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OBČINA CERKNO 

 OBČINSKI SVET 

 Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor 

 

 www.cerkno.si, e: obcina@cerkno.si 

 Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno 

 t: 05 373 46 40, f: 05 373 46 49 

 

Z A P I S N I K 
 

2. seje Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor, ki je bila dne 17.6.2015 ob 19. uri v prostorih 

Občine Cerkno. 

 

Prisotni:  

dr. Franc Lahajnar – predsednik; Silvo Jeram, Danilo Sedej, Ivan Lahajnar, Marjan Simonič, Rajko 

Jeram – člani. 

 

Odsoten: Miran Ciglič 

 

Ostali prisotni: Igor Petek – pomočnik direktorja Snage d.o.o.; mag. Vesna Miklavčič – direktorica 

Komunale Idrija d.o.o.; mag. Martin Raspet – direktor občinske uprave; Vanja Mavri Zajc, Valerija 

Močnik – občinska uprava. 

 

 

Predlagani   d n e v n i     r e d:  

 

1. Pregled zapisnika 1. seje.  

2. Odlok o sodelovanju pri skupnem izvajanju in koncesiji za gospodarski javni službi obdelave 

določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja 

komunalnih odpadkov na območju občin Grosuplje, Ivančna Gorica, Dobrepolje, Ribnica, 

Loški Potok, Sodražica, Cerklje na Gorenjskem, Bloke, Žiri, Gorenja vas-Poljane, Koper, 

Ankaran, Šmartno pri Litiji, Vrhnika, Borovnica, Log-Dragomer, Idrija, Postojna, Pivka, 

Cerkno, Mokronog-Trebelno, Trebnje, Šentrupert in Mirna – prva obravnava. 

3. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Cerkno – prva obravnava. 

4. Predlog elaborata o oblikovanju cen komunalnih storitev v Občini Cerkno. 

5. Poročilo o kakovosti vodooskrbe v občini Cerkno v letu 2014. 

6. Pobude in vprašanja. 

 

Predsednik odbora je na začetku seje ugotovil sklepčnost in predstavil predlagan dnevni red, ki je bil 

soglasno sprejet. 

 

 

Ad. 1 

Ivan Lahajnar je predlagal, da se članom odbora gradivo za seje odbora posreduje izključno po 

elektronski pošti. Danilo Sedej je še izrazil željo, da se jim zapisnik seje odbora posreduje po 

elektronski pošti prej in ne šele skupaj z vabilom za naslednjo sejo. 

Franc Lahajnar je predlagal, da se vprašanje o načinu posredovanja gradiva izpostavi na jutrišnji seji 

občinskega sveta, kjer se bo sprejelo enotno stališče tako za člane odborov kot za svetnike 

občinskega sveta. 
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Ad. 2 

Igor Petek je uvodoma na kratko povzel vsebino predloga odloka. Povedal je, da v tem trenutku 

poteka prva obravnava predloga v večini pristopnih občin.  

Martin Raspet je v zvezi s predlogom odloka podal manjšo pripombo s strani statutarno pravne 

komisije, da se v predlogu odloka določena vsebina ponovi v dveh različnih členih, in bo po jutrišnji 

seji posredovana Snagi. 

Igor Petek je odgovoril, da gre pri tem za to, da se v odloku poudari, da Snaga ostane v 100% lasti 

pristopnih občin. 

Igor Petek je še pojasnil, da je kapaciteta odlagališča 150.000 ton, od tega za mešane odpadke 

137.000 ton. Ocenjeno naj bi pristopne občine odložile 114.000 ton, tako da ostaja še nekaj prostih 

kapacitet. Stremi pa se k teritorialni zaključitvi območja (zahodni del države). 

Danila Sedeja je zanimalo, kaj v finančnem smislu to pomeni za občino. S strani Igorja Petka je bilo 

pojasnjeno, da je glede na uredbo o oblikovanju cen strošek prenesen na uporabnika. Sedanja cena 

znaša 130 EUR na tono odloženih mešanih odpadkov ter 74 EUR na tono odloženih bioloških 

odpadkov. 

Marjan Simonič je vprašal, če je rok 30 let, ki je opredeljen v predlogu odloka vezan na kak drug 

rok. Igor Petek mu je pojasnil, da je življenjska doba regijskega centra ocenjena na 33 let. 

Ivan Lahajnar je vprašal, zakaj je potreben še odlok, če je že podpisan sporazum. Igor Petek je 

odgovoril, da tudi pri tem gre za to, da se v odloku poudari, da Snaga ostane v 100% lasti pristopnih 

občin. 

 

Sklep:  

1. Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor je soglasno potrdil predlog Odloka o 

sodelovanju pri skupnem izvajanju in koncesiji za gospodarski javni službi obdelave 

določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali 

odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju občin Grosuplje, Ivančna Gorica, 

Dobrepolje, Ribnica, Loški Potok, Sodražica, Cerklje na Gorenjskem, Bloke, Žiri, 

Gorenja vas-Poljane, Koper, Ankaran, Šmartno pri Litiji, Vrhnika, Borovnica, Log-

Dragomer, Idrija, Postojna , Pivka, Cerkno, Mokronog-Trebelno, Trebnje, Šentrupert 

in Mirna v prvi obravnavi. 

 

Ad. 3 

Direktorica Komunale Idrija je uvodoma na kratko predstavila predlog odloka. Pri tem je poudarila, 

da Komunala kot izvajalec javne službe lahko zagotavlja samo zbiranje, ne pa tudi odlaganja 

odpadkov ter da gre pri oblikovanju cene predvsem za spremembo v metodologiji izračuna 

(kg/osebo). 

Ivan Lahajnar je izpostavil problem neurejenosti ekoloških otokov, predvsem v naselju Cerkno. 

Zanimalo ga je še, kdo je dolžan skrbeti za ekološke otoke. Vanja Mavri Zajc je pojasnila, da je za 

čistočo zadolžen izvajalec javne službe, za samo postavitev oz. ureditev pa krajevne skupnosti v 

sodelovanju z izvajalcem javne službe. 

Marjana Simoniča je zanimal vzrok za povišanje cen. S strani Vesne Miklavčič je bilo pojasnjeno, 

da je razlog v stroških zbiranja. 

Ivan Lahajnar in Silvo Jeram sta izpostavila dejstvo, da se na podeželju ostanke oz. mešane 

komunalne odpadke odvaža samo enkrat mesečno, cena pa je enaka kot v naselju Cerkno, kjer se 

odvoz vrši dvakrat mesečno. Vesna Miklavčič je pri tem poudarila načelo solidarnosti. Poudarila je 

tudi dejstvo, da se ostanki odpadkov res odvažajo manj pogosto, je pa sedaj več odvozov ločenih 

frakcij. 

Danilo Sedej je vprašal, če je možno obratovalni čas zbirnega centra (ZC) v Cerknem podaljšati, 

vsaj ob sobotah. Martin Raspet je odgovoril, da bolj težko. 
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Sklepa:  

1. Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor je soglasno potrdil predlog Odloka o 

ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Cerkno v prvi obravnavi. 

2. Odbor je sprejel sklep, da se še enkrat s strani predsednikov oz. predstavnikov vseh 

krajevnih skupnosti v sodelovanju s predstavnikom Komunale Idrija operativno 

pregleda stanje na področju ekoloških otokov in presodi način zbiranja in odvoza 

odpadkov ter o tem odboru poda poročilo oz. predlagane spremembe. 

 

 

Ad. 4 

S strani občinske uprave je bil članom odbora uvodoma predstavljen povzetek predlogov elaboratov 

o oblikovanju cen komunalnih storitev v Občini Cerkno oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in 

čiščenja odpadne vode. 

 

Silvo Jeram je povedal, da je za to, da se uvede plačevanje komunalnih storitev, vprašal pa je, na kaj 

lahko računa, da bo za to dobil. Z njim se je strinjal tudi Ivan Lahajnar. 

Vanja Mavri Zajc je povedala, da se cen vodarine, ki so sedaj v veljavi po posameznih krajevnih 

skupnostih ne da primerjati s predlogom v elaboratu, saj so le-te oblikovane skladno z veljavno 

zakonodajo. 

Ivan Lahajnar je povedal, da so vodovod Trebenče leta 1962 izgradili vaščani sami. Zanimalo ga je, 

kakšna je pravna podlaga za to, da lahko občina zaračunava te storitve oz. kako je lahko občina 

lastnik teh vodovodov. Martin Raspet je odgovoril, da tudi ni nikjer osnove, da je vodovod last 

uporabnikov ter pozval vse člane odbora, naj se izjasnijo, ali želijo, da se postopek zaračunavanja 

komunalnih storitev nadaljuje ali ne. Člani odbora so enotno potrdili, da so za to. 

Ivan Lahajnar je opozoril tudi na to, da občina oz. režijski obrat nima nikjer objavljene dežurne 

telefonske številke, na katero se lahko uporabniki v nujnih primerih obračajo izven rednega 

delovnega časa. Martin Raspet je bil mnenja, da je enkrat potrebno storiti korak naprej ter da če 

sredstev ne bo, se tudi ne more vlagati v infrastrukturo. Vanja Mavri Zajc je dodala, da državna 

zakonodaja na vseh področjih popolnoma enakovredno obravnava velike in male vodooskrbne 

sisteme. 

Rajka Jerama je zanimalo, kako bo s števci v večstanovanjskih stavbah oz. če bo moralo imeti vsako 

stanovanje svoj števec. Valerija Močnik je pojasnila, da uredba tega ne predvideva. 

Silvo Jeram je vprašal, kako se bo obračunavala poraba pitne vode v hlevih. Vanja Mavri Zajc mu je 

odgovorila, da uredba o oblikovanju cen ne predpisuje nobene razlike, če pa je poraba v hlevu 

ločena z vodomerom, se okoljska dajatev za ta del ne zaračuna. 

Marjan Simonič je ugotovil, da je naša občina ena izmed zadnjih v državi, ki še ni sprejela cen v 

skladu z veljavno zakonodajo. Nadalje je povzel ugotovitve odbora za finance, ki je elaborat 

predhodno že obravnaval. Povedal je, da so cenitve vodovodov, izdelane s strani sodnega cenilca, 

previsoke. Posledica je tudi relativno visoko izračunana omrežnina za posamezni priključek. 

Elaborat kot tak pa škodi našim občanom. Dvomil je še če je sedanja organiziranost občinskega 

režijskega obrata sposobna zagotavljati predlagano izvajanje gospodarske javne službe.  

Franc Lahajnar je pohvalil predlog predstavljenega elaborata. Predlagal pa je da se pripravi analizo 

dejanskega stanja na posameznih vodovodih z oceno potrebnih ukrepov (obnove objektov, omrežja, 

priprave pitne vode) in stroškov do konca leta 2018. 

Danilo Sedej je vprašal kolikšna je veljavna cena vode na m3 v Cerknem in kolikšno povišanje se 

lahko pričakuje, če bi se sprejela predlagana cena. 

Valerija Močnik je odgovorila, da v Cerknem uporabnik plača 0,5 EUR za m3 porabljene vode, v 

primeru potrditve predlaganih cen pa bi uporabnik plačal za dobrih 300% več. 

 

 

 



 4 

Sklep:  

1. Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor je sprejel sklep, da se pripravi analiza stanja 

na vodovodih s potrebno dinamiko vlaganj v posamezne vodovodne sisteme. 

 

 

Ad. 5 

Vanja Mavri Zajc je predstavila povzetek poročila o vodooskrbi za leto 2014.  

 

Marjan Simonič je vprašal, kakšni so zadnji rezultati vzorčenja v Čeplezu. Vanja Mavri Zajc je 

odgovorila, da se vzorči enkrat mesečno ter da so letošnji rezultati skladni.  

Člani odbora so bili soglasni, da se na sistemih, kjer je to tehnično izvedljivo, planira priprava oz. 

dezinfekcija s pomočjo UV naprave. 

 

Sklep: 

1. Odbor je poročilo o kakovosti vodooskrbe v občini Cerkno v letu 2014 sprejel kot 

informacijo.  

 

Ad. 6 

Brez razprave. 

 

 

Seja odbora se je zaključila ob 23. uri. 

 

 

 

 Zapisali: Predsednik odbora:  

       Vanja Mavri Zajc                                                                         dr. Franc Lahajnar 

       Valerija Močnik 

 

                                                                                   


