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ZAPISNIK
1. seje Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor, ki je bila dne 10.3.2015 ob 19. uri v prostorih
Občine Cerkno.
Prisotni:
dr. Franc Lahajnar – predsednik; Silvo Jeram, Danilo Sedej, Ivan Lahajnar, Marjan Simonič, Rajko
Jeram – člani.
Odsotni: Miran Ciglič
Ostali prisotni: Jurij Kavčič - župan; Gašper Mohorič, Vanja Mavri Zajc – občinska uprava.

Predlagani d n e v n i

r e d:

1. Odlok o proračunu Občine Cerkno za leto 2015 – prva obravnava.
2. Pobude in vprašanja.
Predsednik odbora Franc Lahajnar je na začetku seje ugotovil sklepčnost in predstavil predlagan
dnevni red, ki je bil soglasno sprejet.
Predlagal je, da zapisnike odbora pišeta Vanja Mavri Zajc in Gašper Mohorič ter besedo predal
županu Juriju Kavčiču.
Ad. 1
Župan je na začetku povedal, da se je sprejemanje proračuna zavleklo, ker od države ni bilo
potrebnih informacij za pripravo le-tega. Na prihodkovni strani je 160.000 EUR manj od
predvidenega. Letošnji proračun je »težak« 5.450.000 EUR, se pa v drugem polletju s strani države
napovedujejo dodatni rezi. Velik izpad prihodkov je iz naslova nepovratnih sredstev za povračilo
škod (žled, ipd.). Ima pa občina odobrena vseeno dva projekta iz tega naslova. Pripravlja se tudi nov
Odlok o oskrbi s pitno vodo in vse potrebno za sprejem cene vodarine in kanalščine.
Ivana Lahajnarja je zanimalo od česa so odvisni prihodki občine.
Župan mu je razložil, da je glavni vir t.i. glavarina, ki je vezana na število prebivalcev v občini. Ta
del prihodkov ni odvisen od drugih prihodkov.
Franca Lahajnarja je zanimalo katera sta tista dva projekta, ki jih je župan izpostavil.
Župan mu je odgovoril, da gre za odpravo posledic žledu na cesti v Šebreljah in Gorenjih Jaznah v
skupni vrednosti 60.000 EUR.
Franc Lahajnar je vprašal še, kdaj se lahko pričakuje obravnavo vsebine za sprejemanje cene
vodarine.
Župan je povedal, da gradivo pride na prvo obravnavo v do konca prvega polletja letošnjega leta, do
konca leta se pričakuje potrditev. S samim zaračunavanjem bi tako pričeli z začetkom leta 2016.
Gašper Mohorič je razložil postavke proračuna s področja cestne infrastrukture, prostorskega
planiranja in intervencijskih programov.
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Župan je dodal, da gre pri plazu v Poljanah za preko 20.000 m3 materiala ter da gre v tem primeru
za zelo rizično zadevo.
Marjan Simonič je vprašal kaj se dogaja na plazu pod Gopalom tek kako je s projektom talnih
označb postajališč na Keltiki.
Župan je povedal, da so projekti za prehode na Keltiki izdelani in pripravljeni, da gredo v revizijo
na DRSC.
Ivan Lahajnar je opozoril na dejstvo, da je v letošnjem letu s strani KS Cerkno planirana izvedba
pločnika v Mostaniji, lansko leto pa se prav na tem delu na novo asfaltiralo, kar pa ne gre skupaj.
S tem se je strinjal tudi Franc Lahajnar, ki je predlagal, da se občina pred predvidenimi podobnimi
projekti uskladi s Telekomom, da se potem cest ne koplje večkrat.
Ivana Lahajnarja je zanimalo, če se kaj dela na omejitvi hitrosti na Bevkovi ulici.
Župan je razložil, da na državnih cestah ležeči policaji niso dovoljeni in da nekatere zadeve, ki so v
pristojnosti države s strani občin niso rešljive.
Danilo Sedej je opozoril na prevelike hitrosti tudi na Močnikovi ulici, ki pa je prav tako državna
cesta. Opozoril je še, da pri javni razsvetljavi ni dovolj samo če se zamenjajo lampe. Potrebno je
sočasno planirati tudi zamenjavo stebrov, saj so obstoječi za nove lampe prenizki. Osvetljenost je
tako neprimerno manjša.
Silvo Jeram je vprašal, kako je kategorizirana cesta Zakojca – Hudajužna ter še povedal, da so
krajani pripravljeni sofinancirati ureditev ceste v Žabžah. Opozoril je, da je potrebno plaz v Laharn
stalno spremljati.
Gašper Mohorič mu je povedal, da je cesta Zakojca – Hudajužna javna občinska pot.
Franc Lahajnar je vprašal, če se izvajajo odmere in odkupi cest.
Gašper Mohorič je pojasnil, da sproti v tem smislu rešujejo ceste 23. člena.
Franca Lahajnarja je zanimalo še kaj vključuje postavka Program komunalnega opremljanja
zemljišč.
Župan mu je pojasnil, da je to osnova za izračun komunalnega prispevka oz. stavnega zemljišča.
Vanja Mavri Zajc je podala obrazložitve k postavkam s področja varovanja okolja in komunalne
dejavnosti.
Župan je dodal, da se je v preteklosti dezinfekcija pitne vode s pomočjo UV naprave uredila na
vodovodu Čeplez. Zavedati pa se je potrebno, da na določenih sistemih ne bo mogoče zagotoviti
napeljave elektrike do vodohranov.
Silvo Jeram je predlagal, da bi prioritetno uvajali UV naprave na sistemih, kjer je že napeljana
elektrika.
Marjan Simonič je menil, da se je najprej potrebno odločiti, ali bomo najprej vse vodovode opremili
z dozirnimi napravami za natrijev hipoklorit, ali se gre prvotno v postavitve UV naprav, kjer je to
izvedljivo. Šele na osnovi tega se izdela plan ureditve oz. prioritet. Pogrešal je tudi nek pregled
stanja na vodovodih.
Vanja Mavri Zajc je pojasnila, da je pregled stanja v pripravi in bo odboru predstavljen skupaj s
poročilom o vodooskrbi za 2014 na eni izmed prihodnjih sej.
Župan je dodal, da glede na celotno situacijo oz. ponekod tudi glede na nerazumevanje uporabnikov
oz. možnostjo medsebojnega dogovora med uporabniki in upravljavcem, razmišljamo tudi o
možnosti prenosa upravljanja posameznega vodovoda z občine na uporabnike.
Franca Lahajnarja je zanimal strošek laboratorijskih analiz, če bi se vzporedno ob vsakem vzorčenju
na omrežju odvzelo vzorce še iz vsakega zajetja. Predlagal je še, da bi se na eni izmed prihodnjih sej
predstavilo DIIP-e izdelane na osnovi Operativnega programa odvajanja in čiščenja odpadne vode v
Občini Cerkno.
Franc Lahajnar je izpostavil problem, da je odbor v prejšnjem sklicu gradivo za obravnavo po
pravilu prejemal prvič teden pred sejo in nato brez neke širše razprave to moral sprejemati na
zasedanju odbora samo dan ali dva pred sejo občinskega sveta. Predlagal, je da bi se gradivo za
odbor pripravilo dovolj zgodaj, da bi ga imel odbor dejansko možnost temeljito obravnavati.
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Sklep: Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor je o potrditvi proračuna v delu za katerega
je pristojen glasoval: 6 glasov ZA.

Ad. 2
Silva Jerama je zanimalo, kdaj se bo pričelo s čiščenjem cest.
Župan je povedal, da s spomladanskim časom.
Franc Lahajnar je vprašal, kdo so izvajalci teh del.
Župan je odgovoril, da so različni, in sicer se to rešuje pogodbeno, z naročilnicami.

Seja odbora se je zaključila ob 21:30 uri.

Zapisala:
Vanja Mavri Zajc
Gašper Mohorič

Predsednik odbora:
dr. Franc Lahajnar
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