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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 
 

14. seje Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor, ki je bila dne 19.2.2018 ob 19. uri v 

prostorih Občine Cerkno. 

 

Prisotni: Danilo Sedej, Silvo Jeram, Marjan Simonič. 

Odsotni: dr. Franc Lahajnar (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 13. seje. 

2. Odlok o proračunu Občine Cerkno za leto 2018 – prva obravnava. 

3. Pobude in vprašanja. 

 

 

Marjan Simonič, ki je ob odsotnosti predsednika odbora vodil sejo,  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 13. seje. Pripomb ni bilo. 

 

Ad. 2 

 

Župan Jurij Kavčič je uvodoma povedal, da se na predlagani dnevni red v obravnavo doda še ena 

točka dnevnega reda in sicer Odlok o spremembah in dopolnitvah 04 Občinskega prostorskega 

načrta Občine Cerkno. Nadalje je župan na kratko predstavil dodano točko dnevnega reda. Povedal 

je, da se spremembe odloka nanašajo na industrijsko cono bivšega Celesa v Cerknem. Gre za 

spremembe urejanja prostora na način, da se do sprejema OPPN omogočijo prizidave in dozidave. 

 

Ad. 3 

 

Župan Jurij Kavčič je nadalje predstavil predlog proračuna za leto 2018. Povedal je, da se je v 

predlogu proračuna za prvo branje (2) upoštevalo določene predloge svetniških skupin, ki so jih le-

te podale na predlog proračuna za prvo branje (1). Prihodkovna stran proračuna znaša 5.141.545 

EUR. Nadalje je župan predstavil odhodkovno stran proračuna v delu, ki ga obravnava pristojni 

odbor. 

Marjana Simoniča je zanimalo ali postavka okoljska dajatev v višini 16.000 EUR res spada v okvir 

režijskega obrata in ali ta znesek potem gre v izračun cene. 

Vanja Mavri Zajc je odgovorila, da glede na preverbe pri sosednjih občinah, ki izvajajo obvezne 

občinske javne službe prav tako preko režijskega obrata, spada v okvir režijskega obrata. Pri 

izračunu cene pa se ta strošek ne upošteva.  

Danilo Sedej je dodal, da se mu zdi višina planiranih sredstev za postavko okoljske dajatve visoka. 

Vanja Mavri Zajc je pojasnila, da je bilo potrebno zaradi neplačnikov določen del sredstev 
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zagotoviti v proračunu. Gre za okvirno razliko od izračunane in dejansko pobrane okoljske dajatve 

za leto 2017 in predvidene razlike za leto 2018. 

Danilu Sedeju se je zdela prav tako zelo visoka tudi višina planiranih sredstev tudi za postavko 

vodovod Zakriž. 

Župan je pojasnil, da je pri tem prihajalo do velikih nesoglasij z lastniki zemljišč, kjer je v lanskem 

letu potekala gradnja vodovoda ter da se bo vzporedno zagotovilo tudi požarno vodo. 

Danilo Sedej je menil, da je obratovalni čas zbirnega centra, predvsem ob sobotah, občutno 

prekratek, saj je odprt le do 10. ure.  

Župan je odgovoril, da je bil meseca septembra poskusno uveden razširjen urnik obratovanja 

zbirnega centra, obisk v tem času pa ni bil velik. 

Danilo Sedej je vprašal, če občina ne bo več zagotavljala sredstev za investicijska vlaganja v 

telekomunikacijsko omrežje. 

Župan je pojasnil, da so odslej za ta namen predvidena sredstva v okviru projekta Gošo, ki ga izvaja 

država. 

Danilo Sedej je še vprašal, kdaj bo končana obnova javne razsvetljave. 

Župan je odgovoril, da so vse svetilke, ki jih bo potrebno še zamenjati, že nabavljene. Menjava pa 

se bo vršila postopoma. 

Silvo Jeram je opozoril, da bodo po koncu letošnje zime ceste potrebne temeljitega krpanja.  

 

Na koncu so člani odbora izrazili željo, da občinski svet sprejme proračun za tekoče leto čim prej, 

da se lahko prične z delom. Člani odbora podpirajo Odlok o spremembah in dopolnitvah 04 

Občinskega prostorskega načrta Občine Cerkno. 

 

 

Ad. 4 

 

Danilo Sedej je vprašal, zakaj korito pred TIC-em, ki bi onemogočalo parkiranje, še ni postavljeno. 

Župan je odgovoril, da je nabavljeno in da bo v kratkem tudi postavljeno. 

Župan je na koncu seznanil člane odbora, da se stavba starega gasilskega doma ne bo rušila, temveč 

se bo obnovila za potrebe režijskega obrata. 

 

 

 

Seja odbora se je zaključila ob 19.50. uri. 

 

 

 

Zapisala: 

Vanja Mavri Zajc 

 

Član odbora: 

Marjan Simonič, l.r. 

 

                                                                                   


