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31. marca je v okviru mednarodnega Pomladnega sejma v Gornji Radgoni v organizaciji 

Inštituta za javne službe in sodelovanju Zbornice komunalnega gospodarstva, Skupnosti 

občin Slovenije, Združenja občin Slovenije in Združenja mestnih občin Slovenije potekal že 

tradicionalni strokovni posvet komunale - KOGRA 2016.  

Osrednja tema letošnjega posveta je bila izgradnja in vzdrževanje komunalne infrastrukture. 

Predstavniki občin in izvajalci javnih služb so osvetlili, kako uspešni in trajnostno usmerjeni 

smo pri izgradnji komunalne infrastrukture ter kako zagotoviti njeno vzdrževanje in 

ohranjanje po dostopnih cenah. Aktualnost obravnavanih tem je potrdila izjemna udeležba 

tako iz komunalnih podjetij kot tudi občin. 

Uvodoma je mag. Stanka Cerkvenik, strokovna direktorica Inštituta za javne službe opisala 

značilnosti investiranja, kjer naj bi bila amortizacija temeljni vir za razvoj in obnovo, pa je v 

preteklosti marsikje postala orodje za reševanje likvidnostnih težav izvajalcev in všečno 

cenovno politiko. Investicije, izvedene s pomočjo evropskih sredstev, so sicer zapolnile 

amortizacijsko vrzel, hkrati pa vplivajo na višje stroške javne infrastrukture, vendar je dvig 

cen komunalnih storitev pogosto omejen zaradi političnih in socialnih pritiskov. 

Župan Občine Brezovica Metod Ropret in direktorica Javnega komunalnega podjetja 

Brezovica, d. o. o., Monika Pulko Jurca sta predstavila projekt odvajanja in čiščenja odpadne 

vode v občini Brezovica, ki je bil financiran z evropskimi sredstvi, pričel se je v letu 2000 in bil 

v letošnjem letu predan v upravljanje izvajalcu. Zaradi nove infrastrukture in nove storitve bi 

se cene za uporabnike morale več kot podvojiti, dvig cen pa je ublažen s subvencioniranjem 

cene javne infrastrukture. 

Nadgradnja Centralne čistilne naprave Domžale – Kamnik je bila tema predstavitve dr. 

Marjete Stražar, direktorice JP CČN Domžale – Kamnik, d. o. o. S sredstvi kohezije bodo 

dosegli višjo stopnjo čiščenja odpadnih vod od zakonsko predpisane, zaradi izvajanja 

posebnih storitev, lastne proizvodnje električne energije ter izvajanja drugih strokovnih 

storitev pa bo cena za občane ostala relativno nizka. Suzana Stražar iz Občine Kamnik je 

poudarila potrebo po skrbnem načrtovanju, koordinaciji, spremljavi projekta in stalnem 

dokumentiranju. 

Janko Kramžar, direktor Snage, javnega podjetja, d. o. o., Ljubljana je opisal grenko sladko 

zgodbo projekta RCERO, ki je največji kohezijski projekt s področja varstva okolja v državi. 

Opozoril je na neustrezno spremljavo tokov odpadkov s strani države, kar vodi do 

nezanesljivih in napačnih podatkov o količinah nastalih odpadkov in ravnanju z njimi. Tudi 



 
 

prepuščanje dogovarjanja občinam namesto prenosa nadobčinskih projektov na državo je 

prineslo škodo tako regionalnim centrom, kot občinam, občanom in okolju. 

Družba Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d. d., ki jo vodi Miran Lovrič, je bila kot 

koordinator udeležena v več projektih v praktično vseh vlogah. Njihove izkušnje kažejo, da je 

najučinkovitejša rešitev koordinacija in vodenje projekta, katere rezultat se je najbolj pokazal 

po končanju del pri predaji infrastrukture v upravljanje izvajalcu. Za ustrezen in strokoven 

nadzor nad gradnjo je nujno sodelovanje bodočega upravljavca pri vseh investicijah v 

komunalno infrastrukturo. 

Iz podjetja Savaprojekt, d. d., Krško sta glavni direktor Peter Žigante in Tatjana Vresk 

osvetlila stanje na področju prostorskega načrtovanja v Sloveniji. Zaradi neustreznosti 

načrtovanja prihaja do prilagajanja posegov v prostor varstvenim režimom in volji vplivnih 

posameznikov, lokacije posegov zvišujejo stroške investicije v komunalno infrastrukturo ter 

stroške njenega vzdrževanja. Kot rešitev nastalega stanja se pojavljajo izdelava vizij razvoja 

mest in občin, priprava komunalnih načrtov, vključevanje upravljavcev komunalne 

infrastrukture v prostorsko načrtovanje ter ponovna uvedba lokacijskega dovoljenja. 

 

Izkušnje in spoznanja predavateljev so bili iztočnica za Komunalno akademijo. Kaj potem, ko 

je z evropskim, državnim in občinskim denarjem zgrajena komunalna infrastruktura?  Ko smo 

naredili veliko za zaščito okolja, zgradili čistilne naprave, kanalizacijo, uredili vprašanja 

odpadkov. Je to čas veselja in ponosa, ali je čas skrbi? Smo bili premalo pogumni, ravno prav  

ali preveč? Kaj, ko občani dobijo nove, višje, zelo visoke položnice? Ali je bila sla po 

evropskem denarju močnejša od realne presoje? To so bila vprašanja, na katera so v 

zanimivem, polemičnem  in kritičnem pogovoru poskušali odgovoriti udeleženci posveta. 

Odprli so vrsto vprašanj o realnosti načrtovanja v občinah in komunalnih podjetjih, obstoju 



 
 

ali neobstoju državne komunalne strategije, urejenosti zakonodaje, velikosti, odprtosti in 

realnosti občinskega očesa. Bilo je prvo poglavje Komunalne akademije, ki je nakazalo poti, h 

katerim bodo v prihodnje usmerjeni razmisleki. Izjemno število sodelujočih na posvetu je 

zagotovilo, da se ljudje v občinah in komunalnih podjetjih dobro zavedajo nelahke 

problematike, zgrešenih potez iz preteklosti in problemov prihodnosti. In da potrebujejo 

mesto srečevanja, razprav, odgovorov, modrosti in znanja , ki jih je znotraj slovenske 

komunalne dejavnosti veliko. Zato vsem udeležencem najlepša hvala za izjemen obisk, 

potrpežljivo in poznavalsko sodelovanje, tehtne uvodne besede in poznavalske razprave. 

KOGRA  bo ostala kraj in čas srečevanja ljudi, ki organizirajo, vodijo in načrtujejo slovensko 

komunalo.  Novorojena Komunalna akademija pa bo polemično odpirala mnoga vprašanja. 

In iskala odgovore.   
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