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ZAPISNIK
13. seje Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor, ki je bila dne 19.12.2017 ob 19. uri v
prostorih Občine Cerkno.
Prisotni: dr. Franc Lahajnar, Silvo Jeram, Marjan Simonič.
Odsotni: Danilo Sedej (opravičeno), Miran Ciglič, Ivan Lahajnar, Rajko Jeram.
Ostali prisotni: župan Jurij Kavčič, Vanja Mavri Zajc.
Predlagani d n e v n i

r e d:

1. Pregled zapisnika 12. seje.
2. Odlok o proračunu Občine Cerkno za leto 2018 – prva obravnava.
3. Pobude in vprašanja.
Franc Lahajnar je na začetku seje ugotovil, da odbor ni sklepčen, da pa bo predlagani dnevni red
vseeno obravnaval. Glede na dejstvo, da se to dogaja že drugič zapored, so prisotni člani odbora
podali pobudo KVIAZ-u, da člane, ki se sej odbora ne udeležujejo (Miran Ciglič, Ivan Lahajnar,
Rajko Jeram), pozove, da sami predlagajo nadomestne člane.
Ad. 1
Franc Lahajnar je člane pozval, naj podajo pripombe na zapisnik 12. seje. Pripomb ni bilo.
Ad. 2
Župan Jurij Kavčič je uvodoma povedal, da je predlog proračuna za leto 2018 na prihodkovni strani
glede na prejšnjega višji za 5 % in sicer na račun višje glavarine in višje dohodnine. Nadalje je
predstavil odhodkovno stran proračuna v delu, ki ga obravnava pristojni odbor.
Franc Lahajnar je vprašal kdaj lahko pričakujejo poročilo glede odhodkov režijskega obrata.
Vanja Mavri Zajc mu je odgovorila, da bo to tako ali tako vključeval elaborat cen, ki bo občinskemu
svetu predstavljen do konca marca 2018.
Marjan Simonič je pogrešal poročila o večjih postavkah v proračunu in sicer v delu, ki se nanaša na
gasilstvo. Povedal je še, da niso bili svetnikom predstavljeni niti plani za naprej, občutek ima, da se
jim številke v zvezi s tem skrivajo.
Župan je dodal, da z letom 2018 poteče obdobje, za katerega je bilo sklenjeno, da se ne investira v
gasilske avtomobile in objekte.
Marjan Simonič je v zvezi s projektom kolesarskih povezav podal mnenje, naj se raje v okviru tega
projekta razmišlja o gorskih kolesarskih poteh na našem območju. Po njegovem mnenju povezava
na Želin ni izvedljiva.
Župan je dodal, da mora biti projekt kolesarskih poti vključen tudi v celostno prometno strategijo
občine.
Marjan Simonič je vprašal, kdo bo za našo občino izdelal to strategijo in kdo bo s strani občine
sodeloval z izvajalcem. Glede na višino sredstev, ki so predvidena za projekt kolesarskih poti, ga je
še zanimalo, če pridejo v poštev tudi lokalne ceste.
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Župan je pojasnil, da je potrebno izvajalca za izdelavo prometne strategije še izbrati. V poštev pa
pridejo tudi lokalne ceste.
Marjan Simonič je nadalje še ugotovil, da je letošnja realizacija po krajevnih skupnostih zelo slaba.
Izpostavil je še vodenje financ javnih zavodov, glede česar bo v prihodnje potrebno storiti več, da
pridejo v okvir občinske finančne službe.
Marjan Simonič je opozoril na podor na cesti Otalež-Jazne, ki je posledica zadnjega deževja in
vetroloma. Skeptičen je bil glede tega, da je ta odsek ceste sedaj odprt za promet, saj po njegovem
predstavlja nevarnost.
Ad. 3
Silvo Jeram je vprašal, če bo za tiste uporabnike priključene na javni vodovod, ki do predpisanega
roka niso montirali vodomera, sledila kakšna kazen oz. sankcija.
Vanja Mavri Zajc je povedala, da je takih zelo malo, zadeva pa je bila predana v nadaljnjo
obravnavo medobčinskemu inšpektorju.
Silvo Jeram je opozoril na zamašen kanal na cesti Bukovo-Zakojca, kjer voda ne odteka s cestišča in
v tem času ledeni. Menil je še, da v letošnjem letu ceste na splošno niso bile dobro očiščene in
zakrpane.
Seja odbora se je zaključila ob 20.20. uri.

Zapisala:
Vanja Mavri Zajc

Predsednik odbora:
dr. Franc Lahajnar
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