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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 
 

16. seje Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor, ki je bila dne 30.5.2018 ob 19. uri v 

prostorih Občine Cerkno. 

 

Prisotni: dr. Franc Lahajnar – predsednik; Silvo Jeram, Marjan Simonič – člana. 

Odsotni: Danilo Sedej, Miran Ciglič, Ivan Lahajnar in Rajko Jeram. 

Ostali prisotni: župan Jurij Kavčič; mag. Martin Raspet – direktor občinske uprave. 

 

Predlagani   d n e v n i     r e d:  

 

1. Pregled zapisnika 15. seje. 

2. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja 

Komunala Idrija d.o.o. – hitri postopek. 

3. Odlok o spremembah in dopolnitvah 03 Občinskega prostorskega načrta Občine Cerkno – 

druga obravnava. 

4. Odlok o spremembah in dopolnitvah 04 Občinskega prostorskega načrta Občine Cerkno – 

druga obravnava. 

5. Pobude in vprašanja. 

 

 

Predsednik odbora Franc Lahajnar  je ugotovil, da odbor ni sklepčen, vendar bodo predlagani 

dnevni red vseeno obravnavali. 

 

Župan Jurij Kavčič je uvodoma predlagal, da se dnevni red razširi še s točko Odlok o spremembah 

in dopolnitvah 04 Občinskega prostorskega načrta Občine Cerkno – druga obravnava. Odbor se je s 

predlogom strinjal. 

 

Ad. 1 

 

Zapisnik 15. seje je bil sprejet. 

 

Ad. 2 

 

Na predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in organiziranju javnega 

podjetja Komunala Idrija d.o.o. kot hitri postopek, prisotni člani odbora niso imeli pripomb.  

 

Načeloma odbor podpira predlog odloka, vendar zaradi nesklepčnosti sklepa ni oblikoval.  

 

Ad. 3 

 

Na predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah 03 Občinskega prostorskega načrta Občine 

Cerkno kot druga obravnava, prisotni člani odbora niso imeli pripomb.  

 

Načeloma odbor podpira predlog odloka, vendar zaradi nesklepčnosti sklepa ni oblikoval. 
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Ad. 4 

 

Prisotni člani odbora so se seznanili z dodatnimi pojasnili k Odloku o spremembah in dopolnitvah 

04 Občinskega prostorskega načrta Občine Cerkno kot druga obravnava.  

 

Zaradi nejasnosti se na svetu pričakuje podrobnejše utemeljitve, na podlagi katerih se bo občinski 

svet lahko odločil. 

  

Ad. 5 

 

Župan je člane odbora seznanil s čistilno akcijo, ki je bila po njegovem mnenju uspešna. Odziv ni 

bil slab saj je na njej sodelovalo med 160 in 170 občanov. 

 

Marjan Simonič je vprašal kako je z avtobusnimi postajališči na Keltiki. Župan je odgovoril, da je 

zadeva še vedno na preverjanju na direkciji. 

 

Zapisal: 

mag. Martin Raspet 

Predsednik odbora: 

dr. Franc Lahajnar, l.r. 

 

                                                                                   


