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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 
 

9. seje Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor, ki je bila dne 20.12.2016 ob 19. uri v 

prostorih Občine Cerkno. 

 

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

 

Neopravičeno odsotna: Miran Ciglič, Ivan Lahajnar. 

 

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 8. seje.  

2. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2016 – hitri postopek.  

3. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Cerkno – 

prva obravnava. 

4. Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav javne kanalizacije na območju 

Občine Cerkno. 

5. Sklep o cenah storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda na območju Občine Cerkno. 

6. Pobude in vprašanja. 

 

 

Franc Lahajnar je na začetku seje ugotovil sklepčnost. Na dnevni red se na pobudo Danila Sedeja 

uvrsti nova 6. točka Četrta razvojna os.  Točka 6 dnevnega reda postane sedma.               

 

Ad. 1 

 

Franc Lahajnar je člane pozval, naj podajo pripombe na zapisnik 8. seje. Ker pripomb ni bilo, je bil 

sprejet sklep: 

Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor je soglasno potrdil zapisnik 8. seje odbora. 

 

Ad. 2 

 

Župan Jurij Kavčič je predstavil točko dnevnega reda. Povedal je, da na prihodkovni strani 

proračuna ni velikih sprememb. Na odhodkovni strani so se zmanjšale investicije iz naslova 23. 

člena (sanacija plazu Jazne) iz 353.000 EUR na 180.000 EUR. Investicija gradnja mostu pri 

zdravstveni postaji v Cerknem se je prepolovila glede na projektantsko vrednost. Privarčevana 

sredstva je občina investirala v rekonstrukcijo in sanacijo cest.  
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Zmanjšale so se tudi investicije na vodovodih. Na vodovodu za spodnji del Zakriža se bo investicija 

nadaljevala prihodnje leto. V letošnjem letu se po posvetu z dobaviteljem in predsednikom odbora 

ni montiralo UV naprav. 

Na Maruškovcu se asfaltacija ni izvedla, ker je DRSI ustavil izvedbo, saj je predhodno potrebno 

urediti odvodnjavanje na tem odseku. Povečala pa se je vrednost del na odseku Razpotje-Čumar, saj 

je bilo potrebno predhodno sanirati ovinek. V letošnjem letu se je izdelala banka cestnih podatkov. 

Marjan Simonič je opozoril, da je na projektu plaz Jazne ostal »v zraku« odsek 10 m, ki ni bil 

vključen v projekt. V prihodnje je potrebno več pozornosti nameniti tudi takem rečem. Opozoril je 

še na to, da je na tem odseku nevarnost tudi na zgornjem delu, tu bi bila asfaltacija prav tako nujna. 

Danilo Sedej je poudaril, da se sanacija mostu pri zdravstveni postaji vleče že od avgusta. Vprašal 

je, če bo izvajalec za to plačal kazen. 

Župan je pojasnil, da je bilo opravljeno več dodatnih del, ki bi se na nek način kompenzirale s to 

zamudo. 

Danilo Sedej je na to ugotovil, da je bil projekt očitno slabo pripravljen. 

Danilo Sedej je še vprašal, če bo zamenjava strehe na Gabrijelovi hiši vključena v proračun za 

prihodnje leto. 

Župan je odgovoril, da ja, ponudbe se že zbirajo. 

Silvo Jeram je dvomil, da so temperature v tem času za polaganje asfalta dovolj ugodne. 

Župan je zagotovil, da so, je pa asfalt letos tudi relativno poceni. 

Silvo Jeram je v nadaljevanju še vprašal ali so sredstva, pridobljena iz naslova sanacije po žledu, v 

rebalansu namenjana gasilskim društvom. 

Župan je povedal, da je 146.177 EUR v rebalansu namenjeno za rekonstrukcijo gasilskih domov in 

nabavo opreme. 

Marjana Simoniča je zanimalo, koliko je bilo letos dejansko porabljenega iz naslova 23. člena. 

Župan je povedal, da občina pridobila 123.000 EUR nepovratnih sredstev iz naslova 23. člena in 

50.000 EUR brezobrestnega kredita.  

 

Sklep: Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor je soglasno potrdil Odlok o spremembi 

Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2016.   

 

Ad. 3 

 

Vanja Mavri Zajc je na kratko predstavila vsebino Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in 

padavinske odpadne vode v Občini Cerkno.   

 

Marjan Simonič je vprašal, če bo sprejetjem odloka pri pridobivanju soglasij k gradbeni 

dokumentaciji prišlo do kakršnihkoli sprememb.  

 

Vanja Mavri Zajc je odgovorila, da zaenkrat ne, ker se je že do sedaj zahtevalo vgradnjo malih 

komunalnih čistilnih naprav. 

 

Danilo Sedej je vprašal, kako je v praksi zamišljeno izvrševanje 33. člena odloka, ki predpisuje 

upravljalcu prevzem blata iz obstoječih greznic najmanj enkrat na tri leta. Ne zdi se mu prav, da 

nekateri izpuščajo greznični mulj po travnikih in grapah. 

 

Vanja Mavri Zajc je pojasnila, da se bo vzpostavila evidenca oz. načrt praznjenja. Dolžnost 

upravljavca bo, da uporabnike na tri leta pozove k praznjenju. Načrt bo potrebno oblikovati tako, da 

bo ČN Cerkno glede na njeno zmogljivost, lahko prevzela predvideno količino blata. 

 

Martin Raspet je še dodal, da se bo prevzem blata skladno z odlokom začel izvajati, kadar bodo 

izpolnjeni tehnični pogoji za prevzem in obdelavo blata. Takrat bodo uporabniki pričeli plačevati 

mesečni pavšal za odvoz blata. 
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Danila Sedeja je zanimalo, če je že v planu katera od vasi za opremljenost z javno infrastrukturo 

odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. 

 

Župan je odgovoril, da je narejen operativni program opremljanja, na njegovi osnovi se bo odločilo 

za najlažji vzorčni primer. 

 

Franc Lahajnar je vprašal, če je predlagan odlok usklajen z novo uredbo. 

 

Martin Raspet je odgovoril, da je usklajen z zadnjo veljavno uredbo, ki je začela veljati z letošnjim 

letom. Povedal je tudi, da Statutarno pravna komisija na odlok ni imela pripomb. 

 

Sklep: Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor je soglasno potrdil Odlok o odvajanju in 

čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Cerkno v prvi obravnavi. 

 

Ad. 4 

 

Vanja Mavri Zajc je povedala razlog za oblikovanje Pravilnika o tehnični izvedbi in uporabi 

objektov in naprav javne kanalizacije na območju Občine Cerkno ter na kratko predstavila njegovo 

vsebino. 

 

Na vsebino predlaganega pravilnika ni bilo vprašanj in pripomb.  

Sklep: Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor je soglasno potrdil Pravilnik o tehnični 

izvedbi in uporabi objektov in naprav javne kanalizacije na območju Občine Cerkno.  

 

Ad. 5 

 

Vanja Mavri Zajc in Valerija Močnik sta uvodoma predstavili Sklep o cenah storitev odvajanja in 

čiščenja odpadnih voda na območju Občine Cerkno ter elaborat o oblikovanju cene odvajanja in 

čiščenja komunalne odpadne vode. 

Danila Sedeja je zanimalo, če bodo tudi odslej ustanove plačevale drugačno ceno za to storitev 

glede na gospodinjstva.  

Valerija Močnik je pojasnila, da je bilo tako pri sedanjem obračunavanju in da bo v naprej veljala 

enotna cena za vse. 

Danila Sedeja je še zanimalo, kaj na sedanji položnici, ki jo prejme s strani Krajevne skupnosti 

Cerkno, pomeni postavka razširjena reprodukcija. 

Marjan Simonič mu je pojasnil, da je to nek rezervni sklad za investicije na tem področju. 

Danilo Sedej je še vprašal, če bo v naprej KS Cerkno še pošiljala položnice. 

Vanja Mavri Zajc je pojasnila, da bodo v naprej vsi računi izdani s strani režijskega obrata. 

Martin Raspet je dodal, da bo na občinskem svetu predlagano, da bi se odlok obravnaval v prvem in 

drugem branju. Če bo odlok potrjen v obeh branjih, se bosta na občinskem svetu obravnavala tudi 

Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav javne kanalizacije na območju Občine 

Cerkno in Sklep o cenah storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda na območju Občine Cerkno. 

Marjan Simonič je na kratko povzel, da smo najbrž ena izmed zadnjih občin, ki šele zdaj sprejema 

cene za izvajanje gospodarskih javnih služb po veljavni zakonodaji. Meni, da so predlagane cene 

realne in sprejemljive za občane. Z uveljavitvijo cen bo proračun bogatejši za 252.000 EUR, s temi 

sredstvi bo režijski obrat občine Cerkno obnavljal vodovode, kanalizacijo in čistilno napravo, 

sredstva, ki ji je do sedaj zalagal proračun, pa se bodo lahko usmerila v druge projekte.  

Sklep: Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor je soglasno potrdil Sklep o cenah storitev 

odvajanja in čiščenja odpadnih voda na območju Občine Cerkno. 
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Ad. 6 

 

Danilo Sedej je predstavil stališča skupine glede 4. razvojne osi. Poudaril je, da je potrebno vztrajati 

pri pobudah skupaj z zdravstvom in gospodarstvom. Gre za povezavo Cerkno-Hotavlje, Dolenji 

Novaki-Kopačnica. 

Župan je povedal, da se je zaenkrat v tem sklopu naredilo samo obvoznici v Škofji Loki in Gorenji 

Vasi. Problem vidi tudi v tem, ker s tega območja v državnem zboru ni nobenega poslanca. 

Marjan Simonič je prepričan, da je za vlado veliko drugih bolj potrebnih projektov, kot 4. razvojna 

os. 

Franc Lahajnar je poudaril, da je potrebno še vztrajati ter predlagal, da odbor oblikuje sklep. 

Sklep: Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor je za potrditev na občinskem svetu 

oblikoval poziv oz. zahtevo vladi za umestitev trase 4. razvojne osi v prostor (severna 

varianta). 

 

Ad. 7 

 

Danilo Sedej je ponovno prosil, če bi lahko gradivo za sejo odbora v prihodnje dobival na e-mail. 

Zanimalo ga je tudi, če je predvidena uvedba plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega 

zemljišča tudi po vaseh, saj se do sedaj plačuje le v naselju Cerkno. 

 

Martin Raspet je odgovoril, da se je že pripravil izračun prihodkov iz tega naslova ter da so 

pridobljene ponudbe za vzpostavitev sistema, katere pa bo najprej preučil Odbor za javne finance, 

proračun in investicije. 

 

Danilo Sedej je opozoril, da je Močnikova ulica slabo razsvetljena, še večji problem pa je hitrost 

prometa. Predlagal je, da se ga umiri z ležečimi policaji. Glede na to, da je to občinska cesta, naj 

postavitev ne bi bila težava.  

 

Silvo Jeram je vprašal, če je v planu tudi menjava javnih svetilk po vaseh. 

 

Martin Raspet je povedal, da so svetilke nabavljene. Glede na to, da se je s strani Elektro Primorske 

pridobilo ugodne popuste, se bo svetilke menjalo kadar bodo na terenu urejali tudi druge stvari. 

 

Marjan Simonič je ponovno opozoril na ureditev prehodov na Keltiki (Želin, Maruškovec, Pirhova 

luknja). Prosil je, da se do naslednje seje odbora pripravi poročilo o stanju in nadaljnjih ukrepih 

glede vzpostavitve omenjenih prehodov. 

Opozoril je tudi na odgovore s strani občinske uprave na pobude in vprašanja svetnikov. 

Martin Raspet je odgovoril, da so bili odgovori že dani svetnikom na zadnji seji, na katere ni bilo 

pripomb. 

 

Seja odbora se je zaključila ob 21.00 uri. 

 

 

 Zapisali: Predsednik odbora:  

       Vanja Mavri Zajc                                                                         dr. Franc Lahajnar 

       Valerija Močnik 

 

                                                                                   


