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ZAPISNIK SESTANKA O METEORNI KANALIZACIJI, IDEJNI ZASNOVI  

 

Prisotni člani sveta KS: Samo Korelc, Suzana Matavš, Zdenka Matjaž in Gabrijela Štraus 
Prisotni predstavnik Mestne občine Velenje: Anton Brodnik 
Prisotna predstavnica Komunalnega podjetja Velenje: Lučka Čampa 
Prisotni krajani zaselka Tajna: Janko Pirtovšek, Igor Šmigoc, Klemen Brložnik, Boris Širnik, 
Marina Širnik, Boris Sovič, Milena Sovič, Darko Gorenčec, Maja Gorenčec, Marjetka Simončič, 
Dragica Grobelnik, Brigita Vrzelak, Sulejman Burek, Ismet Bureković, Jože Čas, Danilo 
Rednjak, Anita Rednjak, Lovro Vrzelak, Janez Turinek, Damjan Firer, Tomaž Camloh, Ivan 
Princl, Suzana Matavš in Gabrijela Štraus (podpisana lista prisotnosti je priloga k zapisniku). 
Odsotni krajani zaselka Tajna, ki so bili tudi vabljeni: Aravs Darko in Nareks Aravs Ksenja,  
Grobelnik Romana in Medved Janja, Kompan Vladimir in Štefanija, Mavsar Marjan in Vera, 
Mazej Viktor, Novinšek Albert in Hermina, Obu Alojz, Ocepek Janko, Potočnik Drago in 
Metka, Radšel Maja in Dejan, Sušec Avguština, Sušec Boris in Silva, Sušec Branko in Ana, 
Sušec Janja in Primož, Šarman Ivan in Vida, Tepež Matjaž, Vrabič Albin in Darinka, Zidarn 
Katica. 
 
Informativni sestanek na temo Meteorne kanalizacije, idejne zasnove v zaselku Tajna je bil v 
sredo, 15.1.2020, ob 16.30 uri v prostorih KS Podkraj. Na sestanek so bili vabljeni vsi krajani 
zaselka Tajna, ki jih projekt izgradnje meteorne kanalizacije zadeva, predstavniki Mestne 
občine Velenje (v nadaljevanju MOV) in predstavniki Komunalnega podjetja Velenje (v 
nadaljevanju KPV). Predsednica Suzana Matavš je pozdravila vse prisotne in se vsem 
zahvalila za udeležbo na sestanku ter jih pozvala tudi k diskusiji ob koncu predstavitve idejne 
zasnove projekta. 
 

Dnevni red: 

1. Predstavitev projekta oz. idejne zasnove. 
2. Razno. 
 
 

1. Predstavitev projekta oz. idejne zasnove 

 

Predstavnik MOV, g. Brodnik pove, da je projekt izgradnje meteorne kanalizacije v zaselku 
Tajna v fazi idejne zasnove in da je potrebno, predno se naroči PZI in PGD, rešiti težave v 
naravi, ki so se pojavile pri sami izvedbi projekta. 
Iz dokumentacije je razvidno: 
- Manjkajo dana soglasja, služnostne pogodbe. 
- Zaradi posameznih sprememb je potreben nov geodetski posnetek. 
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V zvezi z danimi soglasji oziroma podpisanimi služnostnimi pogodbami ga. Čampa, 
predstavnica KPV, pove, da manjkajo podpisane služnostne pogodbe s strani družine Šarman 
in družine Grobelnik. Ga. Čampa pove, da je projekt tako daleč, da bi lahko pristopili k 
izgradnji, vendar KPV potrebuje naročilo s strani MOV. Predstavnik MOV g. Brodnik pove, da 
MOV ne bo dala naprej naročila, dokler ne bodo pridobljene vse podpisane služnostne 
pogodbe. G. Brodnik še pove, da je ocenjena vrednost projekta cca. 560.000,00 EUR in da bo 
prava vrednost znana šele ob izdelavi PZI in PGD, ki pa ga MOV ne bo naročila tako dolgo, 
dokler ne bodo izpolnjeni vsi pogoji. Zahteva investitorja, torej MOV, je 10% sofinanciranje s 
strani krajanov zaselka Tajna, ki jih projekt zadeva. G. Brodnik še pove, da se stari kanali pri 
izgradnji ne bodo uporabljali, da je investitorjeva zahteva, torej zahteva MOV, da mora biti 
projekt dobro narejen, drugače k njemu ne bodo pristopili. 
 
Glede vprašanja obveznega priklopa, g. Brodnik obrazloži, da »je v odloku MOV zapisano, v 
kolikor MOV zgradi infrastrukturo, je priklop nanj obvezen«. Iz tega je zaključiti, da je 
priključitev obvezna.  
 
Glede vprašanja o strošku priključitve g. Brodnik pove, da se priklop na meteorno 

kanalizacijo ne plača posebej! Dodatni strošek posamezne hiše je le lastni priključek! 

 
V zvezi s sofinanciranjem pove, da bo MOV s krajani sklenila pogodbe o sofinanciranju, ker 
jih le na podlagi teh lahko potem dejansko terja za plačilo. 
 
 

2. Razno 

 

V zvezi z izgradnjo meteorne kanalizacije ga. Grobelnik pove, da je njihova težava cesta 
Šarman, ker »visi« in se zato meteorne vode iztekajo na njihovo zemljišče, zaradi česar imajo 
ob večjih nalivih manjše poplave. 
 
G. Širnik načne tematiko problematike zaprtja ceste Šarman in vpraša predstavnika MOV v 
zvezi z dokumentacijo ceste Šarman (cesta naj bi bila dana v javno dobro s strani družine 
Šarman 1998?), ki jo je pokojni predsednik g. Drobež predal MOV. G. Brodnik pove, da ta 
dokumentacija obstaja, da jo je s strani g. Drobeža prejel in jo je predal g. Koprivnikarju. 
 
V zvezi z izgradnjo meteorne kanalizacije g. Širnik predlaga oz. vpraša ali bi bilo možno 
istočasno urediti še javno razsvetljavo? G. Brodnik pove, da ko se bo projekt delal, da bodo 
zadevo preučili. 
 
Ga. Grobelnik pove, da služnostna pogodba z njihove strani ni problem in da bodo uredili. Še 
vedno pa ostane težava služnostna pogodba Šarman. g. Brodnik je dal ustno navodilo ga. 
Čampa, da zopet začne z obiski na domu tam, kjer se pojavljajo odstopanja in so potrebna 
nova soglasja, služnostne pogodbe. 
 
Pogovori glede služnosti z družino Šarman morajo biti aktivirani in koordinirani s strani MOV, 
ker se KS na tej točki s tem ne bo več ukvarjala. Težavo s cesto Šarman je potrebno rešiti na 
nivoju MOV in nič več na strani KS. Dogovorjeno je bilo, da je potrebno zadevo rešiti s strani 
MOV, kajti KS do sedaj pri tem ni bila uspešna. G. Brodnik je tudi potrdil, da bodo pričeli z 
aktivnostmi v tej smeri.  
 



 

Na podlagi zgoraj predstavljene idejne zasnove projekta in kasnejše diskusije so se sprejeli 
naslednji zaključki: 
 
Zaključek 1: MOV bo pričela z aktivnostmi v smeri ponovnih pogovorov z družino Šarman in 
vprašanjem služnosti preko njihovega zemljišča. 
 
Zaključek 2: 10% sofinanciranje projekta se krije s strani krajanov Tajne, ki jih meteorna 
kanalizacija zadeva.  
 
Zaključek 3: Prisotni krajani Tajne smo se složno strinjali in bili enotni za predstavljen projekt 
oz. idejno zasnovo ob predpogoju, da se reši tudi služnostno vprašanje z družino Šarman, kar 
seveda pomeni vključitev vseh krajanov v meteorno kanalizacijo. V kolikor to ne bo mogoče, 
se projekt ne bo izvajal! 
 

 
Sestanek je bil zaključen ob 17.30 uri. 
 

 

 
Zapisala:        Suzana Matavš 
Gabrijela Štraus  predsednica KS Podkraj    
članica sveta KS Podkraj      
 
 
 
 
 
Priloga k zapisniku:  

- podpisna lista prisotnosti prisotnih krajanov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     


