
 

 

 
Številka:011-0004*2021 
Datum: 13. 4. 2021 
 
 
 

Z A P I S N I K 
 

9. redne seje odbora za prostorsko planiranje in varstvo okolja, ki je bila v torek, 13. aprila 2021, ob 
16.00 uri v mali dvorani Sokolskega doma Gorenja vas. 
 
Prisotni člani odbora: Stanko Bajt, Ciril Alič, Martina Košir, Stanislav Bizovičar in Primož Kokalj; 
Opravičeno odsotni člani odbora: Uroš Čadež in Matevž Pintar. 
 
Ostali prisotni: Elizabeta Rakovec in Kristina Knific. 
 
Predsednik/predsednica odbora predlaga v potrditev naslednji  
dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika osme seje OPPVO 
2. Odlok o predkupni pravici in obrazložitve odloka (E. Rakovec) 
3. Elaborat in sklep o cenah storitev obvezne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja 

komunalne odpadne vode v Občini Gorenja vas-Poljane 
4. Razno 

 
Člani odbora (soglasno) potrdijo predlagani dnevni red. 
 
 
K 1. točki 
Člani odbora soglasno potrdijo priloženi zapisnik 8. seje OPPVO. 
 
 
K 2. točki 
 
E. Rakovec predstavi vsebino predloga Odloka o predkupni pravici in obrazložitve odloka. Kot razlog za 
sprejem navede uskladitev z novim Zakonom o urejanju prostora iz leta 2017.  Ta v 189. členu določa, da 
občina lahko  z odlokom določi območje predkupne pravice na stavbnih zemljiščih, na ureditvenem 
območju naselja, na kmetijskih, gozdnih, vodnih in drugih zemljiščih za namen graditve objektov 
gospodarske javne infrastrukture in objektov, ki se uporabljajo za varstvo pred naravnimi in drugimi 
nesrečami ter na območju za dolgoročni razvoj naselja, kot je določen z občinskim prostorskim načrtom.  
 

C. Alič da na glasovanje naslednji Sklep 9.1: 
»Odbor za PPVO predlaga občinskemu svetu obravnavo in sprejem predloga Odlok o 
predkupni pravici in obrazložitve odloka v priloženi vsebini.« 
 
Prisotni člani  odbora z dvigom rok soglasno potrdijo predlog sklepa. 
 
K 3. točki 



 

 

 
K. Knific predstavi elaborat in sklep o cenah storitev obvezne gospodarske javne službe odvajanja in 
čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Gorenja vas-Poljane. Priloženi sklep vsebuje predlog subvencij 
omrežnin in storitev čiščenja komunalnih odpadnih voda, da se ostane cena za gospodinjstva na 
položnicah enaka. 
 
C. Aliča zanima, zakaj kaj vsebujejo splošni upravni stroški in zakaj se povečujejo. K. Knific pove, da so med 
te stroške spadajo upravni stroški, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije poslovno potrebnih 
osnovnih sredstev, storitev in dela občinske uprave in skupno znašajo za vse GJS 6 % od vrednosti skupnih 
stroškov. Na posamezno GJS se delijo v posameznem letu delijo sorazmerno z deležem dela, ki ga 
zaposleni namenijo posamezni GJS.  
 
C. Alič da na glasovanje naslednji Sklep 9.2: 
»Odbor za PPVO predlaga občinskemu svetu obravnavo elaborata in sklepa o cenah storitev obvezne 
gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Gorenja vas-Poljane v 
priloženi vsebini.« 
 
Prisotni člani  odbora z dvigom rok soglasno potrdijo predlog sklepa. 
 
K 4. točki 
 
S. Bizovičarja zanima, zakaj se greznice v posameznih objektih v Lučinah in Zadobju lani niso spraznile. K 
Knific pove, da zaradi težav z oddajo blata pri posameznih objektih z eno osebo oz. količino blata za reden 
odvoz 0,5 m3 niso praznili, razen če so to uporabniki izrecno zahtevali. Gošča se je vozila na ČN Domžale. 
 
Člane odbora zanima, kako se obračunavajo storitve, če uporabnik želi pogostejši odvoz. K. Knific pove, da 
je v ceni storitev en odvoz na tri leta. Če uporabnik želi pogostejši odvoz, storitev doplača po veljavnem 
ceniku.  
 
C. Alič zanima, če se izprazni cela greznica oz. cel prvi prekat. K. Knific obrazloži, da se odpelje le gošča iz 
prvega prekata. V primeru praznjenja celega prekata, bi se stroški izvajanja storitev povečali in posledično 
bi bilo cene storitev potrebno dvigniti. 
 
E. Rakovec pove, da bo zaradi sprememb prostorskega plana po javni obravnavi 2019, MOP predlaga 
ponovno javno obravnavo. Napove, da bo sočasno z njo bo potreben potem tudi sklice seje odbora. 
 
S. Bajta zanima, če lahko občina pomaga pri odvozu odpadkov iz objekta v KS Sovodenj. K. Knific pove, da 
se kosovni odpadki lahko pripeljejo v ZC. V primeru potrebe se lahko dogovorijo tudi za termin izven 
rednega obratovalnega časa. Finančno pa se dotičnemu občanu lahko pomaga preko vloge za socialno 
pomoč. 
 
S. Bajt zanima, kako je letos z očiščevalnimi akcijami. K. Knific pove, da so po njej dostopnih podatkih v 
občini do sedaj potekali dve akciji. Z izvajalci se sodeluje v enakem obsegu, kot lani. 
 
S. Bajt pove, da bi na Sovodnju radi uredili ekološki otok pri Mercatorju. Predlog ureditve bodo pripravili 
in posredovali na občino. 
 
 

Zapisala: 
Kristina Knific 
Višja svetovalka 

  
 
 



 

 

 
Ciril Alič 

predsednik odbora za prostorsko 
planiranje in varstvo okolja 

 

 


