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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 
 

11. seje Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor, ki je bila dne 4.4.2017 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 (opravičil). 

Ostali prisotni: župan Jurij Kavčič in mag. Martin Raspet. 

 

Predlagani   d n e v n i     r e d:  

 

1. Pregled zapisnika 10. seje. 

2. Odlok o spremembah in dopolnitvah 2 Občinskega prostorskega načrta Občine Cerkno – 

druga obravnava. 

3. Odlok o proračunu Občine Cerkno za leto 2017 – druga obravnava. 

4. Odlok o spremembi območja naselij Gorje in Trebenče – hitri postopek. 

5. Pobude in vprašanja. 

 

 

Franc Lahajnar je na začetku seje ugotovil sklepčnost.               

 

Ad. 1 

 

Franc Lahajnar je člane pozval, naj podajo pripombe na zapisnik 10. seje. Ker pripomb ni bilo, je bil 

soglasno sprejet naslednji sklep: 

 

Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor potrjuje zapisnik 10. seje odbora. 

 

Ad. 2 

 

Župan Jurij Kavčič je na kratko predstavil točko. Razprave ni bilo. 

 

Odbor je soglasno sprejel naslednji sklep: 

 

Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor predlaga občinskemu svetu, da potrdi Odlok o 

spremembah in dopolnitvah 2 Občinskega prostorskega načrta Občine Cerkno v drugi 

obravnavi. 

 

Ad. 3 

 

Župan Jurij Kavčič je povedal, da se je na podlagi prejetih ponudb prepolovila vrednost energetske 

sanacije OŠ Cerkno. Ostanek sredstev v višini 145.000 EUR se je namenilo za ureditev 

odvodnjavanja na Rožni ulici v Cerknem (50.000 EUR), preostali del, nekaj manj kot 100.000 EUR, 

pa na modernizacijo občinskih cest. 

Martin Raspet je predstavil problematiko kategorizacije občinskih cest. 

Župan Jurij Kavčič je predlagal, da bi se odbor na to temo sestal kmalu po seji občinskega sveta. 
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Silvo Jeram je izpostavil, da se je del ceste v Bukovski vrh ponižal za pol metra. Urediti bi bilo 

potrebno tudi ovinek tik preden se pride na Bukovo. 

Župan Jurij Kavčič je odgovoril, da se na cesti v Bukovski vrh zaenkrat ne pričakuje asfaltacije, se 

bo pa zadevo pogledalo. Prav tako potekajo dogovori z lastnikom glede ureditve lastništva zemljišča 

kjer je problematičen ovinek. Povedal je še, da v strugi Zapoške potekajo vzdrževalna dela v višini 

120.000 EUR, ki bodo pokrita s strani države. V teh dneh so se za potrebe popotresne sanacije 

ponovno ocenili objekti na Cerkljanskem (v Cerknem stari gasilski dom, Hiša Šinkovec, pr 

Gabrijelu, objekt na Kladju, Otaležu, Orehku, nekaj sakralnih objektov in tudi nekaj privatnih). 

 

Odbor je soglasno 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 drugi obravnavi. 
 

Ad. 4 

 

Župan Jurij Kavčič je na kratko predstavil točko. Razprave ni bilo. 

 

Odbor je soglasno sprejel naslednji sklep: 

 

Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor predlaga občinskemu svetu, da potrdi Odlok o 

spremembi območja naselij Gorje in Trebenče po hitrem postopku. 

 

Ad. 5 

 

Danilo Sedej je povedal, da je opazil, da se je postavilo korita na Platiševi ulici. Predlaga, da se na 

podoben način omeji parkiranje pred TICem oz. na drog javne razsvetljave postavi ogledalo, saj 

parkirano vozilo v tem delu omejuje pogled na prednostno cesto. Vprašal je še kako kaže s širitvijo 

optičnega omrežja, saj trenutno v Cerknem do interneta ni možno priti. 

Franc Lahajnar je v zvezi z dopisom družine Oblak, Dolenji Novaki 1c, predlagal, da jim župan 

odgovori kaj se je do sedaj naredilo na potoku Čerinščica in da je zadeva v pristojnosti 

koncesionarja. Odgovor naj se v vednost predloži tudi odboru. Odbor je navedeni predlog soglasno 

potrdil. 

Silvo Jeram je opozoril, da je pri Bevkovi domačiji v Zakojci nujno pristopiti k ureditvi hudournika, 

ker spodjeda brežine. 

 

 

Seja odbora se je zaključila ob 21. uri. 

 

Zapisal: 

mag. Martin Raspet 

 

Predsednik odbora: 

dr. Franc Lahajnar 

 

                                                                                   


