Občina
Gorenja vas– Poljane

Datum: 9.6.2015

ZAPISNIK
4. seje Odbora za prostorsko planiranje in varstvo okolja,
ki je bila v ponedeljek, 8. 6. 2015 , ob 19.00 uri, v prostorih Občine Gorenja vas-Poljane, Todraž

PRISOTNOST:







PRISOTNI ČLANI ODBORA: Branko Košir, Bojan Šifrar, Janez Rupnik, Ciril Alič, Tilka Vučko,
Stane Bajt in Peter Trček;
IZOSTANEK OPRAVIČILI: /;
ODSOTNI ČLANI ODBORA - brez opravičila:/;
OSTALI PRISOTNI:
o Občina Gorenja vas-Poljane: Kristina Knific, Boštjan Kočar;
IZOSTANEK OPRAVIČILA: Milan Čadež in Elizabeta Rakovec ;
OSTALI NEOPRAVIČENO ODSOTNI: /;

Dnevni red:
1. Potrditev zapisnika tretje seje odbora
2. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe "oskrba s
pitno vodo", druga obravnava
3. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občine Gorenja vas-Poljane, druga obravnava
4. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Gorenja vas-Poljane, prva obravnava
5. Dopolnitev Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za območje
občine Gorenja vas-Poljane
6. 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.
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TOČKA 1
C. Alič povpraša člane odbora, če imajo kakšno pripombo ali predlog dopolnitve zapisnika tretje seje
odbora.
Prisotni člani se z vsebino zapisnika soglasno strinjajo in jo z dvigom rok potrdijo.

TOČKA 2
K. Knific pove, da se priloženo besedilo osnutka Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje obvezne
občinske gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo, ki je bil v obravnavi na pretekli seji odbora,
od predloženega besedila predloga odloka razlikuje v tem, da je v 25. členu dodana določba glede
načina obračuna in plačil nadomestil za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti. Nadalje je
izveden redakcijski (tehnični) popravek 37. člena, s katerim je določeno, da je prenos koncesije
dopusten le v primeru univerzalnega pravnega nasledstva. Odpravljenih je tudi nekaj pravopisnih
napak. Osnutek Odloka je v javni obravnavi od 15.5.2015 in v času do 8.6.2015 ni bilo prejetih
nobenih pripomb in predlogov.
C. Alič pove, da je v obrazložitvi odloka navedeno, da predlagani odlok za občinski proračun nima
neposrednih posledic, niso pa znane posledice za uporabnike javne službe. K. Knific pove, da se bodo
cene storitev javne službe oskrba s pitno vodo oblikovale kot predpisuje državna uredba o
metodologiji, kar pomeni, da bo koncesionar izdelal elaborat, katerega bo obravnaval tudi odbor in
občinski svet. Obseg javne službe je določen z državnim predpisom. V okviru potrjevanja cene ima
občinski svet možnost vplivati na ceno tudi s subvencijo.
B. Šifrar meni, da je odlok relativno zahteven.
P. Trček pove, da upa, da bo imela občina z izbiro koncesionarja več sreče, kot je imela z izbiro
izvajalca gradnje.
C. Alič da na glasovanje sklep:
»Odbor za prostorsko planiranje in varstvo okolja predlaga občinskemu svetu obravnavo in
sprejem predlog Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne
službe "oskrba s pitno vodo, v priloženi vsebini.«
Predlog sklepa je bil soglasno potrjen.
TOČKA 3
K. Knific predstavi vsebino sprememb v predlogu odloka o oskrbi s pitno vodo. Osnutek Odloka je v
javni obravnavi od 15.5.2015. Osnutek odloka je bil poslan vsem upravljavcem zasebnih vodovodov.
Predloženo besedilo predloga odloka se od osnutka odloka, ki je bil v obravnavi na pretekli seji
odbora, nekoliko razlikuje. V drugem členu so točke urejene po abecednem redu. V 3. in 5. členu je
namesto veznika ali veznik in, kot to izhaja iz 9. člena Uredbe o oskrbi s pitno vodo. V četrtem členu
sta črtani besedni zvezi »neposredno z odlokom« in »in na podlagi neposrednega prenosa«, ker način
prenosa ureja vsakokratno veljavni zakon o gospodarskih javnih službah in zakon o javno-zasebnem
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partnerstvu. V sedmem členu so se omilile nekatere določbe obveznosti, ki jih mora zagotavljati
upravljavec zasebnega vodovoda na celotnem oskrbovalnem področju. Pove, da se je pri pripravi
vsebine sprememb sodeloval tudi g. J. Arnolj, ki je tudi sam eden od upravljavcev zasebnih
vodovodov in da je v razgovoru prevladalo mnenje, da je nekatere zahteve smiselno nekoliko
zmanjšati. Nadalje je v sedmi člen dodan tudi tretji odstavek, ki se nanaša a sofinanciranje investicij v
zasebne vodovode, kar bo podrobneje urejal poseben pravilnik. V trinajstem členu je korigirano
številčenje odstavkov. V šestnajstem členu je črtan stavek, katerega vsebina je opredeljena že v
drugem odstavku osemnajstega člena. V enaintridesetemu členu je korigirana deseta točka prvega
odstavka. V enainštiridesetem členu je črtana osemnajsta točka prvega odstavka, ker je njena vsebina
primerno določena že v predhodni točki (17.).
Člani odbora so menili, da upravljavcev zasebnih vodovodov ni smiselno obremenjevati z prevelikimi
zahtevami glede meritev pitne vode v objektih, ker je to povezano s stroški (montaža in menjava
števcev). Menijo, da naj se upravljavcem zasebnih vodovodov omogoči izbira in da storitve lahko
obračunavajo tudi po osebah in številu živali, če se za to odločijo.
C. Alič da na glasovanje sklep:
»Odbor za prostorsko planiranje in varstvo okolja predlaga občinskemu svetu obravnavo in
sprejem predloga Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občine Gorenja vas-Poljane v
predlagani vsebini«
Predlog sklepa je bil soglasno potrjen.
TOČKA 4
B. Kočar pove, da je bila prva kategorizacija cest izdelana na osnovi zračnega posnetka in posledično
so na državnem nivoju kategorizirali vse ceste, ki so dajale vtis ceste. V gradivu je tretja sprememba
predmetnega odloka. Kot je navedeno v priloženem gradivu, so nekatere ceste izvzamejo nekatere
dodajo. Osnutek odloka je bil predhodno poslan na Direkcijo za infrastrukturo. Ta je neuradno
potrdila osnutek kot ustrezen, čaka se še uradna oz. pisna potrditev. V občini gre kar nekaj cest po
privatnih zemljiščih. Pri izvzemu ceste iz kategorizacije je potrebno pridobiti soglasja lastnika
zemljišča, pri vključitvi nove ceste pa mora le-ta potekati po javnem dobru. Spremembe so sledile
predlogom krajevnih skupnosti.
S. Bajt pove, da predlog za kategorizacijo odcepa Dolinar ni bil podan s stran KS Sovodenj. Pove, da so
bile v preteklosti težave z omenjenim odcepom (zapora in zahtevki). B. Šifrer doda, da bi bilo
potrebno odcep podaljšati do šole, ker se v primeru zapore glavne ceste uporablja ta odcep. B. Kočar
pojasni, da je zgornji del ceste preozek in ga zato ni mogoče kategorizirati. Uporablja se za promet do
stanovanjske hiše, naprej pa služi kot šolska pot. V primeru, da je glavna cesta zaprta, se ta odcep
lahko uporablja za obvoz (osebna vozila), saj poteka po javnem dobru. Člani odbora nadalje
ugotavljajo, da predlagani odcep funkcijsko predstavlja dovoz do hiše. B. Kočar pove, da je bil tovrstni
pomislek tudi na direkciji. Prisotni menijo, da dovozov do posamezne hiše ni smiselno kategorizirati,
ker navedeno ne more biti v javnem interesu in bi uveljavitev takega pristopa kot prakse na celotnem
območju občine predstavljala preveliko breme za proračun (letno in zimsko vzdrževanje). Člani
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odbora menijo, da naj občinska uprava pridobi mnenje glede navedenega predloga s strani KS
Sovodenj v roku 14 dni.
C. Alič da na glasovanje sklep:
»Odbor za prostorsko planiranje in varstvo okolja nalaga občinski upravi, da v roku do 23.6.2014
pridobi mnenje KS Sovodenj glede kategorizacije »odcepa More« kot občinsko cesto.«
Predlog sklepa je bil soglasno potrjen.
B. Košir zanima kakšne posege lahko izvede občan na javni cesti. B. Kočar pove, da je potrebno za
vsak poseg v javno cesto ali varovalni pas javne ceste (6 m pri lokalnih cestah in 4 m pri javnih poteh)
pridobiti soglasje občine. Občina ne ovira gradnje, vendar varuje prevoznost in preglednost cest, tako
se lahko po soglasju običajno gradijo oporni zidovi v razdalji 0,5 m od javne ceste, pri višjih pa je
potreben širi odmik.
B. Košir pove, da je cesta vojaška cesta do Hlavčih Njiv široko odmerjena. Prisotni ugotavljajo, da je
navedeno smiselno, saj potem ni težav z postavitvijo znakov in izvedbo širitev.
C. Alič da na glasovanje sklep:
»Odbor za prostorsko planiranje in varstvo okolja predlaga občinskemu svetu obravnavo in
potrditev osnutka Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Gorenja vas-Poljane v
predloženi vsebini.«
Predlog sklepa je bil soglasno potrjen
TOČKA 5
B. Košir pove, da se srečujejo s težavami vzdrževanja delov cest, ki gredo po sosednji krajevni
skupnosti. Tak primeri imajo sami. Del ceste gre po ozemlju KS Poljane. Cesto uporabljajo samo
prebivalci KS Gorenja vas. K. Knific predlaga, da se obrnejo na KS Gorenja vas, ki naj da pobudo za
izvedbo potrebnega vzdrževanja odcepa ceste s strani KS Poljane ali se KS dogovorita glede prenosa
predmetnega odcepa ceste v vzdrževanje KS Gorenja vas.
P. Trček pove, da spremlja gradnjo javne kanalizacije in vodovoda na Trebiji. On sam, skupaj s
sokrajani, je bil prisoten ob gradnji in na neskladnosti se je opozarjalo pristojne na občini. Kljub temu,
da so bili že vsi kanali večkrat oprani in pregledani s kamero, je sedaj ponovno v njih polno peska,
blata in kosov betona. Njega samega in krajane skrbi, da bo občina pričela priključevati objekte,
potem se bo mašilo. Stroške čiščenj se bo potem prevalilo v cene storitev, katere plačajo uporabniki.
Prav tako ga skrbi oskrba s pitno vodo zaradi tlakov oz. višinskih razlik med najnižjim in najvišjim
objektom na Trebiji. K. Knific pove, da je s strani vodje projekta dobila pojasnilo, da izvajalec
odpravlja neskladnosti, ki so bile ugotovljene.
Člani bora predlagajo, da naj občinska uprava do naslednje seje odbora pripravi poročilo o
ugotovljenih neskladnostih pri izgradnji kanalizacije in vodovodov v sklopu UPS in njihovi odpravi ter
rezulatatih.
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C. Alič da na glasovanje sklep:
»Odbor za prostorsko planiranje in varstvo okolja nalaga občinski upravi, da do naslednje seje
odbora pripravi poročilo o ugotovljenih neskladnostih pri izgradnji kanalizacije in vodovodov v
sklopu UPS in njihovi odpravi.«
Predlog sklepa je bil soglasno potrjen.

Sestanek je bil zaključen ob 21:15.

Zapisala:

Predsednik odbora:

K. Knific

Ciril Alič, l.r.
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Lista prisotnosti:
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