brdo-Toplice (v nadaljevanju OPPN 

sprememba). E. Rakovec pove, da gre s predlogom za manjšo spremembo Odloka. Članom odbora 

pojasni razloge za OPPN in naloge občine v zvezi občinski prostorskimi načrti in občinskimi 

podrobnimi prostorskimi načrti ter postopek sprejema spremembe OPPN. Nadalje pove, da je bil 

zasebni investitor za toplice Kopačnica izbran v letu 2013, aprila 2014 je bil sprejet Odlok, ki je 

predmet spremembe. Investitor je v fazi izdelave projektne dokumentacije IDZ ugotovil, da bi rad 

zgradil nekoliko drugače bazene in bivalne enote. Da bo to z vidika gradnje mogoče, je potrebno 

razširiti 45. člen Odloka v predlagani vsebini. 

M. Peternel v nadaljevanju predstavi projekt kot lokalni projektant s katerim sodeluje investitor. 

Preko grafične karte ureditve prostora pokaže, kaj želi investitor spremeniti. Bazeni bodo sonaravni, 

čiščenje vode bo brez klora, s pomočjo rastlin. Hiške bodo »pol šotor, pol hiška« z lasnim WC-jem in 

tušem, kapacitete za 4-6 oseb. Preverja se možnosti ogrevanja tudi z lesno biomaso, kogeneracijo el. 

energije. Ogrevanje omogoči uporabo hišk preko celega leta.  

B. Šifrarja zanima, če je na lokaciji dovolj vode. M. Peternel pove, da je vode dovolj, vendar jo bo 

potrebno dogrevati. 

T. Vučko zanima, kdaj bodo začeli delati. M. Peternel pove, da je projekt v fazi projektiranja IDZ.  

S. Bajt ugotavlja, da se realizacija projekta odmika. Zanima ga tudi, če bo kozolec ostal. M. Peternel 

pove, da občina sodeluje konstruktivno in zato zadeve gredo hitreje kot kje drugje, vse pa rabi svoj 

čas: od dozorevanja ideje do realizacije. Kozolec verjetno ne bo ostal. Glede na to, da ima armirano-

betonske stebre je z vidika ohranjanja kulturne krajine manjšega pomena, kot bi bil, če bi bil lesen 

(starejši). Hiša bo nova, vendar bo posnemala sedanjo gradnjo. 

B. Košir zanima, če ima investitor že kaj podobnega zgrajenega. M. Peternel pove, da ne, je pa ideja 

podobna, kot jo imajo na Bledu (»Garden village Bled«). 

K. Knific da na glasovanje sklep: 

»Odbor za prostorsko planiranje in varstvo okolja predlaga občinskemu svetu obravnavo in 

sprejem predloga Odloka o spremembi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje 

urejanja SBO 59-4 Srednje Brdo-Toplice  v priloženi vsebini.« 

Predlog sklepa je bil soglasno potrjen. 

TOČKA 3 
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K. Knific predstavi predloženi elaborat Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske 

gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki 2015 za območje občine Gorenja vas-

Poljane in članom odbora zardeli Program Zbiranja komunalnih odpadkov.  

Pove, da je bistvena sprememba, ki jo elaborat in program uvajata, prehod na enkrat mesečno 

zbiranje ostanka komunalnih odpadkov. Sprememba je aktualna za območje naselij kjer se je do sedaj 

odvoz izvajal dvakrat. To so naselja Gorenja vas, Dolenja Dobrava in Hotavlje, Srednje Brdo (1, 2, 3, 

3a), Volaka (1), Dobje, Hotovlja, Poljane nad Škofjo Loko, Predmost, Bukov Vrh (2, 3, 3a, 4 in 5). Pove, 

da je bilo s strani uporabnikov storitev v preteklosti kar nekaj predlogov za predmetno spremembo, 

zato so lani med uporabniki izvedli anketo, vendar ta zaradi majhnega odziva ni bila uspešna. Zato je 

bila sprejeta odločitev, da se sprememba izvede s programom, ki ga sprejme občinski svet.  

Sprememba vpliva na prihodke, odhodki bode le malenkost nižji. Izračun novih cen po spremembi 

pokaže, da se zaradi minulega dobrega dela in prihrankov cene, cene za uporabnike ne bodo 

povišale, temveč ostale na isti višini kot do sedaj. Stroški gospodinjstev pri katerih se zmanjšuje 

pogostost odvoza iz dvakrat na enkrat mesečno pa se bodo znižali za 25 %. Glede na situacijo so kot 

alternativo, ki jo narekuje osnutek Uredbe o ravnanju z odpadki, razmišljali, da bi na območju s 

sedajo frekvenco zbiranja ostanka komunalnih odpadkov 2-krat mesečno, ponudili možnost ločenega 

zbiranja papirja po sistemu od vrat do vrat.  

Prav tako so razmišljali o uporabi zabojnikov za embalažo za vse uporabnike storitev, ki so blizu poti 

smetarskega vozila. Letno se razdeli več kot 23.000 vreč, od teh 9.100 za embalažo in okrog 14.000 za 

embalažo. Uporabnikom bi pomagali do nabave zabojnikov po minimalni nabavni ceni, skupni stroški 

bi bili temu primerno nižji.  

Člani odbora menijo, da je potrebno dotične uporabnike storitev povprašati (npr. z dopisom) in naj se 

vsak sam odloči, če želi zbirati papir. Porabo vreč je velika in ni okolju prijazna, prav tako tudi stroški 

za njihov nakup bremenijo vse uporabnike storitev. Sistem zbiranja embalaže naj se poenoti in preide 

na zabojnike za uporabnike storitev, ki so  v pasu 150 m od poti smetarskega vozila. 

K. Knific da na glasovanje sklep: 

»Odbor za prostorsko planiranje in varstvo okolja predlaga občinskemu svetu obravnavo in 

sprejem predloga Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske 

javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki 2015 za območje občine Gorenja vas-Poljane v 

priloženi vsebini in Programa zbiranja komunalnih odpadkov v predloženi vsebini z upoštevanjem 

zgoraj navedenih dopolnitev glede zbiranja papirja in embalaže.« 

Predlog sklepa je bil soglasno potrjen. 

TOČKA 4 

K. Knific predstavi predloženi predlog Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske 

gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo 2015 za območje občine Gorenja vas-Poljane. Pove, da 

so bili stroški vzdrževanja v letu 2014 za 23 % višji (poplave, puščanja), prav tako pa se je prodalo 

nekaj manj vode. Kljub temu, da izračun predračunske cene za leto 2015 ne upošteva izgub in vseh 
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upravičenih stroškov dela, se bo cene potrebno uskladiti  oziroma povečati. Povečanje je na člana 

štiričlanskega gospodinjstva, ki porabi 16 m3 vode /mesec, 0,86 EUR/mesec. 

Člani predlagajo občinski upravi, da naj bdi nad stroški in poveča nadzor nad izvedbo popravil. K. 

Knific pojasni, da na navedenem že delajo in bodo poleg tega morali delati tudi na prihodkovni strani- 

prodaji vode oz. uveljaviti zahteve predpisov glede oskrbe s pitno vodo (oskrba samo iz javnega 

vodovoda, črni priklopi, nedovoljena raba vode,…).  

K. Knific da na glasovanje sklep: 

»Odbor za prostorsko planiranje in varstvo okolja predlaga občinskemu svetu obravnavo in 

sprejem predloga Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske 

javne službe oskrba s pitno vodo 2015 za območje občine Gorenja vas-Poljane v priloženi vsebini.« 

Predlog sklepa je bil soglasno potrjen. 

TOČKA 5 

K. Knific predstavi predloženi predlog Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske 

gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode 2015 za območje 

občine Gorenja vas-Poljane in Predlog Sklepa o določitvi višine subvencioniranja cene storitev 

obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne 

vode.   

Za ohranitev obstoječih omrežnin znašata potrebna deleža subvencij 86,33 % za oddajanje in 88, 51 

% za čiščenje.  

Ker so cene storitev znotraj +/-10 % obstoječih cen storitev in investicija UPS še ni zaključena ter zato 

v izračunih v celoti upoštevana, bo potrebno po njenem zaključku izdelati nov elaborat, zato se lahko 

občinski svet odloči, da se s cenami zgolj seznani in se nove cene potrdijo po vključitvi investicije UPS. 

B. Šifrar in B. Košir menita, da bo subvencije potrebno postopoma zmanjšati, ker predstavljajo velik 

strošek za proračun. Stroški tistih, ki nimajo možnosti priklopa na javno kanalizacijo, so tudi visoki. 

K. Knific da na glasovanje sklep: 

»Odbor za prostorsko planiranje in varstvo okolja predlaga občinskemu svetu obravnavo Elaborata 

o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in 

čiščenja komunalne in padavinske vode 2015 za območje občine Gorenja vas-Poljane in sprejem 

Predloga Sklepa o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obvezne občinske gospodarske 

javne službe odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode v priloženi vsebini in 

predlaganem znesku subvencij.« 

Predlog sklepa je bil soglasno potrjen. 

TOČKA 6 

/ 
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Sestanek je bil zaključen ob 21:30. 

 

Zapisala:                                                                                                       Predsednik odbora: 

K. Knific        Ciril Alič, l.r. 

  



 Občina          24.11.2014 

 Gorenja vas– Poljane       
 
 

           6/7 

Lista prisotnosti: 

 


