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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 
 

4. seje Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor, ki je bila dne 16.12.2015 ob 20. uri v 

prostorih Občine Cerkno. 

 

Prisotni: dr. Franc Lahajnar – predsednik; Silvo Jeram, Marjan Simonič, Rajko Jeram – člani. 

Odsotni: Miran Ciglič, Ivan Lahajnar, Danilo Sedej. 

Ostali prisotni: Dušan Marc – Snaga d.o.o., župan Jurij Kavčič in mag. Martin Raspet – direktor 

občinske uprave. 

 

Predlagani dnevni red:  

 

1. Pregled zapisnika 3. seje. 

2. Akt o ustanovitvi sveta RCERO Ljubljana. 

3. 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 Cerkno, Idrija in Žiri – druga 

obravnava. 

4. Cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi 

odpadki. 

5. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2015 – hitri postopek. 

6. Pobude in vprašanja. 

 

Franc Lahajnar je na začetku seje ugotovil sklepčnost in predstavil predlagan dnevni red, ki je bil 

soglasno sprejet. 

 

Ad. 1 

 

Franc Lahajnar je člane pozval, naj podajo pripombe na zapisnik 3. seje. Ker pripomb ni bilo, je bil 

sprejet sklep: 

Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor je soglasno potrdil zapisnik 3. seje odbora. 

 

Ad. 2 

 

Predstavnik Snage d.o.o. Dušan Marc je uvodoma povedal, da je že ob 1. obravnavi odloka obstajal 

Svet RCERO Ljubljana (v nadaljevanju: svet), vendar v ožji sestavi samo z občinami 

soustanoviteljicami. Na novembrski seji sveta se je le-ta odločil, da se vključi tudi vse ostale občine 

pristopnice. S pristopom v svet se nanj prenese del pristojnosti občinskih svetov. Glavne naloge so 

opisane v 6. členu akta o ustanovitvi sveta. Deleži glasov občin se bodo prilagajali na 2 leti, glede 

na nove občine pristopnice. 

Franc Lahajnar je vprašal koliko glasov imajo skupaj občine soustanoviteljice. Ugotovilo se je, da 

imajo občine soustanoviteljice 52,73 % glasov. 

 

Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor je soglasno potrdil predlog sklepa o sprejemu Akta 

o ustanovitvi Sveta RCERO Ljubljana. 
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Ad. 3 

 

Predstavnik Snage d.o.o. Dušan Marc je uvodoma povedal, da se je zaradi pestrosti politike lokalnih 

samouprav odločilo, da se občine razdeli na posamezne smiselne skupine. Tako je prišlo do 

odločitve, da se v eno skupino združijo občine Cerkno, Idrija in Žiri. Vsi odloki so vezani na odlok 

Mestne občine Ljubljana. Pomembna sprememba glede n 1. obravnavo je, da je sedaj določeno, da 

v Snago ne sme vstopiti zasebni kapital. Izvajalec zbiranja odpadkov ostaja Komunala Idrija d.o.o., 

ki bo tudi izdajala enotni račun in bo zato deležna nadomestila v višini 5 % cene odpadkov. 

 

Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor je soglasno potrdil predlog sklepa o sprejemu 

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 Cerkno, Idrija in Žiri v drugi obravnavi. 

 

Ad. 4 

 

Predstavnik Snage d.o.o. Dušan Marc je uvodoma povedal, da bodo izračunane cene veljale za leti 

2016 in 2017. Upoštevana je količina odpadkov iz 37 občin. Izhodiščni podatki za količino 

odpadkov so pobrani iz leta 2013 in 2014. Od občin v zahodnem delu Slovenije se pričakuje 49.000 

ton odpadkov. V centru se bodo obdelovali dve vrsti odpadkov: mešani komunalni odpadki in 

biološki odpadki. Pričakuje se, da bo na odlagališče odloženih manj kot 5 % pobranih odpadkov. 

Cene začnejo veljati s 1.1.2016. Občine pristopnice imajo za 5 % višjo ceno kot občine 

soustanoviteljice. S Komunalo Idrija potekajo dogovarjanja, da bi lahko Snaga vozila odpadke iz 

Idrije v Ljubljano. 

Marjan Simonič je vprašal ali je v tej ceni že vključenih 5 % za Komunalo Idrija. Dušan Marc je 

odgovoril, da je to končna cena in vključuje tudi 5 %, ki pripadajo lokalnim komunalam. 

Marjan Simonič je še vprašal, če bodo dosegli zmogljivost 150.000 ton. Dušan Marc je odgovoril, 

da je izračun cene narejen na 92.000 ton in ima center še kar nekaj rezerve. 

 

Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor je soglasno potrdil predlog sklepa o sprejemu cene 

za 2. sklop, ki velja za občine, ki v RCERO ne sovlagajo. 
 

Ad. 5 

 

Župan Jurij Kavčič je uvodoma povedal, da je največja razlika v proračunu nastala zaradi 

nepridobitve sredstev s strani države za energetsko sanacijo osnovne šole, ker sploh ni bilo razpisa. 

Preletel je posamezne postavke na katerih gre za povišanje (parkirišče Gantar, poplačilo gasilskega 

vozila v celoti, nabava table Vi vozite, gozdne ceste, poraba energije v VCC, zimska služba zaradi 

nabave soli, letno vzdrževanje cest, investicijsko vzdrževanje cest, vzdrževanje javne razsvetljave, 

malo gospodarstvo, vzdrževanje vodovodov) oz. znižanje sredstev (ne bo izveden most pri 

zdravstvenem domu, priprava OPN). Dodatno se je pridobilo sredstva Švicarskega sklada za 

osnovno šolo in sredstva za sanacijo po žledu. 

Marjan Simonič je povzel članek časopisa Dnevnik v zvezi z greznicami oz. malimi čistilnimi 

napravami. Roki za izvedbo se zamikajo v leto 2021. Občina bi morala narediti popis javnih 

objektov, ki imajo direktni izliv odpadnih vod. 

 

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

odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2015, v delu, ki se nanaša na pristojnost odbora. 
 

Ad. 6 

 

Pobud in vprašanj ni bilo. 
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Seja odbora se je zaključila ob 21.15 uri. 

 

 

 Zapisal: Predsednik odbora:  

       mag. Martin Raspet                                                                     dr. Franc Lahajnar 


