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OBČINA GORENJA VAS-POLJANE 
ODBOR ZA PROSTORSKO PLANIRANJE IN VARSTVO OKOLJA 
Poljanska cesta 87 
4224 Gorenja vas 
 
Datum: 9.12.2011 
 
 

ZAPISNIK 
 
6. seje Odbora za prostorsko planiranje in varstvo okolja (v nadaljevanju Odbor), ki je bila v četrtek, 
8.12.2011, ob 19. uri, v prostorih Občine Gorenja vas-Poljane. 
 
PRISOTNOST1: 

 PRISOTNI ČLANI ODBORA: Tomaž Pintar, Stanko Bajt, Jože Novak, Mija Pisk, Peter Dolinar in 
Danijela Titan;  

 IZOSTANEK OPRAVILČILI: Janez Arnolj,; 
 ODSOTNI ČLANI ODBORA - brez opravičila:/; 
 OSTALI PRISOTNI:  

o Občina Gorenja vas-Poljane: Kristina  Knific;  
o Locus d.o.o.: Uroš Košir; 

 OSTALI OPRAVIČENO ODSOTNI: Janez Milan Čadež in Barbara Bogataj; 
 OSTALI NEOPRAVIČENO ODSOTNI: /; 

 
LISTA PRISOTNOSTI : /; 
 
Pričetek seje: 19 uri; 
 
K Knific predlaga spremembo dnevnega reda v naslednji vsebini: 

1. Osnutek predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero 
komunalnega prispevka za območje občine Gorenja vas-Poljane (Locus, d.o.o. in K. Knific) 

2. Potrditev Poročila o izidu na 1. korespondenčni seji odbora PPVO 
3. Potrditev zapisnika 5. seje 
4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne 

službe ravnanja s komunalnimi odpadki (poroča K. Knific) 
5. Predlog vrednosti točke za izračun NUSZ za leto 2012 (poroča K. Knific) 
6. Predlog cenika najema grobov, najema poslovilnih objektov in zakupa grobnega polja za leto 

2012 (poroča K. Knific) 
7. Razno 

Predsednik odbora da na glasovanje predlagani dnevni red. 
Prisotni člani odbora soglasno potrdijo predlagani  dnevni red. 

 
TOČKA 1 

K. Knific pojasni razloge za obravnavo spremembe obstoječega odloka in učinke v primeru, da se 
izvede ločen program opremljanja in odlok za posamezno območje opremljanja z javno 
infrastrukturo. Ključni razlog je, da so v primeru ločenih odlokov in programov opremljanja  za vsako 
območje opremljanja  glede na povezane razlike v višini investicij in razpoložljivih virov  financiranja  
(EU) pričakovane velike razlike obračunskih stroških na enoto površine oz. v komunalnem prispevku 
med območji opremljanja. Ob tem pa velja poudariti, da objekt , ki se na novo opremlja z javno 
infrastrukturo (npr. kanalizacijo) »ni kriv«, da za dotično investicijo ne bo možno pridobiti sredstev 

                                                 
1 Merila za opravičeno odsotnost določa 18. člen Poslovnika občinskega sveta. 
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EU in bo zato znesek občinskih sredstev za opremo objekta bistveno višji kot to velja za druga 
območja, ki so že opremljena z kanalizacijo oziroma se šele opremljajo (npr. Kanalizacija Javorje). 
Zato meni, da je za občane pravičneje, da se gre v spremembo obstoječega programa opremljanja in 
na ta način zagotovi enake obračunske stroške na enoto površine za komunalno opremo objekta s 
posamezno  javno infrastrukturo, neodvisno od območja  v katerem se objekt nahaja oziroma kakšni 
so bili stroški komunalne opreme in viri sredstev.  
U. Košir in K. Knific nadalje pojasnita potrebne spremembe in dopolnitve, ki so predlagani z 
osnutkom. Pri 8. in 9. členu osnutka odloka manjkajo še izračuni skupnega stroška opremljanja, 
obračunskih stroškov ter obračunski stroški na enoto površine za vodovodno in kanalizacijsko 
omrežje. Razlog za navedeno je, da natančni izračuni še niso izračunani, vendar se bistveno ne bodo 
spreminjali glede na določene z obstoječim odlokom. K. Knific na koncu doda, da je pri komunalni 
opremi obstoječih stanovanjskih objektov s komunalno opremo (npr. s kanalizacijo) pojavlja potreba 
da se pri posameznih zavezancih z nižjimi dohodki po plačilu komunalni prispevek odmeri v dveh 
obrokih. Pri predlogu je bila tehtana rešitev, da se navedeno omogoči le zavezancem z nižjimi 
dohodki na člana gospodinjstva, vendar bi bilo v tem primeru potrebo zadevo dokazati, kar pa je 
glede na učinke in obseg dela ter stroške negospodarna rešitev. Zato se predlaga enaka ureditev za 
vse lastnike obstoječih stanovanjskih objektov ne glede na njihove dohodke. P. Dolinar povpraša, če 
se komunalni prispevek odmeri tudi vsem obstoječim objektom po izgradnji npr. javne kanalizacije. K. 
Knific pojasni, da  tako zahteva od občine zakonodaja in da je določena tudi obveznost priklop 
objekta na javno infrastrukturo (vodovod in kanalizacija) za lastnika objakta. M. Pisk povpraša po 
postopku odmere. K. Knific pove, da se lastniku objekta najprej pošlje obvestilo o možnosti 
priključitve, nato se izvede postopek izdaje soglasja za priklop in na koncu občina odmeri še 
komunalni prispevek. Ko so poravnane obveznosti, se izvede gradnja hišnega priključka. Nadalje 
pove, da  je izvedba dolgotrajna in zahteva veliko dela in usklajevanja. Potrebno je pridobiti soglasje 
za vkop kanala v parcele lastnikov vseh sosednjih zemljišč ter obiti naravne in druge ovire. Ob tem 
doda, da moramo doseči tudi zadostno število priklopov objektov v relativno kratkem času, v 
nasprotnem primeru pa se zaradi nedoseganja ciljev lahko zgodi da bo potrebno EU sredstva vračati. 
Zato člane odbora prosi, da se odloča v okviru »javne koristi in izpolnitve zahtev zakonodaje«. J. 
Novak povpraša o postopku odmere. K. Knific pojasni, da je ta določen za zakonom o splošnem 
upravnem postopku. Na prvi stopnji odloča direktor občinske uprave na drugi stopnji pa župan.  
 
Odbor glasuje o predlogu sklepa: Odbor predlaga občinskemu svetu obravnavo osnutka Odloka o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje 
občine Gorenja vas-Poljane v priloženi obliki in dopolnitvah 8. in 9. člena. Odlok se naj sprejme v 
dvostopenjskem postopku. 
Izračune posreduje Občinska uprava članom odbora po e-mailu, pred pošiljanjem gradiva za sejo 
občinskega sveta.  
 
Predlog sklepa  je z izidom glasovanja: 6-ZA, 1-PROTI in 0-VZDRŽAN; potrjen.  
 
Sklep št. 1:  
Odbor predlaga občinskemu svetu obravnavo osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje občine Gorenja vas-Poljane v 
priloženi obliki in dopolnitvah 8. in 9. člena. Odlok se naj sprejme v dvostopenjskem postopku. 
Izračune posreduje Občinska uprava članom odbora po e-mailu, pred pošiljanjem gradiva za sejo 
občinskega sveta.  

 
 

TOČKA 2 
Člani obora nimajo pripomb na zapisnik 1. korespondenčne seje. 
 
Zapisnik je z izidom glasovanja: 7-ZA, 0-PROTI in 0-VZDRŽAN; potrjen. 
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TOČKA 3 
 

J. Novak v zapisniku pogreša zapis razprave in odgovor glede prihodkov od koncesij peskokopov in 
glede možnosti ureditve odlaganja gradbenih odpadkov. Pripombo na zapisnik  je posredoval po e-
mailu K. Knific. 
 K. Knific pove, da navedenega med pošto ni zasledila. Vprašanj in mnenj, ki so bili pri obravnavi 
proračuna postavljeni, vendar se niso navezovali na obravnavano točko, v zapisniku ni zapisala. Glede 
na stanje predlaga, da občinska uprava pripravi odgovor do naslednje seje odbora. J. Novak se je z 
predlogom strinjal. 
 
Člani obora nimajo drugih pripomb na zapisnik 5. seje odbora. 
Zapisnik je bil  z izidom glasovanja: 7-ZA, 0-PROTI in 0-VZDRŽAN; potrjen. 

 
TOČKA 4 

K. Knific pove, da je predlagana sprememba odloka potrebna zaradi zahtev predpisa-uredbe za 
biološke odpadke. V občini bi moral biti zagotovljen odvoz bioloških odpadkov do 30.6.2011. Z 
uvedbo se kasni zaradi iskanja sprejemljive rešitve za bodoče uporabnike storitev. V primeru uvede v 
standardu, ki ga imajo ostale občine (tedenski odvoz bioloških odpadkov), bi bila storitev zaradi 
majhnega števila uporabnikov in visokih stroškov zbiranja zelo draga . Ocenjena je bila v znesku cca 
40 EUR/gospodinjstvo. Iskali so boljšo rešitev in jo našli v zbiranju bioloških odpadkov v kuhinjskem 
kompostniku (Organko) in enkrat mesečnem odvozu. Strošek je ocenjen na cca 12 EUR. Pristopajo k 
nabavi opreme preko občine. Obe sprejemljivi rešitvi so predstavili bodočim uporabnikom. 
Udeleženci sestanka so se odločili za cenejšo varianto. Temu je potrebna tudi sprememba odloka. K 
priloženem besedilu odloka predlaga nekaj slovničnih popravkov. J. Novak doda , da v prvem 
odstavku 12. člena ni jasno ali je osnova za obračun minimalen volumen zabojnika ali  volumen 
oddanih odpadkov. Prav je, da se zaračuna glede na volumen zabojnika.  
 
Člani odbora glasujejo o predlogu sklepa: »Odbor predlaga občinskemu svetu sprejem Odloka o 
sprememba in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s 
komunalnimi odpadki z upoštevanimi zgoraj navedenimi popravki.« 
 
Predlog sklepa  je z izidom glasovanja: 7-ZA, 0-PROTI in 0-VZDRŽAN; potrjen.  
 
Sklep št. 2:  
Odbor predlaga občinskemu svetu sprejem Odloka o sprememba in dopolnitvah Odloka o načinu 
opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki z upoštevanimi zgoraj 
navedenimi popravki. 
 

TOČKA 5 
 
K Knific pove osnove za izračun vrednosti NUSZ za leto 2012. 
 
Člani odbora glasujejo o predlogu sklepa: »Odbor predlaga občinskemu svetu sprejem sklepa o 
vrednosti točke za izračun nadomestila za NUSZ v občini Gorenja vas-Poljane v predloženi vsebini.« 
 
Predlog sklepa  je z izidom glasovanja: 7-ZA, 0-PROTI in 0-VZDRŽAN; potrjen.  
 
Sklep št. 3:  
Odbor predlaga občinskemu svetu sprejem sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za 
NUSZ v občini Gorenja vas-Poljane v predloženi vsebini. 
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TOČKA 6 
 

K Knific pove osnove za izračun cen na priloženem Predlogu cenika najema grobov, najema 
poslovilnih objektov in zakupa grobnega polja za leto 2012. 
 
Člani odbora glasujejo o predlogu sklepa: »Odbor predlaga občinskemu svetu sprejem Predloga 
cenika najema grobov, najema poslovilnih objektov in zakupa grobnega polja za leto 2012« 
 
Predlog sklepa  je z izidom glasovanja: 7-ZA, 0-PROTI in 0-VZDRŽAN; potrjen.  
 
Sklep št. 4:  
Odbor predlaga občinskemu svetu sprejem Predloga cenika najema grobov, najema poslovilnih 
objektov in zakupa grobnega polja za leto 2012. 

 
Konec seje: 21:30 uri. 
 
 

        Predsednik odbora: 
        Tomaž Pintar, l.r. 
 
Zapisala:        
Kristina Knific 
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