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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 
 

17. redne seje Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor, ki je bila dne 26.9.2018 ob 18. uri v 

prostorih Občine Cerkno. 

 

Prisotni: Silvo Jeram, Marjan Simonič, Rajko Jeram. 

Odsotni: Miran Ciglič, Ivan Lahajnar, Danilo Sedej, dr. Franc Lahajnar. 

Ostali prisotni: župan Jurij Kavčič, Janez Peternel, Ana Ogrič (ICRA d.o.o., Idrija), Brigita Avbelj 

in Nina Lipušček (Locus d.o.o., Domžale), Beno Fekonja in Iztok Konjar (Komunala Idrija d.o.o). 

 

Predlagani   d n e v n i     r e d:  

 

1. Pregled zapisnika 16. seje. 

2. Poslovno poročilo javnega podjetja Komunala Idrija d.o.o. za leto 2017. 

3. Celostna prometna strategija Občine Cerkno 

4. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Cerkno – druga obravnava. 

5. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2018 – hitri postopek. 

6. Pobude in vprašanja. 

 

 

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

odbor ni sklepčen in se sklepov ne bo sprejemalo, bo pa  predlagani dnevni red vseeno obravnavan.  

             

 

Ad. 1 

 

Marjan Simonič je člane pozval, naj podajo pripombe na zapisnik 16. seje. Pripomb ni bilo. 

 

Ad. 2 

 

Beno Fekonja in Iztok Konjar na kratko predstavita ključne dejavnosti podjetja Komunala Idrija 

d.o.o. ter poslovni izid za leto 2017. 

Marjan Simonič vpraša v kakšnem stanju so stanovanja, s katerimi po novem upravlja Komunala 

Idrija d.o.o. 

Beno Fekonja pove, da so stanovanja v dobrem stanju in lepo vzdrževana. 

Župan Jurij Kavčič vpraša ali je 3 % letna amortizacija zadostna. 

Beno Fekonja pove, da se bolj splača imeti novejša vozila kot pa servisirati stara, saj pri novih v 

prvih štirih letih praktično ni stroškov vzdrževanja. 

Silvo Jeram se z izjavo Bena Fekonje ni strinjal in povedal da pri novih vozilih v zadnjih letih temu 

ni več tako, nova vozila se pričnejo kvariti že po enem letu ter da dobro pozna situacijo iz lastnih 

izkušenj. 

Iztok Konjar razloži, da je ta odstotek zadosten in da v letu 2017 sploh ni bil dosežen, kljub temu da 

so konkretno posodobili vozni park. 

Beno Fekonja doda, da morda bo ta odstotek potrebno nekoliko povečati v letu, ko bo potrebno 

zamenjati dva smetarska tovornjaka katerih vrednost bo znašala cca. 350.000 evrov. 
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Ad. 3 

 

Nina Lipušček na kratko povzame vsebino Celostne prometne strategije. 

Ana Ogrič predstavi zakaj je potrebna Celostna prometna strategija in kaj prinaša Občini Cerkno. V 

Dogovor za razvoj regij bo Občina Cerkno vključena prav na podlagi izdelane Celostne prometne 

strategije. 

Župan Jurij Kavčič želi dodatno predstavitev še za vse svetnike, ki se niso odzvali povabilu, ker se 

boji, da bo precej pripomb na Celostno prometno strategijo Občine Cerkno. 

Nina Lipušček ga pomiri in odgovori, da ni potrebno sprejemati nobenih sklepov in niti ni potrebno 

glasovanje o tem. 

 

Ad. 4 

 

Brigita Avbelj je predstavila postopek za sprejem Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini 

Cerkno. Poudarila je, da je Občina Cerkno med zadnjimi petimi občinami v Sloveniji, ki občinskega 

odloka nima še usklajenega z zahtevami veljavne zakonodaje ter da bo v prihodnje potrebno vse 

lokalne ceste lastniško urediti.  

Marjana Simoniča je zanimalo, kakšna je razlika med javno potjo in lokalno cesto glede pravic.  

Brigita Avbelj je pojasnila, da glede pravic ni nobenih razlik. Je pa ta odlok podlaga za spreminjanje 

drugih občinskih odlokov. 

Marjan Simonič ni razumel spremembe ceste JP 543551 Lazec – Veharše. 

Brigita Avbelj odgovori, da v tem primeru govorimo o nekategorizirani cesti, katere lastnica je 

Občina Cerkno. 

Župan Jurij Kavčič doda, da ostaja javno dobro, ki pa je nekategorizirano. 

Marjan Simonič vpraša zakaj gozdne ceste niso v tem odloku. 

Brigita Avbelj pove, da te evidence vodi GURS. 

 

Ad. 5 

 

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

2018 na prihodkovni in odhodkovni strani v delu, ki se nanaša na pristojni odbor. 

 

Ad. 6 

 

Člani odbora niso imeli dodatnih pobud ali vprašanj. 

 

 

Seja odbora se je zaključila ob 19.30. uri. 

 

 

Zapisal: 

Janez Peternel 

 

Član odbora: 

Marjan Simonič 

 

                                                                                   


