OBČINSKI SVET
Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor
OBČINA CERKNO

www.cerkno.si, e: obcina@cerkno.si
Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno
t: 05 373 46 40, f: 05 373 46 49

ZAPISNIK
15. seje Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor, ki je bila dne 17.4.2018 ob 19. uri v
prostorih Občine Cerkno.
Prisotni: dr. Franc Lahajnar – predsednik; Danilo Sedej, Silvo Jeram, Marjan Simonič – člani.
Odsotni: Miran Ciglič, Ivan Lahajnar, 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 14. seje.
2. Predlog elaboratov o oblikovanju cen komunalnih storitev v Občini Cerkno s predlogi
sklepov.
3. Pobude in vprašanja.
Franc Lahajnar je na začetku seje ugotovil, da je odbor sklepčen in dal predlagani dnevni red na
glasovanje. Člani odbora so soglasno potrdili predlagani dnevni red.
Ad. 1
Marjan Simonič je člane pozval, naj podajo pripombe na zapisnik 14. seje. Pripomb ni bilo.
Ad. 2
Župan Jurij Kavčič je uvodoma povedal, da je potrebno vsako leto pripraviti nov izračun cen
storitev obveznih gospodarskih javnih služb varovanja okolja in jih predložiti v obravnavo
pristojnim občinskim organom.
Vanja Mavri Zajc in Valerija Močnik sta predstavili predlog elaboratov o oblikovanju cen oskrbe s
pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Cerkno.
Izračunana cena vodarine se je glede na preteklo obdobje povišala za 72 %, cena omrežnine pa za
46 %.
Znižali sta se ceni odvajanja odpadne vode za 37 %, čiščenja pa za 21 %.
Izračunana cena omrežnine za odvajanje se je povišala za 49 %, cena omrežnine za čiščenje pa za
112 % glede na preteklo obdobje.
Marjan Simonič je ugotovil, da je nova cena izračunana korektno, saj je osnovana na dejanskih
stroških in dejansko prodanih količinah. Samo povišanje cene na m3 (30%) ne predstavlja
prevelikega povišanja za gospodinjstva.
Marjan Simonič je vprašal, če se je strošek amortizacije glede na preteklo obdobje zmanjšal.
Predlagal je, da se korigira morebitno zmanjšanje amortizacije s planiranimi investicijami. Le tako
se strošek omrežnine iz leta v leto ne bo preveč poviševal.
Franc Lahajnar je vprašal, koliko znaša samo višina amortizacije.
Valerija Močnik je odgovorila, da je strošek amortizacije 66. 426 EUR. V izračun omrežnine pa je
1

bilo potrebno vključiti tudi stroške zavarovanja javne infrastrukture in petino stroška menjave
vodomerov, ki se jih je pri uporabnikih v letu 2017 zamenjalo v veliki večini. Razlika stroška (štiri
petine) se bo v izračun omrežnine vključila po petinah v naslednjih štirih letih. Vodomere je namreč
potrebno zamenjati na pet let.
Franc Lahajnar je vprašal, če so vključeni stroški dela realni.
Martin Raspet je pojasnil, da so v izračun vključeni stroški na podlagi dejansko opravljenih ur v letu
2017 na izvajanju javne službe.
Marjan Simonič je vprašal, če so v izračun vključeni tudi priključki in obračunana količina vode
tistih uporabnikov, ki so v postopku izvršb.
Vanja Mavri Zajc je povedala, da so, saj še ni znana odločitev sodišča.
Danilo Sedej je vprašal, zakaj je za izračun omrežnine za odvajanje in čiščenje upoštevanih 527
priključkov, v tekstovnem delu pa je navedeno, da je teh priključkov 312.
Vanja Mavri Zajc je pojasnila, da je 312 dejansko število priključkov oz. objektov priključenih na
kanalizacijo. Za izračun omrežnine pa je potrebno v večstanovanjski stavbah v katerih posamezne
stanovanjske enote nimajo obračunskih vodomerov, se za vsako stanovanjsko enoto obračuna
omrežnina za priključek s faktorjem omrežnine 1 (DN = 20).
Marjanu Simoniču se je zdela količina obračunane vode samo za naselje Cerkno (114.543 m3)
visoka v primerjavi s celotno količino obračunane vode v občini v letu 2017 (226.177 m3).
Vanja Mavri Zajc je povedala, da so velik porabnik vode v naselju Cerkno gospodarstvo (predvsem
Eta) in javni objekti, katerih poraba je prav tako vključena pri samem obračunu.
Franca Lahajnarja je zanimala predvidena višina amortizacije oz. višina planiranih investicij v
čistilno napravo.
Valerija Močnik je odgovorila, da se bo glede na plan obnove ČN v višini 6.500 EUR strošek
amortizacije za izračun omrežnine povečal na 3.003 EUR.
Marjan Simonič je vprašal, kako bo sprememba cen vplivala na obračun.
Valerija Močnik je pojasnila, da bo pred obračunom z novo potrjenimi cenami potrebno opraviti
popis vseh obračunskih vodomerov.
Silvo Jeram je vprašal, če imajo popisovalci določeno število ur za popis določenega števila
vodomerov.
Vanja Mavri Zajc je povedala, da ne, so pa opravljene ure zunanjih vzdrževalcev realne.
Sklep:
Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor je (3 glasovi ZA, 1 vzdržan) potrdil sklep o cenah
storitev oskrbe s pitno vodo in sklep o cenah storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda.
Ad. 3
Marjan Simonič je vprašal, kako kaže s projektom avtobusnih postajališč na Keltiki.
Župan je odgovoril, da je zadeva v postopku na direkciji.
Župan je člane odbora seznanil, da smo s strani odvetniške pisarne prejeli pripravljeno pogodbo o
prenosu vaških vodovodov v last Občine Cerkno.
Ad. 4
Danilo Sedej je vprašal, zakaj korito pred TIC-em, ki bi onemogočalo parkiranje, še ni postavljeno.
Župan je odgovoril, da je nabavljeno in da bo v kratkem tudi postavljeno.
Župan je na koncu seznanil člane odbora, da se stavba starega gasilskega doma ne bo rušila, temveč
se bo obnovila za potrebe režijskega obrata.
Nadalje je župan člane odbora seznanil še sobotno čistilno akcijo na katero so bile kot koordinatorji
povabljene vse KS, društva, gospodarstvo, PGD, OŠ, vrtec. Povedal je, da je ustrezen material že
nabavljen, krajevne skupnosti pa bodo na koncu prejele še simbolično nagrado.
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Marjan Simonič je predlagal, da bo po končani akciji potrebno pripraviti poročilo.
Seja odbora se je zaključila ob 20.00 uri.

Zapisali:
Vanja Mavri Zajc
Valerija Močnik

Predsednik odbora:
Dr. Franc Lahajnar, l.r.
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