
 1 

 
OBČINA CERKNO 

 OBČINSKI SVET 

 Odbor za javne finance, proračun in investicije 

 

 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 
 

15. seje Odbora za javne finance, proračun in investicije, ki je bila dne, 09.10.2017 ob 19.00 uri 

v prostorih Občine Cerkno. 

 

Prisotni člani:  

predsednik Marjan Simonič, Domen Uršič, Borut Pirih,  Marko Čadež, Petra Borovinšek 

 

Odsotni člani : Antonija Dakskobler, Marta Deisinger - opravičili 

 

Ostali prisotni: Jurij Kavčič– župan, Martin Raspet – direktor občinske uprave, g. Miro Božič – 

projektant, ga. Polona Kleindinst – projektantka in ga. Marija Magajne – direktorica ZD Idrija 

 

 

Predlagani   d n e v n i     r e d : 

 

1. Pregled zapisnika 14. seje, 

2. Predstavitev novih projektov, 

3. Obravnava predloga rebalansa proračuna Občine Cerkno za leto 2017 – hitri postopek, 

4. Razno 

 

 Predlog dnevnega reda je bil soglasno potrjen. 

 

Ad. 1 

 

Zapisnik 14. seje odbora je bil potrjen z 5 ZA.  

 

Ad. 2 

 

Predlog selitve SA Cerkno in lekarne v bivšo upravno stavbo podjetja ETA. 

Sedanja situacija po besedah ga. Magajne ne ustreza nobenemu standardu več (ni dostopa za 

invalide, utesnjenost in veliko pomanjkanje prostora). Tudi umestitev eventuelnega dvigala je 

problematična. 

Projekt umestitve omenjenih služb na novi lokaciji je predstavila ga. Kleindinst. Za te potrebe bi se 

uporabilo klet, pritličje in prvo nadstropje v celoti. Drugo nadstropje in mansarda se lahko predvidi 

za druge potrebe. Prva ocena stroškov je v višini 1.06 mio. EUR brez DDV, nakup stavbe še 

dodatnih 300.000 EUR + DDV. Nakup stavbe izvede občina, za ureditev se pričakuje skupno 

investiranje občine in ZD Idrija, preveriti možnost pridobitve na razpisih. 

Člani odbora podpirajo projekt v celoti. Takoj je potrebno nadaljevati v smeri pogajanj glede 

nakupa stavbe. 
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Most na sotočju Cerknice in Zapoške 

Projektant je predstavil zamisel o dveh delih mostu s sredinsko ploščadjo iz katere bi se dostopalo 

do parkirišča pod občinsko stavbo. V razpravi so se člani odbora zavzeli za drugačno postavitev 

pešpoti proti občinski stavbi. 

Člani odbora podpirajo projekt in podpirajo predlog priprave nadaljne dokumentacije. 

 

Ureditev stavbe KS Straža na Želinu 

Župan je predstavil možnost ureditve 6 stanovanj ter dveh prostorov za KS Straža. Okvirna vrednost 

160.000 EUR. 

Člani odbora podpirajo projekt in pričakujejo pripravo nadaljne dokumentacije. 

 

Stavba na Kladju 

Župan je predstavil možnost rušenja zdajšnje mlekarne na Kladju. Za rušenje so odobrena sredstva 

MOP, nov objekt bi skupaj zgradila KS in občina. Pridobili bi novo mlekarno in prostore za KS. 

Okvirna vrednost 80.000 EUR brez DDV. 

V razpravi smo se člani odbora zavzeli še za odkup dodatnega zemljišča pri stavbi za potrebe 

parkiranja. 

Člani odbora podpirajo projekt in pričakujejo pripravo nadaljne dokumentacije. 

 

Betonarna Cerkno 

S strani Zidgrada Idrija je bila na občino posredovana ponudba za odkup zemljišča bivše betonarne 

v Cerknem. Za površino 5.694 m2 predlagajo ceno 56 EUR/m2. 

Člani odbora smo se soglasno odločili, da ponudbe ne sprejmemo, ker je cena previsoka. 

 

Ad 3. 

S strani župana so bila podane obrazložitve rebalansa proračuna občine. 

Člani odbora podpirajo predlog rebalansa proračuna. 

 

Ad4.  

Ukinitev statusa zemljišča javno dobro 

Obrazložitev podana v gradivu pod tč. 13 za 21. sejo Občinskega sveta Občine Cerkno. 

Člani odbora podpirajo predlagana sklepa o ukinitvi. 

 

Zapisal:  

Marjan Simonič 

  


