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Odbor za prostorsko planiranje in varstvo okolja 

Datum: 1. 6. 2016 

 

 

ZAPISNIK 

8. seje Odbora za prostorsko planiranje in varstvo okolja, 

ki je bila v sredo, 1. 6. 2016, ob 20.00 uri v prostorih Občine Gorenja vas-Poljane. 

 

PRISOTNOST: 

 PRISOTNI ČLANI ODBORA: Bojan Šifrar, Branko Košir, Ciril Alič, Janez Arnolj, Peter Trček, Stane 

Bajt  in Tilka Vučko;  

 Izostanek OPRAVIČILI: /; 

 ODSOTNI ČLANI ODBORA - brez opravičila:/; 

 OSTALI PRISOTNI:  

o Občina Gorenja vas-Poljane: Elizabeta Rakovec in Kristina Knific; 

 IZOSTANEK OPRAVIČIL: Milan Čadež;  

 Ostali neopravičeno odsotni: /; 

 

Dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika sedme seje odbora 

2. Obvezna razlaga Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Gorenja vas – Poljane  

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

oskrba s pitno vodo 2016  

4. Razno 

 

Sejo je odprl in tudi vodili predsednik odbora g. Ciril Alič. 

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

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

 
K 2. točki 

E. Rakovec predstavi razloge in pojasni vsebino Obvezne razlage Odloka o občinskem prostorskem 

načrtu Občine Gorenja vas – Poljane. Razlaga se nanaša na območje podeželskega naselja. Pove, da je 

obvezna razlaga potrebna zaradi potreb po obrazložitvi s strani upravne enote glede načrtovane 

gradnje na Hotavljah in sicer glede velikosti in oblikovanja objektov terciarne in kvartarne dejavnosti 

ter objektov za šport in rekreacijo, predvsem glede oblikovanja. Obvezna razlaga predstavlja začasno 

rešitev, dokonča ureditev bo potrebna v okviru sprememb in dopolnitev 32. člena OPN, kar pa je 

dolgotrajen postopek (2-3 leta).  

Člani odbora menijo, da je potrebno omogočiti gradnjo z sprejemom obvezne razlage OPN. 

C. Alič da na glasovanje sklep 1: 

»Odbor za prostorsko planiranje in varstvo okolja predlaga Občinskemu svetu občine Gorenja vas-

Poljane, da sprejme predlog Obvezne razlage Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine 

Gorenja vas – Poljane v predloženi vsebini.« 

Predlog sklepa je bil soglasno potrjen. 

 

K 3. točki  

K. Knific pojasni, da se s priloženim elaboratom oblikuje cene Obvezne gospodarske javne službe oskrba 

s pitno vodo. Postopek izbire koncesionarja za vodovode, ki so bili predmet medobčinskega projekta 

UPS še ni zaključen, z elaboratom zato ni mogoče več odlašati. Pove da so v elaboratu oblikovane cene 

za vse javne vodovode, vključno z novo infrastrukturo UPS. Nadalje razloži posamezne točke elaborata.  

J. Arnolj pove, da so nekateri elaborati drugih izvajalcev javnih služb oskrba s pitno vodo bolj podrobni 

od predloženega. V predloženem elaboratu želi, da se predračunski stroški za vnaprej dodajo po 

elementih stroškov, padajo naj se tudi predračunski splošni upravni stroški. Nadalje meni, da je 

zaokroževanje cen na štiri decimalke nesmiselno. Predlaga, da se v preglednici 3: za števce DN 80 

preveri izračun faktorjev in cen omrežnin (zaokroževanje). K. Knific pove, da je zaokroževanje na štiri 

decimalke predpisano z zakonodajo, na računih pa se zaračunani znesek, ki jih mora uporabnik plačati, 

zaokroži na dve decimalki. Glede preglednice 3 člani odbora menijo, da naj se preveri razvrstitev za 

števce DN 80 in zaokrožitev cen. 

C. Alič da na glasovanje sklep št. 2: 
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»Odbor za prostorsko planiranje in varstvo okolja predlaga občinskemu svetu obravnavo in potrditev 

cen oblikovanih z Elaboratom o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske 

javne službe oskrba s pitno vodo 2016 v predloženi vsebini z upoštevanjem pripomb glede 

preglednice 3«. 

Predlog sklepa je bil soglasno potrjen. 

K 4. točki  

K. Knific pove, da je bil na 5. seji odbora v obravnavi Pravilnik o sofinanciranju investicij v zasebne 

vodovode, katerega vsebino (3., 4. in 5. člen) je potrebno še nekoliko pretehtati in ustrezneje določiti.  

Po razpravi pet od šestih članov odbora meni, da je potrebno, da se sedma alineja prvega odstavka 3. 

člena spremeni v »-v preteklih štirih letih za isti vodovod niso pridobili subvencije po tem pravilniku«,  

delež sofinanciranja v četrtem odstavku se spremeni iz »največ 30 %« v »25 %« (fiksno), nadalje 

zadolžijo občinsko upravo, da oblikuje besedilo šestega odstavka petega člena na način, da bo 

upravičencem po javnem razpisu, omogočeno izplačilo subvencije iz razpoložljivih sredstev proračuna 

prihodnjega leta, če jih v tekočem ne bo dovolj. PP se doda v NRP za tekoče in prihodnje leto. Čistopis 

pravilnika se pošlje članom odbora po e-mailu v pregled in da na sejo občinskega sveta. 

Sestanek je bil zaključen ob 22. uri in 10 minut. 

 

Zapisala:                                                                                                       Predsednik odbora: 

Kristina Knific        Ciril Alič, l.r. 
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