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ZAPISNIK
8. seje Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor, ki je bila dne 14.9.2016 ob 19. uri v prostorih
Občine Cerkno.
Prisotni: dr. Franc Lahajnar – predsednik; Silvo Jeram, Marjan Simonič, Rajko Jeram, Danilo Sedej
– člani.
Neopravičeno odsotna: Miran Ciglič, Ivan Lahajnar.
Ostali prisotni: mag. Martin Raspet – direktor občinske uprave; Vanja Mavri Zajc, Valerija
Močnik – občinska uprava; Beno Fekonja, Primož Ržen, Marko Leoni – Komunala Idrija d.o.o.;
Borut Eržen - Elsik d.o.o.
Predlagani d n e v n i

r e d:

1. Pregled zapisnika 7. seje.
2. Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Cerkno – druga obravnava.
3. Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav javnega vodovoda na območju
Občine Cerkno.
4. Sklep o cenah storitev oskrbe s pitno vodo na območju Občine Cerkno.
5. Odlok o rabi javnih površin v Občini Cerkno – druga obravnava.
6. Pobude in vprašanja.

Franc Lahajnar je na začetku seje ugotovil sklepčnost. Na dnevni red se uvrsti nova 2. točka Sklep o
cenah zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju občine Cerkno. Točke od 3. točke
dnevnega reda dalje se preštevilčijo.
Ad. 1
Franc Lahajnar je člane pozval, naj podajo pripombe na zapisnik 7. seje. Ker pripomb ni bilo, je bil
sprejet sklep:
Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor je soglasno potrdil zapisnik 7. seje odbora.
Ad. 2
Direktor Komunale Idrija Beno Fekonja je predstavil predlog novo oblikovane cene zbiranja
komunalnih odpadkov, ki je oblikovana na osnovi trenutno veljavne zakonodaje. Stroški obdelave
komunalnih odpadkov (Snaga Ljubljana) ter zbiranja (Komunala Idrija) ostajajo na skupni
položnici. Na novo oblikovana cena se glede na zadnjo potrjeno v letu 2009 zniža.
Primož Ržen je pojasnil vsebino elaborata, ter spremembe glede na prejšnjo sestavo cene. Bistvena
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razlika je v obračunu bioloških odpadkov, ki se doslej niso zaračunavali občanom.
Danilo Sedej je vprašal, če bo stanovanjska hiša v Cerknem, ki ima možnost kompostiranja in
odlaganja teh odpadkov v rjave zabojnike na ekoloških otokih, dolžna plačati polno ceno.
Martin Raspet mu je odgovoril, da je v tem trenutku določena cena na kilogram bioloških odpadkov,
ni pa še določeno razmerje med individualnimi hišami in večstanovanjskimi objekti.
Primož Ržen je pojasnil, da količina predvidena za zaračunavanje na podlagi sodil (zapolnjenost
rjavih kontejnerjev ob praznjenju) znaša za individualno hišo v naselju Cerkno 2,66
kg/osebo/mesec, za večstanovanjski objekt pa 3,85 kg/osebo/mesec.
Martin Raspet je ugotovil, da gre za premajhno razliko med individualno hišo in večstanovanjskim
objektom.
Marko Leoni mu je odgovoril, da imajo individualne hiše na drugi strani več zelenega odreza, ki se
prav tako odlaga v rjave zabojnike.
Rajko Jeram menil, da mora odpadke plačati povzročitelj. Težavo vidi v tem, da se odpadke na
ekološke otoke v Cerknem pripelje iz okolice. Po njegovem mnenju zeleni odrez ne sodi v rjave
zabojnike.
Beno Fekonja je povedal, da je težko vzpostaviti sistem, ki bi bil pravičen do vseh. Trenutno se
vzpostavlja kataster zabojnikov na ekoloških otokih, iz katerega bo jasno kateri objekti gravitirajo
na določen ekološki otok. Povedal je, da je od vseh zbranih odpadkov le 8% bioloških odpadkov,
kar vpliva na večje stroške.
Primož Eržen je izpostavil 25. člen Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Cerkno v
katerem je zapisano, da imajo gospodinjstva možnost predložiti izjavo, da biološke odpadke samo
kompostirajo.
Člani odbora so predlagali, da se v obdobju enega leta opravi ločeno tehtanje bioloških odpadkov
posebej iz večstanovanjskih objektov in posebej iz indvidualnih stanovanjskih hiš. Tehtanje se v tem
obdobju opravi štirikrat. Zbrani podatki bodo služili kot sodilo za določitev pravičnejšega razmerja
za zaračunavanje uporabnikom v večstanovanjskih in individualnih objektih.
Sklep: Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor je soglasno potrdil Sklep o cenah zbiranja
določenih vrst komunalnih odpadkov na območju občine Cerkno.
Ad. 3
Vanja Mavri Zajc je na kratko predstavila spremembe v Odloku o oskrbi s pitno vodo v Občini
Cerkno glede na prvo obravnavo. Spremembe se nanašajo na pripombe statutarno pravne komisije
ter manjše vsebinske spremembe v 32. in 42. členu.
Franc Lahajnar je vprašal v katerih primerih lahko uporabnik v skladu s 36. členom zahteva
prekinitev dobave pitne vode oz. ukinitev priključka.
Vanja Mavri Zajc je odgovorila, da gre tu za primere rušenja oz. opustitve uporabe stavbe. V skladu
z odlokom morajo biti stavbe, kjer je možnost priključitve na javni vodovod, nanj tudi priključene.
Marjan Simonič je vprašal, če je 9. alinea 35. člena, ki določa, da se uporabniku prekine dobava
vode, če niti po prejemu opomina ne poravna stroškov po izdanem računu, v skladu s pravico do
pitne vode za vsakogar.
Valerija Močnik je odgovorila, da uporabnik plača storitev izvajanja javne službe oskrbe s pitno
vodo in ne vodo kot tako.
Sklep: Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor je soglasno potrdil Odlok o oskrbi s pitno
vodo v Občini Cerkno v drugi obravnavi.
Ad. 4
Vanja Mavri Zajc je uvodoma povedala, da je Tehnični pravilnik nastal v sodelovanju s podjetjem
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Elsik d.o.o. Borutom Erženom in sodelavcem Janezom Peternelom. Pojasnila je še, da se tehnični
pravilniki od občine do občine praktično ne razlikujejo.
Marjan Simonič je vprašal, če se predpisani odmiki v pravilniku nanašajo samo na novogradnje ali
tudi za obstoječe objekte.
Martin Raspet je pojasnil, da so pri tem mišljene novogradnje. Se pa v praksi tako ali tako vsak
primer obravnava individualno. Zato se lahko v pravilnik smiselno doda besedo praviloma.
Marjan Simonič je še vprašal, če se preizkušanje cevovoda iz 34. člena nanaša tudi na sekundarne
vode oz. priključke.
Borut Eržen je razložil, da to velja samo za linije do števca oz. priključka in sicer ne glede na
dolžino novega cevovoda.
Danila Sedeja je zanimalo, če se izvedba merilnega mesta opredeljena v 46. členu nanaša samo na
novogradnje in rekonstrukcije.
Martin Raspet je odgovoril, da velja za novogradnje, za obstoječe objekte pa ne, kar je opredeljeno
v 55. členu pravilnika.
Marjan Simonič je izrazil bojazen, da si bo upravljavec s tem pravilnikom preveč zakompliciral
izvajanje javne službe v tem delu. Po njegovem mnenju pravilnik vsebuje določila, ki bodo v praksi
na terenu v določenih primerih težko izvedljiva.
Borut Eržen je dodal da bo smiselno jaške v katerih je vgrajen vodomer prestaviti izven objekta v
skladu z obravnavanim pravilnikom ob večjih rekonstrukcijah. Poudaril je, da je upravljavec dolžan
menjati števce vsakih 5 let v skladu s 45. členom pravilnika, ki predpisuje vgradne dolžine
vodomerov. Cilj je, da se stvari poenotijo na celotnem območju izvajanja javne službe.
Franc Lahajnar je vprašal, kako je določeno obdobje 5 let za zamenjavo vodomerov.
Borut Eržen je pojasnil, da je določeno s Pravilnikom o meroslovnih zahtevah za vodomere.
Vanja Mavri Zajc je povedala, da so verjetno vsi obstoječi vodomeri, razen v naselju Cerkno,
starejši od petih let in potrebni menjave.
Sklep: Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor je soglasno potrdil Pravilnik o tehnični
izvedbi in uporabi objektov in naprav javnega vodovoda na območju Občine Cerkno.
Ad. 5
Valerija Močnik je uvodoma predstavila Sklep o cenah storitev oskrbe s pitno vodo na območju
Občine Cerkno ter na kratko elaborat o oblikovanju cene oskrbe s pitno vodo.
Marjan Simonič je vprašal, če pomeni v tabeli zapisana velikost priključka, velikost priključka ali
velikost vodomera.
Valerija Močnik je pojasnila, da gre za velikost vodomera.
Sklep: Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor je soglasno potrdil Sklep o cenah storitev
oskrbe s pitno vodo na območju Občine Cerkno.
Ad. 6
Martin Raspet je na kratko predstavil dodelan Odlok o rabi javnih površin v Občini Cerkno z
upoštevanimi pripombami iz prve obravnave.
Danilo Sedej je vprašal, če odlok ureja tudi parkiranje na javnih površinah.
Martin Raspet je odgovoril, da to ni stvar tega odloka, temveč odloka o občinskih cestah.
Marjan Simonič je dvomil v smiselnost zapisa v 5. odstavku 20. člena, ki določa da uporabnino za
premično stojnico, premični voziček ali motorno vozilo za prodajo ter za mesečni sejem obračunava
KS Cerkno. Glede na sklep odbora za finance o postopnem ukinjanju prihodkov krajevnih
skupnosti.
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Martin Raspet je odgovoril, da je to utečena praksa, KS Cerkno ima sklenjeno pogodbo za nadzor in
popis na mesečnem sejmu.
Marjana Simoniča je zanimalo kolikšni so prihodki iz tega naslova ter ali bi podjemno pogodbo
lahko sklenila tudi občina.
Valerija Močnik je pojasnila, da je prihodkov okoli 5.000 EUR na leto, ter da bi podjemno pogodbo
prav tako lahko sklenila občina, kar pa ne bi imelo vpliva na višino stroškov.
Sklep: Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor je soglasno potrdil Odlok o rabi javnih
površin v Občini Cerkno v drugi obravnavi.
Ad. 7
Vanja Mavri Zajc je članom odbora predstavila rezultate mikrobioloških analiz na vodooskrbnem
sistemu Čeplez, kjer se priprava vode vrši s pomočjo UV naprave. Rezultati izkazujejo
neučinkovitost kot samostojnega načina priprave. S strani zdravstvenega inšpektorata je bila v
mesecu avgustu 2016 ponovno izdana odločba za vzpostavitev notranjega nadzora na VS Čeplez.
Glede na predstavljena dejstva je člane odbora pozvala k razmisleku o smiselnosti nakupa in
montaže UV naprav na preostalih sistemih brez priprave (kot samostojni način) v prihodnje v skladu
s proračunom 2016 (41.840 EUR).
Marjan Simonič je povedal, da je odbor že pred časom dal rdečo luč za nakup dozirnih postaj za
natrijev hipoklorit, saj gre pri tem za princip »po liniji najmanjšega odpora«.
Franc Lahajnar se je pridružil mnenju ter izrazil dvom, da nismo izrabili vseh možnosti. Mogoče bi
bila bolj smiselna vgraditev UV naprave na iztok iz rezervoarja v sistem.
Vanja Mavri Zajc je članom odbora predstavila tri ponudbe treh različnih dobaviteljev UV naprav
za VS Bukovo, ki so bile pridobljene v zadnjem času. Ponudbe se razlikujejo tudi v tem, kje na
sistemu (dotok ali iztok iz vodohrana) je predvidena montaža UV. Zaradi obveznega upoštevanja
večjega pretoka na iztoku (hidrantno omrežje) se stroški montaže v primerjavi z montažo na dotoku
povišajo skoraj trikratno.
Franc Lahajnar je želel, da se ga pri pridobivanju ponudb v prihodnje povabi zraven.

Seja odbora se je zaključila ob 21.40 uri.

Zapisali:
Vanja Mavri Zajc
Valerija Močnik

Predsednik odbora:
dr. Franc Lahajnar
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