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Datum: 1.4.2014 

ZAPISNIK  

19. seje Odbora za prostorsko planiranje in varstvo okolja,  

ki je bila v ponedeljek, 31.3.2013, ob 19.00 uri, v prostorih Občine Gorenja vas-Poljane, Todraž  

 

PRISOTNOST: 

 PRISOTNI ČLANI ODBORA: Tomaž Pintar, Janez Arnolj, Stanko Bajt, Jože Novak, Peter Dolinar 
in Daniela Titan in Marija Pisk;  

 IZOSTANEK OPRAVIČILI: /; 
 ODSOTNI ČLANI ODBORA - brez opravičila: /; 
 OSTALI PRISOTNI:  

o Občina Gorenja vas-Poljane: Elizabeta Rakovec in Kristina Knific; 
 OSTALI OPRAVIČENO ODSOTNI: Milan Čadež;  
 OSTALI NEOPRAVIČENO ODSOTNI: /; 

 

Dnevni red: 

 

1. Potrditev zapisnika 18. Seje 

2. Predlog Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja SBO 59-4 

Srednje Brdo – Toplice 

3. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine 

Gorenja vas-Poljane  

4. Razno 

 

TOČKA 1 

M. Pisk pove, da je bila na 18. seji prisotna. Člani odbora nimajo drugih pripomb na priloženi zapisnik 
18. seje odbora. T. Pintar da na glasovanje »potrditev zapisnika 18. seje v priloženi vsebini in z 
upoštevanjem podane pripombe«. 
Zapisnik je bi soglasno potrjen. 

 
 

TOČKA 2 

E. Rakovec pove, da so menja k OPPN pridobljena. Vodarji so v postopku pridobivanja zahtevali še 

študijo poplavne varnosti, ARSO geološke raziskave in gozdarji dodatna pojasnila glede spravila lesa. 

Javna obravnava je bila izvedena, udeležbe s strani zainteresiranih strank oziroma javnosti ni bilo. 

Koncesija za koriščenje vodnega vira še ni pridobljena. 

M. Pisk meni, da so bazeni okroglih oblik majhni. E. Rakovec pojasni, da se nahajajo v javnem delu in 

zanje ni predviden »množičen turizem«. 
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T. Pintar pove, da investitor po zadnjih informacijah čaka na možnost gradnje. Na podlagi zadnjega 

pogovora pove, da je za investitorja ekonomsko sprejemljivejša sočasna gradnja prve in druge faze. 

J. Arnolja zanima kdaj bo plačan celotni znesek kupnine. E. Rakovec pove, da je končno plačilo po 

pogodbi vezano na sprejem OPPN.  

M. Pisk zanima do kdaj je po pogodbi predvideno plačilo. E. Rakovec pove, da na leto 2014. Sprejem 

OPPN za javni del verjetno v letu 2014 ne bo realiziran, zato bo pogodbo potrebno podaljšati. Kdaj 

točno bo sprejet je težko napovedati, predvsem zaradi časovnega vpliva izpolnjevanja zahtev in študij, 

ki jih zahtevajo izdajalci soglasij in mnenj. 

S. Bajta skrbi, da se investitor ne bi premislil. Meni, da so postopki pridobivanja mnenj predolgi. 

T. Pintar da na glasovanje predlog, da se priloženi predlog Občinskega podrobnega prostorskega načrta 

za območje urejanja SBO 59-4 Srednje Brdo – Toplice predlaga občinskemu svetu v sprejem. 

Predlog je bi soglasno potrjen. 

TOČKA 3 

K. Knific predstavi vsebino Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na 

območju Občine Gorenja vas-Poljane. Pove, da se z odlokom usklajuje lokalni predpis z zahtevami 

državnih Uredb od katerih izpostavi Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne 

vode, Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz MKČN in uredbo o metodologiji za 

oblikovanje cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb. Na področju ravnanja z blatom in 

vsebino iz MKČN se v šestem odstavku osmega člena povzema določbe predpisa, ki ureja uporabo 

mulja iz MKČN in vsebin iz greznic v kmetijstvu. ČN Gorenja vas je opremljena z opremo za prevzem in 

čiščenje odpadnih vod iz greznic ter mulja iz MKČN. Odvoz vsebin iz greznic in MKČN bo v občini 

predvidoma stekel v smeri zahtev predpisov (najmanj en odvoz na tri leta) v juniju 2014. S tem se bo 

zagotovilo tudi pogoje za preizkus opreme na ČN Gorenja vas. Straški upravljanja javne kanalizacije so 

odvisni tudi od rabe in tega kaj uporabniki storitev vanjo spuščajo. Težave so predvsem z mašenjem 

črpalk in vdori tujih voda ob padavinah, kar posledično povzroča prelivanje in težave na čistilnih 

napravah. Da se zagotovi normalne pogoje in zniža stroške zamašitev in dodatnih čiščenj, so v odloku 

bolj jasno opredeljene obveznosti tako uporabnikov kot tudi izvajalca javne službe. Program izvajanja 

javne službe za obdobje 2013-2017 je bil izdelan, z Operativnim programom odvajanja in čiščenja 

komunalnih in padavinskih odpadnih voda je na objekt natančno določena priključitev na javno 

kanalizacijo ozirom izgradnja MKČN oz. nepretočne greznice. Obračun storitev in določanje cen je 

usklajeno z uredbo o metodologiji za oblikovanje cen. Pri stavbah, ki so priključene na javni vodovod 

velja količina porabljene vode po števcu, pri drugih stavbah pa se obračuna po pavšalu na osebo. 

Dodane so določbe glede plačila računa in ugovora, pogoji za prekinitev odvajanja in čiščenja odpadnih 

voda ter obveznosti obveščanja.  

T. Pintarja zanima kako se bo izvajal odvoz iz greznic, ki so oddaljene od dostopne poti. K. Knific pove, 

da bo izvajalec storitev odvoza moral razpolagati z ustrezno opremo: namenski vozili, 50 m sesalne cevi 

in črpalka za premagovanje višinske razlike (do 10 m).  
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S. Bajta zanima kdo lahko izvaja praznjenje greznic. K. Knific pojasni, da je praznjenje greznic obvezna 

občinska gospodarska javna služba odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda na 

območjih brez javne kanalizacije, ki se na območju občine lahko izvaja zgolj preko režijskega obrata. 

T. Pintar zanima stanje na področju vgradnje MKČN. K. Knific pove, da je bilo lani vgrajenih 11 MKČN, 

vsako leto se vgradi več MKČN. 

D. Titan predlaga, da se v Podblegaških novicah članek namenjen osveščanju prebivalcev na temo »kaj 

sodi v javno kanalizacijo«.  

S. Bajt doda predlog po objavi članka na temo obveznosti za vgradnjo MKČN, saj se leto 2017 približuje. 

J. Novak pove, da je odlok težko razumljiv in tema zahtevana. Posebej izpostavi šesto točko osmega 

člena, četrto točko devetega člena, četrto točko trinajstega člena in osemnajsti člen. Opozori na napaki 

v tretjem odstavku enaindvajsetega člena, kjer piše samo izvajalec, na kocu odstavka pa odpadnih. K. 

Knific potrdi, da je za besedo izvajalec mišljeno » izvajalec javne službe«, za besedo odpadnih pa je 

potrebno dodati »voda« (pripomba 1). 

J. Arnolj meni, da bi morale biti storitve nadzora s strani izvajalca javne službe (drugi odstavek 18. 

člena) ob gradnji hišnega priključka brezplačne (pripomba 2).  

J. Arnolja zanima kako je z možnostjo gradnje nepretočnih greznic. K. Knific pove, da so te dovoljenja 

rešitev za nestalno naseljene objekte, objete na vodovarstvenih območjih (prepoved odvajanja vode v 

okolje) in  območjih z posebnimi geografskimi razmerami. Podrobnosti določa 3. člen Uredbe o emisiji 

snovi pri odvajanju odpadne vode iz MKČN.  

T. Pintar da na glasovanje, da se priloženi Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske 

odpadne vode na območju Občine Gorenja vas-Poljane z upoštevanjem predlaganih pripomb predlaga 

občinskemu svetu v obravnavo. 

Predlog je bi soglasno potrjen. 

TOČKA 4 

/ 

 

 

Zapisala:                                                                                                       Predsednik odbora: 

K. Knific        Tomaž Pintar, l.r. 
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