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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 
 

5. seje Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor, ki je bila dne 21.3.2016 ob 20. uri v prostorih 

Občine Cerkno. 

 

Prisotni: dr. Franc Lahajnar – predsednik; Silvo Jeram, Ivan Lahajnar, Marjan Simonič, Danilo 

Sedej – člani. 

 

Neopravičeno odsoten: Miran Ciglič. 

Opravičeno odsoten: Rajko Jeram. 

 

Ostali prisotni: župan Jurij Kavčič, 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 4. seje.  

2. Predlog elaboratov o oblikovanju cen komunalnih storitev v Občini Cerkno s predlogi 

sklepov. 

3. Poročilo o kakovosti vodooskrbe v Občini Cerkno v letu 2015. 

4. Odlok o proračunu Občine Cerkno za leto 2016 – prva obravnava. 

5. 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 4. seje. Ker pripomb ni bilo, je bil 

sprejet sklep: 

Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor je soglasno potrdil zapisnik 4. seje odbora. 

 

Ad. 2 

 

Vanja Mavri Zajc in Valerija Močnik sta predstavili elaborat o oblikovanju cen komunalnih storitev 

v Občini Cerkno v delu, ki se nanaša na spremembe glede na september 2015. 

 

Marjan Simonič je vprašal ali so stroški iz leta 2015 primerljivi s stroški iz 2014. 
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Valerija Močnik je obrazložila, da so se znižali stroški dela ter posredno splošni stroški. 

Franc Lahajnar je dodal, da se je z znižanjem cenitev javne infrastrukture, upoštevalo vloženo delo 

krajanov pri izgradnji vodovodov. 

Ivan Lahajnar je izpostavil problem lastništva, v smislu da zakonodaja občinam daje vodovode v 

upravljanje na pa v last. Ugotovil je še, da sedanja zakonodaja predvideva plačevanje 1,2 m3 

porabljene vode na dan za priključek faktorja 1. Že občinski odlok iz leta 2004, ki je trenutno še v 

veljavi, pa predpisuje vgradnjo vodomerov za vsa gospodinjstva. Občina pa na tem področju v 12 

letih ni storila nič. 

 

Martin Raspet mu je pojasnil, da tudi nov predlog odloka, ki ga bo odbor obravnaval na eni izmed 

prihodnjih sej, predvideva prehodno obdobje za vgradnjo vodomerov. 

 

Danilo Sedej je razložil primer iz občine Kobarid. Tam je namreč vsako gospodinjstvo na dom 

prejelo dopis, k pozivu za vgradnjo vodomera. 

 

Ivan Lahajnar je predlagal, da bi se pobrana sredstva iz naslova vodarine morala vračati nazaj na 

račune krajevnih skupnosti.  

 

Danilo Sedej se s tem ni strinjal, saj bi morale krajevne skupnosti potem vodovode tudi vzdrževati.  

 

Župan Jurij Kavčič je podal primer Čepleza. V vodovod je bilo v letu 2014 vloženih veliko sredstev. 

Uporabniki te investicije s plačevanjem komunalnih storitev ne bodo plačali v 50 letih. 

 

Franc Lahajnar je povzel, da se čim prej na seji odbora obravnava predloge odlokov. Prosil je še za 

evidenco spremljanja stroškov dela. 

 

Marjan Simonič je ocenil, da je bilo od leta 1995 naprej 99 % vseh vloženih sredstev v vodovod s 

strani občine in ne s strani uporabnikov. 

 

Silvo Jeram je vprašal, če je narejena idejna zasnova povezave naselja Žabže na vodovod Kojca. Bil 

je tudi mnenja, da bi istočasno ojačali tudi povezav odo vasi Kojca. 

 

Vanja Mavri Zajc je odgovorila, da je idejni projekt izdelan s strani Komunale Idrija. 

 

Sklep:  

Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor je soglasno (5 glasov ZA) potrdil predlog elaborata 

o oblikovanju  cen komunalnih storitev s tem, da se čim prej prične obravnavati predloga 

obeh odlokov. 

 

 

Ad. 3 

 

Vanja Mavri Zajc je predstavila poročilo o kakovosti vodooskrbe v Občini Cerkno v letu 2015. Na 

kratko je povzela seznam vloženih investicij v obdobju 2005 do 2015 ter izpostavila, da so 

prioritetne investicije, investicije v zajetja vodovodnih sistemov, ne glede na to ali občani  

krajevnim skupnostim plačujejo vodarino ali ne.  

 

Franc Lahajnar je izpostavil investicijo v ojačitev in podaljšanje vodovoda Zakriž. Planirana 

sredstva so v primerjavi s končano investicijo v Čeplezu, relativno visoka.  
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Po krajši razpravi so člani odbora predlagali, da se glede na višino investicije, pričakuje tudi 

finančna soudeležba s strani uporabnikov. 

 

Župan Jurij Kavčič je odgovoril, da se bo s podaljšanjem vodovoda pokrilo sedem stanovanjskih 

objektov, od tega tri novogradnje.  

 

Marjan Simonič je glede na fekalno onesnaženje na vodovodu Čeplez, vprašal ali gre za 

onesnaženje na zajetjih ali na omrežju ter če je odvisnost rezultatov vzorčenj lahko tudi lokacija 

odvzema vzorca  oziroma postavitev UV žarnice pred vhodom v vodohran. 

 

Vanja Mavri Zajc je odgovorila, da je stroka predlagala postavitev UV žarnice na dotoku v 

vodohran, kar pa se tiče odvzema vzorcev na različnih lokacijah vodovodnega sistema, pa bi morali 

istočasno vzeti vzorce na dotoku v zajetjih in iz sistema oz. omrežja, da bi lahko imeli primerljive 

rezultate. 

 

Marjan Simonič je bil v nadaljevanju mnenja, da se prisotnost koliformnih bakterij lahko pojavlja 

tudi zaradi tega, ker se prevelika količina vode predolgo zadržuje v sistemu. Glede na današnje 

tehnične možnosti, bi morali vsaj na sistemih, kjer je to možno tehnično urediti poskrbeti za 

izpuščanje odvečne pitne vode.  

 

Vanja Mavri Zajc je odgovorila, da je deloma ta rešitev lahko učinkovita, ne pa v celoti, ker se 

prisotnost koliformnih bakterij (naravno onesnaženje) ugotavlja že na dotokih v zajetja. 

 

Sklep:  

Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor je poročilo o kakovosti vodooskrbe v Občini 

Cerkno v letu 2015 sprejel kot informacijo. 

 

Ad. 4 

 

Župan Jurij Kavčič je prisotnim podal obrazložitev predloga proračuna za leto 2016 za področja 

porabe cestnega prometa in infrastrukture, ceste razsvetljave, zbiranja in ravnanja z odpadki, 

ravnanja z odpadno vodo, prostorskega načrtovanja, oskrbe s pitno vodo, upravljanja z zemljišči ter 

porabo stalne rezerve. 

 

Danilo Sedej je vprašal, če ima KS Cerkno v svojem proračunu tudi vložke v vzdrževanje čistilne 

naprave, glede na to, da za ta namen od uporabnikov pobira sredstva. 

 

Valerija Močnik je odgovorila, da ima KS v svojem proračunu planirana sredstva za zavarovanje 

čistilne naprave ter porabo električne energije. 

 

Danilo Sedej je prosil, da se posreduje podatke o prihodkih KS Cerkno iz tega naslova. 

 

Franc Lahajnar je vprašal kaj vsebuje postavka Projekti za komunalne ureditve. 

 

Župan Jurij Kavčič mu je odgovoril, da so v postavki rezervirana sredstva za ureditev kanalizacije 

na Ličarjevi ulici. 

 

Vanja Mavri Zajc je dodala, da je v letošnjem letu planirana novelacija oz. nadgradnja občinskega 

operativnega programa odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki bo vseboval opredelitve dejanskih 

obremenitev na nivoju posameznega objekta, določitev možnih načinov odvajanja in čiščenja 

odpadne vode na nivoju posameznega objekta, tehnično izvedljivost, ekonomsko upravičenost 

izvedbe in finančni vidik. 
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Franc Lahajnar je vprašal ali bi bila postavka Okoljska dajatev - odpadne vode nižja, če bi bila vsa  

poraba pitne vode merjena. 

 

Vanja Mavri Zajc je odgovorila, da izračun bi bil nižji, kljub temu pa na izračun okoljske dajatve 

vpliva tudi način odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. 

 

Franc Lahajnar je predlagal, da se za sredstva iz postavke Naprave za dezinfekcijo pridobi ponudbe 

za nakup UV žarnic, potem pa se na odboru odloči, na katere vodovodne sisteme se jih bo 

montiralo. V nadaljevanju ga je zanimalo za kateri namen so rezervirana sredstva postavke Montaža 

vodomerov – primarna linija. 

 

Vanja Mavri Zajc je pojasnila, da gre za montažo vodomerov na primarni veji pred prvim odcepom 

v sekundarno omrežje posameznih vodooskrbnih sistemov za namen ugotavljanja dejansko odvzete 

količine vode iz vodnih virov. V letošnjem letu smo se odločili za montažo merilnih naprav na 

sedmih vodooskrbnih sistemih, ki imajo vodomere vgrajene tudi na omrežju na odjemnih mestih. 

Podatki bodo tako služili tudi za ugotavljanje vodnih izgub. 

 

Marjan Simonič je nadaljeval, da moramo prioritetno poskrbeti za zdravstveno ustrezno pitno vodo, 

potem pa ugotavljati vodne izgube. 

 

Odbor je v nadaljevanju sprejel sklep: 

Postavka 1316110 Naprave za dezinfekcijo se poveča za 13.000, na račun postavke 1316119 

Montaža vodomerov – primarna linija. 

 

Franc Lahajnar je vprašal za kateri namen so rezervirana sredstva postavke Vodovod Dolenji 

Novaki. 

 

Župan Jurij Kavčič je odgovoril, da je potrebno sanirati zajetja in vodohran. 

 

Franc Lahajnar je nadalje vprašal, katere aktivnosti so mišljene pod postavko plaz Poljane. 

 

Župan Jurij Kavčič je odgovoril, da gre za ureditev nove dostopne poti ter spremljanje premikov 

plasti s pomočjo posnetkov iz zraka. 

 

Danilo Sedej je vprašal kje v proračunu je obljubljena asfaltacija Počivalo – Črni vrh. 

 

Župan Jurij Kavčič je odgovoril, da se bo investicija dopisala v Načrt razvojnih programov za 

prihodnje leto. Letos se bodo sredstva 23. člena, katera so bila prvotno mišljena za omenjeno 

investicijo, usmerila v avtobusno progo, in sicer v sanacijo plazu na cesti Otalež - Jazne. 

 

Silvo Jeram je omenil, da v predlogu proračuna pogreša asfaltacije v KS Bukovo. Predlagal je 

asfaltacijo ceste v Bukovski vrh, glede na to da je predračun že dolgo na občinski upravi. 

 

Župan Jurij Kavčič je odgovoril, da so v okviru proračuna rezervirana sredstva za asfaltacijo odseka 

v Laharni. 

 

Sklep: 

Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor je potrdil Odlok o proračunu Občine Cerkno za 

leto 2016 –  v prvi obravnavi, v delu za katerega je pristojen. (5 članov ZA) 

 

Ad. 5 
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Ivan Lahajnar je izpostavil problem parkiranja na Platiševi ulici mimo stare policije. Avtomobili so 

dnevno parkirani na zarisanem pločniku, kar onemogoča varno pot pešcem. Glede na to, da je na 

tistem predelu dovolj prostora za ureditev pločnika in parkirišč, je predlagal, da se v najkrajšem 

možnem času predlagana rešitev realizira. 

 

Danilo Sedej se je mnenju pridružil ter izpostavil problem prometnega režima na Glavnem trgu. 

Podal je predlog, da se promet umiri z enosmerno ulico in ležečimi policaji. 

 

Silvo Jeram je za konec opozoril, da je po zimski sezoni potrebno očistiti ceste in propuste. 

 

Seja odbora se je zaključila ob 23. uri. 

 

 

 

 Zapisali: Predsednik odbora:  

       Vanja Mavri Zajc                                                                         dr. Franc Lahajnar 

       Valerija Močnik 

 

                                                                                   


