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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 
 

12. seje Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor, ki je bila dne 11.10.2017 ob 18. uri v 

prostorih Občine Cerkno. 

 

Prisotni: Silvo Jeram, Marjan Simonič, Danilo Sedej. 

Odsotni: Miran Ciglič, Ivan Lahajnar, Rajko Jeram, dr. Franc Lahajnar. 

Ostali prisotni: župan Jurij Kavčič, mag. Martin Raspet, Janez Peternel, Nejc Kumar (RRA 

Severne Primorske d.o.o. Nova Gorica), Uroš Košir (Locus d.o.o. Domžale), Vanja Mavri Zajc. 

 

Predlagani   d n e v n i     r e d:  

 

1. Pregled zapisnika 11. seje. 

2. Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij naslednje 

generacije v Občini Cerkno. 

3. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Cerkno – prva obravnava. 

4. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2017 – hitri postopek. 

5. Pobude in vprašanja. 

 

 

Marjan Simonič, ki je ob odsotnosti predsednika vodil sejo odbora, je na začetku seje ugotovil, da 

odbor ni sklepčen, da pa bo predlagani dnevni red vseeno obravnaval.               

 

Ad. 1 

 

Marjan Simonič je člane pozval, naj podajo pripombe na zapisnik 11. seje. Pripomb ni bilo. 

 

Ad. 2 

 

Nejc Kumar (RRA Severne Primorske d.o.o.) je predstavil Načrt razvoja odprtega širokopasovnega 

omrežja elektronskih komunikacij naslednje generacije v Občini Cerkno. Poudaril je, da občina ni 

ustrezno pokrita s širokopasovnim omrežjem, pri občanih pa, kakor je ugotoviti iz javnomnenjske 

raziskave, za to obstaja interes. V občini je po ugotovitvah še 339 gospodinjstev na t. i. belih lisah, 

se pa bo ta številka do konca leta zagotovo še znižala, saj je to podatek iz marca 2015. Pravi podatek 

je okrog 220 gospodinjstev. Načrt razvoja širokopasovnega omrežja se bo izvajal v obliki javno 

zasebnega partnerstva. 

Danilo Sedej je vprašal, če se bo v okviru tega načrta posodobilo tudi obstoječe omrežje, saj optike 

v naselju Cerkno ni. 

Nejc Kumar je odgovoril, da se bo, saj za to obstaja interes pri uporabnikih. 

Danilo Sedej je bil skeptičen glede uporabe bakrenih vodov, vprašal pa je, če se predvideva 

položitev vodov v zemljo. 

Nejc Kumar je povedal, da bo vse položeno v zemljo. 

Danilo Sedej je predlagal, naj občina razmisli, da bi istočasno oz. vzporedno, izvedla še kakšen 

projekt npr. vodovod, kanalizacija ipd. 

Marjan Simonič je vprašal, kaj temu dokumentu sledi naprej oz. kdo je naslednji na potezi.  

Nejc Kumar je razložil, da je to odvisno od investitorja in javnega razpisa.  
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Marjana Simoniča je zanimalo, če bo glede na majhno število priključkov (220 gospodinjstev) za 

izvedbo projekta zadosten interes investitorja. 

Nejc Kumar je povedal, da se ta interes pričakuje, saje je projekt s strani EU sofinanciran v višini 

50%. 

Silvo Jeram je vprašal, če je v projekt vključen tudi umik starega omrežja. 

Nejc Kumar je odgovoril, da je. 

Marjana Simoniča je zanimalo, kakšna slika v pokritosti na tem področju je v naši občini, v 

primerjavi z ostalimi občinami v Sloveniji. 

Nejc Kumar je pojasnil, da je pokritost v občini Cerkno med slabšimi v državi. 

 

Člani odbora so občinskemu svetu priporočili, da pripravi sklep s katerim Občinski svet Občine 

Cerkno sprejme Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij 

naslednje generacije v Občini Cerkno ter pooblašča župana Občine Cerkno, da potrjuje morebitne 

spremembe in dopolnitve obravnavanega Načrta razvoja odprtega širokopasovnega omrežja 

elektronskih komunikacij naslednje generacije v Občini Cerkno. 

  

Ad. 3 

 

Uroš Košir (Locus d.o.o.) je predstavil Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Cerkno. 

Poudaril je, da je Občina Cerkno med zadnjimi šestimi občinami v Sloveniji, ki cest še nima 

vpisanih v državni kataster gospodarske javne infrastrukture ter da bo v prihodnje potrebno vse 

lokalne ceste lastniško urediti.  

Mag. Martin Raspet je dodal, da je z novim odlokom v občini kategoriziranih 18 km občinskih cest 

manj, kar pomeni tudi okrog 90.000 EUR manj prihodkov s strani države na leto. 

Marjana Simoniča je zanimalo, če so predlog tega odloka obravnavale tudi krajevne skupnosti, kar 

bi se mu zdelo zelo smiselno.  

Mag. Martin Raspet je povedal, da so predsedniki KS gradivo prejeli, se pa je strinjal, da bi se na to 

temo do druge obravnave odloka organiziral še sestanek s predsedniki KS. 

Danilo Sedej je vprašal, če je razlog za sprejem tega odloka samo v tem, da zadostimo državi, ali je 

to potem povezano tudi z vzdrževanjem cest ipd. 

Uroš Košir je razložil, da je to nadalje odvisno od občine same. 

 

Ad. 4 

 

Župan Jurij Kavčič je predstavil Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 

2017 na prihodkovni in odhodkovni strani v delu, ki se nanaša na pristojni odbor. 

Največ časa so člani odbora namenili razpravi na temo vezano na plačevanje vodarine. 

Župan Jurij Kavčič je pojasnil, da glede na odločitev uporabnikov vodovoda Žabže (vodovod 

oskrbuje manj kot 50 uporabnikov), občina s tem vodovodom ne upravlja več. S tem se iz proračuna 

umikajo tudi sredstva predvidena za investicijo na tem vodovodu. 

Marjana Simoniča je zanimalo, kdo so še neplačniki vodarine in kako je trenutno s to zadevo. 

Mag. Martin Raspet je povedal, da se »kolektivno« vodarine in prav tako okoljske dajatve še vedno 

ne plačuje v naseljih Labinje, Gorje, Dolenji Novaki in Travnik ter še nekaj posameznikov iz drugih 

naselij. Tem neplačnikom se je najprej dvakrat poslalo opomin, nato pa je zadeva šla naprej v 

izvršbo (za prejete račune od 1.1. do 31.5. 2017). Kdor se na izvršbo ni pritožil oz. podal ugovora, 

se mu je dolg preko delodajalca oz. banke poravnal iz njegovega računa.  

Ugovori na izvršbe se trenutno rešujejo na okrajnem sodišču v Idriji, odločeno pa ni še v nobenem 

primeru. 

Mag. Martin Raspet je še razložil, da uporabniki v naseljih Gorje, Dolenji Novaki in Labinje v 

svojih ugovorih kot razlog za neplačevanje navajajo to, da so oni še vedno lastniki vodovoda, na 

Travniku pa je njihov razlog za neplačevanje to, da je voda oporečna. 

Župan je k temu dodal, da se bo lastništvo teh vodovodov v prihodnje urejalo s pogodbami o 
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prenosu, ki jih pripravlja odvetniška družba, ki nas v tem primeru zastopa. 

Silvo Jeram je menil, da bo potrebno prenos lastništva urediti na vseh vodovodih. 

Člani odbora so se na koncu razprave o tej temi strinjali, da je občina glede postopanja v primeru 

neplačnikov, ravnala pravilno. 

 

Danilo Sedej je vprašal, kako je z mostom na stičišču Cerknice in Zapoške. 

Župan je razložil, da je projekt pripravljen, sama izvedba pa letos ne bo mogoča. 

Danila Sedeja je še zanimalo, kaj je z zamenjavo strehe na Gabrijelovi hiši v Cerknem. 

Župan je povedal, da za to ni bilo mogoče dobiti primernega izvajalca, bo pa investicija izvedena 

prihodnje leto. 

 

Ad. 5 

 

Danilo Sedej je vprašal, kaj je bilo postorjenega na Glavnem trgu ob stičišču z Močnikovo ulico, da 

bi se na tem vogalu preprečilo parkiranje. 

Župan je odgovoril, da se bo to uredilo s postavitvijo cvetličnega korita na tem mestu, prav tako se 

bo podoben problem na Platiševi ulici rešilo na enak način. 

Silva Jerama je zanimalo, če se bodo udarne jame na cestah letos še krpale. 

Janez Peternel je razložil, da je to še v planu, saj je za ta namen v proračunu rezerviranih dodatnih 

10.000 EUR. 

Silvo Jeram je opozoril na plaz pri Bukovskem vrhu, ki gravitira že na Občino Tolmin. Zato je 

predlagal, da bi se zadeva poskušala urejati skupaj s tolminsko občino. 

Janez Peternel je razložil, da tega plazu ni smiselno sanirati, bi pa se moralo cesto na tem območju 

speljati drugje. 

Župan je dodal, da se na pristojnem ministrstvu pripravlja poseben sklad prav za te namene. S temi 

sredstvi bi se poleg tega lahko saniralo tudi plazova v Poljanah in Laharn. 

Marjan Simonič je opozoril, da letos občinske ceste niso bile v celoti obkošene, kar že vpliva tudi na 

preglednost oz. posledično na varnost. 

Vprašal je še, kako je s postajališči na Keltiki. 

Janez Peternel je pojasnil, da se pripravlja izvedba (Kolektor CPG) postajališč pri Maruškovcu, na 

Sivki, pri Pirhu in na Želinu. 

Marjan Simonič je še opozoril, da na glavnem križišču na Želinu še vedno ni omogočen varen 

prehod pešcem. 

Danilo Sedej je vprašal, kaj je bilo v zadnjem času narejenega za umiritev prometa v naselju 

Cerkno. 

Župan je povedal, da veliko označenih prehodov za pešce v strogem centru naselja ni v skladu s 

predpisi. 

Danilo Sedej je predlagal, da se poskusi promet umiriti z ležečimi policaji vsaj na občinskih cestah 

(Močnikova ulica, Bevkova ulica, Platiševa ulica in most čez Cerknico na Glavnem trgu). 

Silvo Jeram je opozoril na problem parkiranja tistih, ki hodijo v službo drugam in v tem času 

zasedajo parkirna mesta v naselju. 

 

 

Seja odbora se je zaključila ob 19.45. uri. 

 

 

Zapisala: 

Vanja Mavri Zajc 

 

Član odbora: 

Marjan Simonič 

 

                                                                                   


