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ZAPISNIK
10. seje Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor, ki je bila dne 6.3.2017 ob 20. uri v prostorih
Občine Cerkno.
Prisotni: dr. Franc Lahajnar, Silvo Jeram, Marjan Simonič in Danilo Sedej.
Odsotni: Miran Ciglič, Ivan Lahajnar in Rajko Jeram.
Ostali prisotni: Mateja Rejc in Primož Ržen – Komunala Idrija d.o.o., župan Jurij Kavčič, mag.
Martin Raspet in Janez Peternel.
Predlagani d n e v n i
1.
2.
3.
4.

r e d:

Pregled zapisnika 9. seje.
Izjava za finančno jamstvo za zaprti odlagališči Raskovec in Ljubevč.
Odlok o proračunu Občine Cerkno za leto 2017 – prva obravnava.
Pobude in vprašanja.

Franc Lahajnar je na začetku seje ugotovil sklepčnost. Na dnevni red se uvrsti nova 4. točka
Podelitev stavbne pravice KS Otalež. 4. točka dnevnega reda postane 5. točka.
Ad. 1
Franc Lahajnar je člane pozval, naj podajo pripombe na zapisnik 9. seje. Ker pripomb ni bilo, je bil
soglasno sprejet naslednji sklep:
Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor potrjuje zapisnik 9. seje odbora.
Ad. 2
Mateja Rejc in Primož Ržen sta predstavila točko dnevnega reda. V kolikor bi želeli odlagališči
Raskovec in Ljubevč zapreti še po stari uredbi, mora upravljalec regijskega odlagališča pridobiti
podpisano izjavo za finančno jamstvo občin za vzdrževalne stroške. Na podlagi tega se lahko
pridobi odločbo za zaprtje obeh odlagališč. V prvem letu naj bi vzdrževalni stroški za Občino
Cerkno znašali 16.000 €. V stroških je zajeto vzdrževanje dostopnih poti in ograj, košnja ter
beleženje vplivov na okolje. Kadar bo deponija pridobila status zaprto, se bodo ti stroški na letni
ravni postopoma zmanjševali. Ob tem je pomembno, da se v pogodbi določi, da bodo vzdrževalna
dela obračunana po dejansko opravljenih delih.
Odbor je soglasno sprejel naslednji sklep:
Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor predlaga občinskemu svetu, da potrdi izjavo za
finančno jamstvo za zaprti odlagališči Raskovec in Ljubevč.
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Ad. 3
Župan Jurij Kavčič je predstavil točko dnevnega reda. Prebral je postavke proračuna ter višino
sredstev namenjenih za leto 2017, ki se nanašajo na delo odbora.
Danilo Sedej je imel vprašanje glede spremembe prostorskih aktov.
Martin Raspet pove da zaenkrat ni še nič dorečenega, so pa na mizi ponudbe izvajalcev, ki se precej
razlikujejo v ceni. Kadar bo izvajalec izbran, se bo določil dodatni rok za oddajo pobud.
Danilo Sedej je želel vedeti kaj je to spodbujanje stanovanjske gradnje.
Župan Jurij Kavčič je odgovoril, da je to podpora tistim, ki bodo želeli pridobiti kredit ne glede na
to, za kakšno obliko stanovanjske gradnje se bodo odločili.
Marjan Simonič je imel pripombo glede postavke v proračunu, kjer je namenjeno 50.000 € za male
čistilne naprave. Zanimalo ga je ali občina sploh ve kako bo ta denar porabila, v nasprotnem
primeru je bolje da se sredstva zaenkrat raje preusmerijo na kakšno drugo postavko. Navzoči so se
strinjali, da se bo treba v prihodnje o tej zadevi še natančneje pogovoriti.
Marjan Simonič je povedal, da dobiva s strani občanov veliko vprašanj glede položnic za vodarino.
Župan Jurij Kavčič je odgovoril, naj si ljudje preberejo članek o vodarini v Cerkljanskih novicah, v
kolikor stvari še vedno ne bojo jasne pa naj se obrnejo na go. Vanjo Mavri Zajc z Občinske uprave.
Silvo Jeram je vprašal ali se bo v letošnjem letu kaj delalo na vodovodih ter ali se sredstva, ki so za
ta namen rezervirana v proračunu zato dejansko tudi porabljajo.
Župan Jurij Kavčič je odgovoril, da se bo letos delalo na vodovodih in da se sredstva, ki so zanje
namenjena za to tudi porabljajo.
Silvo Jeram pove, da se na cestah proti Zakojci v zadnjih dveh letih ni prav nič naredilo in da tako
ne gre več naprej.
Janez Peternel je odgovoril, da se je na teh odsekih izvajalo redno letno vzdrževanje cest, kot so
krpanje udarnih jam, čiščenje kanalov, muld, koritnic in propustov, košnja, izvedla se je razširitev
ovinka pri naselju Laharn ter druga manjša vzdrževalna dela. V kratkem pa se bo asfaltiralo dva
odseka na cesti Reka - Zakojca.
Odbor je s 3 glasovi ZA sprejel naslednji sklep:
Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor v delu za katerega je pristojen potrjuje predlog
Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2017 v prvi obravnavi.
Ad. 4
Župan Jurij Kavčič je predstavil točko dnevnega reda. KS Otalež želi porušiti bivšo osnovno šolo in
na njenem mestu zgraditi nov gasilski dom, ki bi zadostil vsem potrebam gasilskega društva in
hkrati zagotavljal prostor tudi krajevni skupnostim in ostalim društvom.
Marjan Simonič je povedal, da je pred osnovno šolo športno igrišče, ki ga uporabljajo vsi krajani in
da na tem delu nekateri krajani pozimi puščajo svoja vozila, ker zaradi snega ne morejo do svojih
hiš. Zato predlaga, da se najprej umesti nov objekt v prostor in nato opravijo odmere ter podeli
stavbno pravico le za tisti del, ki je potreben za izgradnjo objekta, na ostalem delu, ki ga še
potrebujejo pa se jim podeli služnost.
Odbor je s soglasno sprejel naslednji sklep:
Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor podaja načelno soglasje, da se bo podelilo stavbno
pravico za obdobje 99 let, pod pogojem, da se predhodno umesti predvideno novogradnjo v
prostor in opravijo odmere.
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Ad. 5
Pobud in vprašanj ni bilo.
Seja odbora se je zaključila ob 22. uri.
Zapisala:
mag. Martin Raspet
Janez Peternel

Predsednik odbora:
dr. Franc Lahajnar
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