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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 
 

6. seje Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor, ki je bila dne 5.5.2016 ob 20. uri v prostorih 

Občine Cerkno. 

 

Prisotni: dr. Franc Lahajnar – predsednik; Silvo Jeram, Ivan Lahajnar, Rajko Jeram, Danilo Sedej – 

člani. 

 

Neopravičeno odsotna: Miran Ciglič, Marjan Simonič. 

 

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 5. seje.  

2. Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Cerkno – osnutek. 

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

sprejet sklep: 

Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor je soglasno potrdil zapisnik 5. seje odbora. 

 

Ad. 2 

 

Župan Jurij Kavčič je uvodoma povedal, da gre za obravnavo novega osnutka odloka, ki je usklajen 

s trenutno veljavno zakonodajo na tem področju. Odlok, ki je trenutno v veljavi, se ni nikoli 

realiziral v celoti, saj v preteklosti ni bilo politične volje za sprejem vodarine. Zato smo z novim 

poskusom, najprej obravnavali in na odboru sprejeli primerno cene omrežnine in vodarine, sledi pa 

še sprejem dveh odlokov, da se bo omenjeno lahko zaračunalo in s tem pridobilo prihodke za 

vzdrževanje in investicije na področju vodooskrbe. 

 

Vanja Mavri Zajc je v nadaljevanju na kratko povzela predlagani osnutek odloka. 

 

Ivan Lahajnar je vprašal, ali je obravnava osnutka sploh smiselna, glede na to da osnutek povzema 

veljavno zakonodajo. 
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Franc Lahajnar je pojasnil, da so določene zadeve, ki jih je možno uskladiti in prilagoditi potrebam 

občine. Pregledal je več odlokov primerljivih občin, le ti se med seboj v določenih segmentih 

razlikujejo. 

 

Martin Raspet je še dodal, da je odlok dan v obravnavo kot osnutek, predvsem z namenom, da ga 

pristojni odbor uskladi do prvega branja.  

 

Župan Jurij Kavčič je povedal, da bo občina glede na povprečno starost vodovodov, del sredstev za 

investicije, še vedno morala kriti iz proračuna, saj pobrana amortizacija ne bo zadoščala za večje 

investicije. 

 

Franc Lahajnar je razložil, da je omrežnina izračunana iz vložkov v vodovode v preteklosti in 

preostale vrednosti vodovodov, kar pa bo občina vložila v vodovode v prihodnosti, bo ceno 

omrežnine dvignilo, vendar ne za velik odstotek, saj so življenjske dobe oz. stopnje amortizacije pri 

infrastrukturi nizke.  

 

Rajko Jeram je razmišljal glede na aktualne peticije, da se vodna pravica vpiše v ustavo, da bo v 

prihodnje verjetno pitna voda kot brezplačna dobrina za vse državljane. 

 

Martin Raspet je odgovoril, da gre za plačilo storitve v kateri so zajeti stroški vzdrževanja in ne 

vode kot take. 

 

Danilo Sedej je v vprašal, kaj pomeni v 18. členu zapisana prepoved lastne oskrbe. Stvar se mu ne 

zdi logična, saj v tem primeru uporabnik s pridobljenim vodnim dovoljenjem za lastno oskrbo le te 

ne sme več koristiti. Predlagal je, da se v odlok dopiše, da mora uporabnik v tem primeru poskrbeti, 

da sta priključek in interna napeljava na javni vodovod in drug vodni vir izvedena ločeno. 

 

Vanja Mavri Zajc je pojasnila, da gre za določbo 12. člena Uredbe o oskrbi s pitno vodo. 

 

Martin Raspet je dodal, da gre za problem dvojne oskrbe pri obstoječih objektih. Za novogradnje na 

območju, kjer se izvaja javna služba, sedaj uporabnik ne more več pridobiti vodne pravice za lastno 

oskrbo.  

 

Ivan Lahajnar je ugotovil, da se glede na sedaj veljavno zakonodajo predvideva zaračunavanje 

nenormalno visoke porabe za priključke brez merjene porabe. Gre namreč za predpisano porabo 36 

m3/ mesec za priključek faktorja 1. 

 

Danilo Sedej je navedel primer odloka Občine Kobarid, kjer je za montažo števcev določeno 

prehodno obdobje dveh let, trenutno pa zaračunavajo pavšal 4,5 m3/mesec/osebo. 

 

Vanja Mavri Zajc mu je odgovorila, da je kobariški odlok iz leta 2011, ko je bila v veljavi še 

prejšnja zakonodaja, ki je res predpisovala pavšal 4,5 m3.  

 

Franc Lahajnar in Danilo Sedej sta bila mnenja, da bi bil lahko odlok pripravljen bolj sistematično, 

saj se nekatere vsebine ponavljajo skozi cel odlok. 

 

Danilo Sedej je vprašal, če se bo glede na 19. člen odloka poraba vode ugotavljala samo z 

obračunskimi vodomeri. 

 

Vanja Mavri Zajc mu je odgovorila, da porabo nemerjene določa 27. člen odloka v skladu z 3. 

odstavkom 18. člena MEDO. 
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Silvo Jeram je vprašal, kako je zastavljena dežurna služba v primeru okvar oz. izrednih dogodkov. 

Martin Raspet mu je odgovoril, da to ni predmet odloka ter da se bo to uredilo kasneje v okviru 

režijskega obrata. 

 

Ivan Lahajnar je ugotovil, da občina oz. režijski obrat s sedanjim številom zaposlenih (1,5 človeka) 

ne bo zmožna izvajati vseh nalog predpisanih z odlokom. 

 

Franc Lahajnar je imel pomisleke pri naslednjih vsebinah odloka: 

- 4. člen: smiselnost upravljavca zasebnega vodovoda 

Martin Raspet je odgovoril, da tako predpisuje uredba 

- 5. člen: ali obstaja plan monitoringa kemijskega in mikrobiološkega stanja vode iz zajetja 

Vanja Mavri Zajc mu je pojasnila, da je to stvar ministrstva oz. ARSO-a 

- 5. člen: kaj pomeni občasno hidravlično modeliranje javnega vodovoda 

- 6. člen: izdajanje odločb o odmeri komunalnega prispevka 

Martin Raspet mu je odgovoril, da bo to veljalo, kadar bo le-ta sprejet 

- 10. člen: smiselnost opremljanja poselitvenih območij za novogradnje z javnim vodovodom 

- 19. člen – 23. člen: smiselnost zapisa vsebine teh členov v odlok 

Vanja Mavri Zajc se je strinjala, da se te vsebine zapiše v tehnični pravilnik 

- 44. člen: smiselnost nalaganja kazni samemu sebi (medobčinski inšpektor občini oz. 

režijskemu obratu) 

Martin Raspet je odgovoril, da se bo določilo črtalo iz odloka 

 

 

 

Sklep:  

Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor je potrdil osnutek Odloka o oskrbi s pitno vodo v 

Občini Cerkno, s tem da se odlok do prvega branja uskladi s predlogi članov odbora. 

 

 

Ad. 3 

 

Danilo Sedej se je vprašal, če se kaj dela na urejanju oziroma umirjanju prometa na Glavnem trgu. 

Kot je že povedal na prejšnji seji, je njegov predlog, da se promet umiri s pomočjo ležečih policajev. 

 

Franc Lahajnar se je mnenju pridružil ter dodal, da je fizično treba promet umiriti tudi pod osnovno 

šolo. 

 

Župan Jurij Kavčič je povedal, da v prihodnjem tednu pridejo iz Direkcije za ceste in bodo 

obravnavali tudi ta dva predloga. Prisotne je seznanil tudi, da se je občina v lanskem letu prijavila 

na razpis za ureditev prometne strategije,  na katerem pa ni uspela. Ker bi se omenjene težave dalo 

rešiti s sredstvi razpisa, se bo občina nanj ponovno prijavila. 

 

Ivan Lahajnar je povedal, da je neprimerno, da so leseni okvirji, ki se jih potrebuje ob pokopu krste, 

postavljeni ob obzidju pokopališča Cerkno. Predlagal je tudi, da bi se osmrtnice objavilo na spletni 

strani. 

 

Seja odbora se je zaključila ob 22. uri. 

 

 Zapisali: Predsednik odbora:  

       Vanja Mavri Zajc                                                                         dr. Franc Lahajnar 

       Valerija Močnik 

                                                                           


