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OBČINA GORENJA VAS-POLJANE 
ODBOR ZA PROSTORSKO PLANIRANJE IN VARSTVO OKOLJA 
Poljanska cesta 87 
4224 Gorenja vas 
 
Datum: 3.4.2012 
 
 
 
ZAPISNIK 8. seje Odbora za prostorsko planiranje in varstvo okolja (v nadaljevanju Odbor), ki je bila v 

četrtek, 22.3.2012, ob 19. uri, v prostorih Občine Gorenja vas-Poljane. 
 
 
PRISOTNOST1: 

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

 IZOSTANEK OPRAVILČILI: Tomaž Pintar; 
 ODSOTNI ČLANI ODBORA - brez opravičila:/; 
 OSTALI PRISOTNI:  

o Občina Gorenja vas-Poljane: Kristina  Knific;  
o OIKOS: Klemen Strmšnik; 

 OSTALI OPRAVIČENO ODSOTNI: Janez Milan Čadež in Elizabeta rakovec; 
 OSTALI NEOPRAVIČENO ODSOTNI: /; 

 
LISTA PRISOTNOSTI : PRILOGA; 
 
Pričetek seje: 19 uri; 
 
K Knific pove, da je predsednik odbora opravičil izostanek in predlagal, da sejo vodi K. Knific. Nadalje 
K. Knific povpraša člane odbora , če se s predlogom strinjajo. Člani odbora soglasno potrdijo, da sejo 
vodi K. Knific. 
 
K. Knific da na glasovanje predlagani dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika 7. seje 
2. Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za območje 

občine Gorenja vas – Poljane (Oikos d.o.o.) 
3. Razno 

Prisotni člani odbora soglasno potrdijo predlagani  dnevni red. 
 

 
TOČKA 1 

Člani obora nimajo pripomb na zapisnik 7. seje. 
K. Knific da na glasovanje »potrditev zapisnika 7. seje v priloženi vsebini«. 
Zapisnik je z izidom glasovanja: 6-ZA, 0-PROTI in 0-VZDRŽAN; potrjen. 
 

TOČKA 2 
 

Predstavnik Ojkosa, g. K. Strmšnik  predstavi Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne 
odpadne vode za območje občine Gorenja vas – Poljane (v nadaljevanju OP). Pri predstavitvi da 
poudarek na zakonske zahteve, analizo stanja in metodologijo: izhodišča za najoptimalnejše rešitve 
za posamezen objekt, uporabljene baze podatkov (CRP, kataster stavb), podatke izvajalca javne 
službe (javni objekti, varovana območja), uporabljene korekcije za stalno nenaseljene objekte, in 
stroški gradnje. Poudari, da so pri izdelavi OP bila preverjene: obveznost priklopa na javno 

                                                 
1 Merila za opravičeno odsotnost določa 18. člen Poslovnika občinskega sveta. 
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kanalizacijo, posebne varovana območja (vodovarstvena območja), možne zasebne rešitve (zasebna 
kanalizacija, mala komunalna čistilna naprava in greznica). Nadalje predstavi metodologijo določitve 
obveznosti priklopa na javno kanalizacijo in obravnavane ter izbrane variante ureditev odvajanja in 
čiščenja komunalnih odpadnih voda. Zaključi s finančnimi viri za izvedbo OP: vlaganja občine v 
izgradnjo javne kanalizacije do konca leta 2014 8.229.563 EUR, nastavki za hišne priključke 341.000 
EUR (v OP pomotoma navedeno 314.000) in subvencija fizičnim osebam za male komunalne čistilne 
naprave in greznice  1.053.000 EUR. Na drugi stani pa ocena pokaže, da so predvidena vlaganja 
lastnikov stavb ocenjena na 314.000 EUR za hišne priključke in 5.486.400 EUR v izgradnjo zasebnih 
malih komunalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju MKČN) in greznic. 
J. Novak povpraša o velikosti greznice za stanovanjsko hišo. K. Strmšnik pove, da je velikost greznice 
odvisna od števila prebivalcev. V primeru manjših greznic je potrebno računati na večje število 
odvozov. Rešitev vidi tudi v gospodarni rabi vodi kot nap. z recikliranjem (voda iz tuša se uporabi še 
za spiranje v sanitarijah). 
M. Pisk meni, da je potrebno spodbujati skupna naročila MKČN s ciljem ugodnejših ponudb. K. Knific 
pove, da je občina glede na dejavnost (ni registrirana za trženje) in zahteve o javnem naročanju v 
obsegu pomoči omejena, vendar pa je že v letu 2010 pristopila k medobčinskemu projektu MKČN, v 
okviru katerega je med drugim izvedla srečanja občanov s ponudniki in oglede že delujočih MKČN. S 
projektom se letos nadaljuje. Postavljene bodo štiri male komunalne čistilne naprave, njihovo 
delovanje pa se bo spremljalo, tako, da dobimo povratne informacije o porabi električne energije, 
stroških obratovanja in vzdrževanja in učinkih čiščenja. Odločitev občanov bo zato lažja. Cene MKČN 
so se v primerjavi z preteklimi leti nekoliko padle, predvsem zaradi konkurence. Povezava občanov je 
v primeru skupnih nabav mogoča in v okviru možnosti se bo pri tem verjetno tudi pomagalo s strani 
občine. 
J. Arnolj in M. Pisk zanimajo stroški objekta, ki se priklopi na javno kanalizacijo in stroški objekta, ki se 
mora sam opremiti z MKČN. K. Strmšnik pove, da je v OP vzet primer SBR tehnologije. K. Knific pove, 
da so v primeru šestčlanske družine nekoliko dražja gradnja MKČN, v primeru dvostanovanjske hiše z 
10 prebivalci pa je gradnja MKČN lahko cenejša od priklopa na javno kanalizacijo. Enako velja za 
stroške obratovanja in stroške kanalščine. Razlog za navedeno so majhne razlike v ceni MKČN za 6 PE 
in 10 PE. Stroški so bili občanom že predstavljeni pri srečanjih s krajani.  Ocene stroškov so bile 
povzete iz podatkov o cenah MKČN na predstavitvah proizvajalcev in ceniki.  
P. Dolinar zanima kdaj bodo s strani občine določene obveznosti glede gradnje javne kanalizacije. 
Nadalje predlaga tudi večje spodbude občanom in ozaveščanje, tudi s področja možnosti uporabe 
blata v kmetijstvu. K. Knific pove, da obveze določa ta OP, ki je t.i. »strateški dokument občine« s 
področja odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda. Spodbudo za MKČN določa obstoječi 
pravilnik v višini 150 EUR na populacijski ekvivalent (PE). Spodbuda z vidika zakonodaje ni obvezna, 
medtem ko izgradnja javne kanalizacije, zagotavljanje oskrbe s pitno vodo in druge obveze so. Za 
občane bi bila večja pomoč koristna, vendar je na drugi strani potrebno zagotoviti za to zadostna 
sredstva. Občina se bo morala v prihodnjem obdobju zadolževati, potem pa dolg vračati. 
Problematična je oskrba s pitno vodo. Kot je izračunal OIKOS je do konca leta 2017 potrebno 
zagotoviti 1.053.000 EUR za pomoč v obstoječi višini (150 EUR/PE). Mulj iz MKČN, ki se nahaja  na 
kmetijskem posestvu se lahko dodatno obdela skupaj z gnojevko. Kmet pa ne sme prevzemati mulja 
iz drugih MKČN, če za to nima dovoljenja. Podrobnosti odloča uredba o uporabi blata iz MKČN v 
kmetijstvu. 
J. Arnolj opozori na napako pri opombi 4.2 na strani 60 in podatku o ustanovitvi občine: prava letnica 
je 1994  
 
Člani odbora glasujejo o predlogu sklepa: »Odbor predlaga občinskemu svetu obravnavo in sprejem  
OP v priloženi vsebini in z upoštevanjem  popravka opombe in podatka o letnici ustanovitve občine.« 
 
Predlog sklepa  je z izidom glasovanja: 6-ZA, 0-PROTI in 0-VZDRŽAN; potrjen.  
 
Sklep št. 1:  
Odbor predlaga občinskemu svetu obravnavo in sprejem  OP v priloženi vsebini in z upoštevanjem  
popravka opombe in podatka o letnici ustanovitve občine. 
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TOČKA 3 

 
/ 

 
Konec seje: 21:30 uri. 
         
 

Zapisala:     
Kristina Knific 
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