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Odbor za prostorsko planiranje in varstvo okolja 

Datum: 2. 4. 2019 

 

 

ZAPISNIK 

3. seje Odbora za prostorsko planiranje in varstvo okolja, ki je bila v torek, 2. aprila 2019, ob 19.00 uri 

v prostorih občine, Poljanska cesta 87 

PRISOTNOST: 

 Prisotni člani odbora: Ciril Alič, Primož Kokalj, Martina Košir, Uroš Čadež, Stanislav Bizovičar;  

 Izostanek opravičil: Stanko Bajt ; 

 Ostali odsotni člani: Matevž Pintar; 

 OSTALI PRISOTNI:  

o Občina Gorenja vas-Poljane: Kristina Knific; 

 Izostanek opravičila: Milan Čadež in Elizabeta Rakovec; 

 Ostali neopravičeno odsotni: /; 

Dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika druge seje OPPVO 

2. A k t o ustanovitvi sveta RCERO Ljubljana, predlog 

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

oskrba s pitno vodo 2019, za območje Občine Gorenja vas-Poljane in Sklep o cenah storitev 

obvezne gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo v Občini Gorenja vas-Poljane    

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

odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske vode  2019 za območje Občine Gorenja vas-

Poljane in Sklep o cenah storitev obvezne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja 

komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Gorenja vas-Poljane  

5. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki in drugimi vrstami odpadkov v Občini Gorenja vas –

Poljane, osnutek  

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

zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov 2019 za območje Občine Gorenja vas-Poljane in 

Sklep o cenah storitev obvezne gospodarske javne službe zbiranje komunalnih odpadkov v 

Občini Gorenja vas-Poljane  

7. Razno. 
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C. Alič povpraša člane, če se strinjajo s dnevnim redom seje. Člani na dnevni red nimajo pripomb. 

K 1. točki 

C. Alič povpraša člane, če imajo pripombe na priloženi osnutek zapisnika druge seje. Člani pripomb na 

zapisnik nimajo. 

Prisotni člani z dvigom rok soglasno potrdijo zapisnik prve seje odbora PPVO. 

K 2. točki 

K. Knific predstavi Akt o ustanovitvi sveta RCERO Ljubljana. Pove, da so občinski sveti ustanovili skupni 

organ občin koncedentk – Svet RCERO LJUBLJANA za usklajevanje odločitev v zvezi z zagotavljanjem 

obveznih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja 

ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v okviru RCERO Ljubljana, ki so 

podrobneje navedene v 6. členu priloženega akta. V Svetu RCERO sodelujejo tudi občine 

ustanoviteljice, ki so že ustanovile skupni organ ustanoviteljic – Svet ustanoviteljev javnih podjetij, 

povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.. Svet RCERO LJUBLJANA sestavljajo župani občin 

koncedentk in v njem sodelujejo tudi župani občin ustanoviteljic, predsednik je vsakokratni župan MOL. 

Po priloženem izračunu, ki upošteva stanje prebivalcev po občinah na dan 1. 7. 2017 občini pripada 

1,19 % glasov. Svet RCERO LJUBLJANA na svojih sejah sprejema odločitve z navadno večino glasov. Na 

koncu pove, da je pristop k Svetu RCERO Ljubljana smiseln, saj se s tem občino vključi v odločanje. Na 

cene naša občina sama, kot posameznica, nima vpliva. Če je elaborat pripravljen skladno z 

metodologijo lahko cene, neglede na to ali je v svetu ali ne, vpliva oz. niža le s subvencijo. 

Člani odbora menijo, da je glede na navedeno pristop občine k Svetu RCERO Ljubljana smiseln. 

 C. Alič po zaključku razprave da na glasovanje naslednji sklep (sklep 3/1). 

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

Poljane obravnavo in sprejem Sklepa o sprejemu Akta o ustanovitvi Sveta RCERO LJUBLJANA v 

predloženem besedilu.« 

Sklep 3/1 je bil soglasno potrjen. 

K 3. točki 

K. Knific predstavi Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne 

službe oskrba s pitno vodo 2019, za območje Občine Gorenja vas-Poljane in Sklep o cenah storitev 

obvezne gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo v Občini Gorenja vas-Poljane. Zaradi sprememb 

DN priključkov se je učinek novo priključenih izničil, posledične so predračunske cene omrežnin višje 

za slab cent. En ukinjen DN 80 priključek je ekvivalenten 50 priključkom za stanovanjske hiše (DN 20).  

S priloženim sklepom se za ohranitev obstoječih cen predlaga subvencija omrežnin za gospodinjstva v 
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višini 24,27774 %. Ob potrditvi sklepa, ostanejo cene storitev in omrežnine za uporabnike 

gospodinjstev nespremenjene.  

Člani odbora menijo, da je uveljavitev subvencije glede na stanje smiselna. 

C. Alič po zaključku razprave da na glasovanje naslednji sklep (sklep 3/1). 

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

Poljane obravnavo in sprejem Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske 

gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo 2019, za območje Občine Gorenja vas-Poljane in Sklep 

o cenah storitev obvezne gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo v Občini Gorenja vas-Poljane, 

ki vključuje subvencijo v višini 24,27774 %.« 

Sklep 3/2 je bil soglasno potrjen. 

K 4. točki 

K. Knific predstavi Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne 

službe odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske vode  2019 za območje Občine Gorenja vas-

Poljane in Sklep o cenah storitev obvezne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne 

in padavinske odpadne vode v Občini Gorenja vas-Poljane. Pove, da se je cena omrežnin za odvajanje 

in čiščenje v preteklem letu sofinancirala v višini 60 %. Glede na novo priključene objekte, so 

predračunske cene omrežnin za 2019 nižje, vendar je za ohranitev cen še vedno potrebna subvencija 

in sicer za odvajanje v višini 43,9371% in za čiščenje v višini 41,0985%. Navedeni predlog je vključen v 

priloženi sklep. Ob potrditvi sklepa, ostanejo cene storitev in omrežnine za odvajanje in čiščenje 

komunalne odpadne vode v letu 2019 za uporabnike iz  gospodinjstev nespremenjene.  

Člani odbora menijo, da je uveljavitev subvencije zaradi relativno višjih cen omrežnin za odvajanje in 

glede na stanje smiselna. Nadalje ugotavljajo, da subvencija kljub znižanju deleža subvencije pomeni 

relativno veliko breme za proračun, zato zadolžujejo občinsko upravo, da čimprej priklopi še ostale 

objekte, ki se nahajajo na območjih z zgrajeno javno kanalizacijo. 

C. Alič po zaključku razprave da na glasovanje naslednji sklep (sklep 3/3). 

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

Poljane obravnavo in sprejem  Eloborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske 

gospodarske javne službe odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske vode  2019 za območje 

Občine Gorenja vas-Poljane in Sklep o cenah storitev obvezne gospodarske javne službe odvajanja in 

čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Gorenja vas-Poljane v predlagani vsebini«. 

Sklep 3/3 je bil soglasno potrjen. 

K 5. točki 
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K. Knific predstavi zakonsko ureditev izvajanja javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki: zbiranje, 

obdelava in odlaganje. Čeprav je javna služba opredeljena z  Uredba o obvezni občinski gospodarski 

javni službi zbiranja komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 33/17 in 60/2018) se z občinskim 

predpisom le-ta podrobneje opiše in določi način prepuščanja odpadkov izvajalcu javne službe. Cilj 

spremembe je uskladiti občinski predpis z Uredbo in ob tem upoštevat specifiko območja (geografsko 

zahtevnost in redko poselitev), da se glede na potrebe zagotoviti gospodarno in učinkovito 

organiziranost GJS zbiranja, doseganje predpisanih standardov in ciljev ravnanja z odpadki oz učinkov, 

upošteva temeljno načelo ZVO, da »stroške plača povzročitelj komunalnih odpadkov« in ob tem 

zagotovi za uporabnike sprejemljive cene storitev. Ob te poudari, da je velikost zabojnikov za odpadno 

mešano embalažo po obstoječem odloku pri nekaterih uporabnikih premajhna. Glede na to, da se v 

občini na osebo mesečno zbere več kot 40 l embalaže, predloženi osnutek predloga odloka določa 

velikost zabojnika za odpadno mešano embalažo v volumnu najmanj 40 l/osebo v primeru enkarat 

mesečnega zbiranja oz 30 l/mesec v primeru dvakrat mesečnega zbiranja. S tem se bo po pričakovanjih 

zmanjšalo kurjenje embalaže, povečal pa se bo red na ekoloških otokih, saj ne bo več potrebe, da bi 

viške embalaže odlagali na ekološke otoke oz zbiranice. Posamezniki odlagajo embalažo poleg 

zabojnikov, zabojniki na ekoloških otokih oz. zbiralnicah pa ob tem ostajajo tudi prazni. Nered na 

zbiralnicah moti okoliške prebivalce in kazi podobo več krajev v občini. Velike težave so tudi z delom 

neznanih uporabnikov, ki oddajajo odpadke v tipiziranih vrečah. Ti se ne držijo niti navodil niti urnikov. 

Pogosto skrbniki ekoloških otokov , predstavniki KS in komunalni delavci poročajo, da se vreče znajdejo 

na zbiralnici že naslednji dan po zbiranju in potem tam ostanejo cel mesec. Nadalje pove, da obveščanje 

uporabnikov ni obrodilo rezultatov, zato vidi rešitev v tem, da se zmanjša število uporabnikov, ki 

oddajajo odpadke v vrečah. V zvezi s tem sta dve možnosti, da se poveča obseg območja v katerem se 

oddaja odpadke v zabojnikih ali pa da se uvede dodatne poti, kar bi imelo za posledico višje stroške 

zbiranja in dvig cen, prav tako pa bi bilo potrebno zagotoviti dovolj široke ceste, prevoznost in možnost 

obračanja tudi v zimskih razmerah.   

Člani odbora menijo, da s stanjem res ne moremo biti zadovoljni.  

C. Aliča zanima, koliko več uporabnikov bi se zajelo, če se območje zbiranja v zabojnikov poveča iz 150 

m na 200 m. K. Knific pove, da te ocene ni narejene, da se razdalja izmiri za vsak objekt posebej, glede 

na oddaljenost objekta do prevzemnega mesta. 

K. Knific doda, da so sosednje občine že lani odstranile zabojnike za embalažo in povečale volumen 

hišnega zabojnika za zbiranje. Iz Žirov npr. poročajo, da je minimalen volumen zabojnika za embalažo 

240 l. Nereda na ekoloških otokih tam ni. Nadalje pove, da se povečuje količina zbranih kosovnih 

odpadkov  in za njih je strošek ravnanja enak kot za mešane komunalne odpadke. Načelo povzročitelj 

plača v obstoječem odloku ni ustrezno upoštevano, saj 7 člansko gospodinjstvo za vse storitve plača 

enako kot tričlansko gospodinjstvo, medtem ko povzroči lahko več kot dvakrat toliko odpadkov. Pri 

tem je potrebno upoštevati, da se po metodologiji oblikovanja cen obračun storitev obdelave in 

odlaganja vezane na zabojnik za mešane komunalne odpadke, medtem ko se obdelujejo tako odpadki 
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iz zelene kante in kosovni odpadki. Navedena nesorazmerja se zmanjšujejo s predloženim predlogom 

odloka v 12. členu.  

Z odlokom se skladno z Uredbo in drugimi predpisi zagotavlja vsakemu uporabniku enake storitve z 

enakimi cenami za enake vrste in količine komunalnih odpadkov. Storitev so skladno z državnimi 

predpisi obvezne vse povzročitelje komunalnih odpadkov. Sami standardi izvajanja se bodo 

podrobneje opisali z programom, ki bo izdelan do druge obravnave odloka. Za objekte, ki oddajajo 

nepremičnine v najem, je po predlogu odloka na na novo zadolžen lastnik objekta (11. člen) in ne 

najemnik. S tem se bo rešilo težave vezane na spremembe najemnikov, zbirna mesta, kot tudi 

neureditev oddaje. Pove, da je zaradi pomanjkanja časa ostalo nekaj pojmov neusklajenih, zato 

predlaga, da se to upošteva. Nadalje prebere predlog sprememb po posameznih členih.  

Člani se strinjajo, s prebranimi predlogi sprememb in dopolnitev. Menijo, da je potrebno 44. člen 

dopolniti, da se za enočlansko ali dvočasnko gospodinjstvo, ki za oddajo mešanih komunalnih 

odpadkov uporablja 120 l zabojnik, v smeri ureditve že po obstoječem odloku, tudi v naprej obračuna 

le 60l oz 90 l volumna. Nadalje menijo, da je predlagani predhodni rok iz 55. člena potreben, saj je o 

spremembah potrebno uporabnike obvestiti, nabaviti zabojnike in jih razdeliti. 

K. Knific doda, da je osnutek predloga odloka v prvi obravnavi, sledi javna obravnava in potem še druga 

obravnava. Po osnutku odloka je izdelan tudi elaborat z novimi cenami, ki so predmet naslednje točke. 

IZ njega je razvidno, da se z upoštevanjem sprememb po osnutka odloka in prihrankih zaradi 

gospodarnega izvajanja javen službe, cena storitev zbiranja za uporabnike na enoto volumna czniža za 

10 %.  

Člani odbora menijo, da je odlok obsežen in strokovno zahteven in pričakujejo predloge spremembe 

tudi skozi javno obravnavo. 

C. Alič po zaključku razprave da na glasovanje naslednji sklep (sklep 3/4). 

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

Poljane obravnavo in potrditev javne obravnave priloženega Odloka o ravnanju s komunalnimi 

odpadki in drugimi vrstami odpadkov v Občini Gorenja vas –Poljane z upoštevanjem predlaganih 

sprememb«. 

Sklep 3/4 je bil soglasno potrjen. 

K 6. točki 

K. Knific seznani člane odbora z Elaboratom o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske 

gospodarske javne službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov 2019 za območje Občine 

Gorenja vas-Poljane. Elaborat vključuje spremembo volumna opreme po predlogu odloka iz prejšnje 

točke.  Ob predlaganem gospodarnem načinu izvajanja javne službe zbiranja komunalnih odpadkov, se 

bodo cene storitev zbiranja na enoto volumna (zabojniki), kljub povečanju ur obratovanja zbirnega 
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centra, kot kaže znižale za 10 %, kar je glede na lansko znižanje za 6 % , zelo dober uspeh. Elaborat bo 

v obravnavi na naslednji seji odbora skupaj z odlokom. 

K 7. točki 

Člani odbora se seznanijo s pismom ga. Seljak, ki ga je prejel predsednik odbora po e-mailu. Glede na 

pristojnosti odbora in veljavno zakonodajo se dogovorijo za vsebino odgovora.  Za pripravo čistopisa 

zadolžijo K. Knific, odgovor pa ga. Seljak posreduje predsednik po e-mailu. 

Seja odbora je bila zaključena ob 10.00 uri. 

 

 

Zapisala:                                                                                                       Predsednik odbora: 

Kristina Knific        Ciril Alič  
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