
 1 

Zapisnik s sestanka KS: 14.06.2014 
Prisotni: 

- svet KS: Janko Pajntar, Branko Štremfelj, Abram Vincenc, Alenka Abram 
 
 
Dogovori Sveta KS za porabo dotacije občine za leto 2014: 
 
KS je iz proračuna Občine Cerkno dobila 7.000 Eur in župan je prosil predsednika, da s svetom KS 
preveri, če bi pristal na to, da denar ostane v proračunu in bi pomagal občini pri realizaciji vzdrževalnih 
del na cesti, ki pokrivajo Orehek in Jesenico. Planirana dela v 2014 so: sanacija ovinka na avtobusni 
postaji za v Orehek in sanacija poti na Otavnik. 
 
Predstavnik vas Jesenica se je odločil, da obdržijo svoj del 3.500 Eur in ga porabijo za potrebe, ki so 
bile zbrane na sestanku sveta KS 23.11.2013. 
 
Predstavnik vasi Orehek je po posvetu z vaščani sprejel odločitev, da svoj del 1.160 Eur del od 3.500 
Eur, ki pripada vasi Orehek ostane v občinskem proračunu, zaselek Nemci in Orehovška grapa pa 
sporočita kaj bosta s svojimi delom po 1.160 Eur. 
 
Odprte potrebe s sestanka sveta KS – 23.11.2013: 
 

1. Vas Jesenica: 
- zamenjava 3 dotrajanih hidrantov, ocena stroškov cca 1.500 Eur 
- nakup 7 kos betonskih kanalov za cesto, ki pelje k Žlepu 
- izkop kanala in nakup cevi (cca 4 kos fi 20) na cesti, ki pelje iz vasi Jesenica do Šorlijevih 
- ureditev mesta za hranjenje soli na avtobusni postaji v Jesenici 
 
2. Vas Orehek: 
- sanacija poškodovanih delov poti in mostu na cesti v Lajšče in v Križ 
- čiščenje kanalov na cesti vas Orehek – cerkev Sv. Ubalda 
- ureditev umikališča pri Bajtarju v Orehovški grapi 
 

 
Predlogi za uvrstitev v financiranje skozi občinski proračun: 

- ureditev kanalov na cesti Snatno brdo – Gorje 
- popravilo uničenih kanalov in odsekov ceste na relaciji Jesenica – Vrh Ravni. Vse poškodbe so 

posledica vožnje kamionov za spravilo lesa. Najbolj problematičen je del za hišo Trohovih 
- sanacija ceste na relaciji vas Orehek – glavna cesta (avtobusna postaja) 
- sanacija plazu pri Žlepu 
- Sanacija skale pri Balku 

 
Stanje na računu krajevne skupnosti na 2.9.2014 – 3.972 EUR (za denar je ostal od 
samoprispevka in grobalnine) 
 
Denar, ki ga dobimo od občine – 7.000 EUR za leto 2014 se ne nakaže na račun KS, ampak ga 
občina nakaže šele, ko dostavimo račune za kar smo ga porabili. 
 
 
Zapisala: Alenka Abram 
 


