
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Številka: 0313-1/2015 
Datum: 26.05.2015 
 

 
ZAPISNIK 1. REDNE SEJE ODBORA KRAJEVNE SKUPNOSTI CERKNICA, KI JE BILA DNE 

19. MAJA 2015 OB 16 URI, V SEJNI SOBI 2. NADSTROPJA OBČINE CERKNICA  

 
 

 
DNEVNI RED:  
 
1. Konstituiranje odbora in sprejem dnevnega reda 
 
2. Imenovanje predsednika in namestnika 
 
3. Razno 
 
 
Prisotni člani odbora: 

- Marko OPEKA, član 
- Franc KRAJC, član 
- Joško CERKVENIK, član 
- Matjaž KNAP, član 
- Edvard VIČIČ, član  
- Polonca ZEVNIK, članica 
- Marija Majda KOČEVAR, članica 
- Boštjan ZGONC, član 
- Slavko KEBE, član 
- Andrej MELE, član 
- Peter DRAGOLIČ, član 

 
Ostali prisotni:  

-  Andrej RUPAR, občinska uprava 
- Jasmina KRIŽANČIČ, občinska uprava 
- Marko Rupar, župan 
- Marko Kranjc, podžupan  

 
Ad1. Konstituiranje odbora in sprejem dnevnega reda 
Župan g. Marko Rupar je prisotne pozdravil, ter ugotovil, da je odbor sklepčen saj je prisotnih 
vseh enajst članov odbora. Soglasno se sprejme predlagani dnevni red.  
 
 



 
 
Ad2. Imenovanje predsednika in namestnika 
Nadalje župan predlaga g. Krajc Franca za predsednika odbora KS Cerknica, za namestnika pa 
g. Vičič Edvarda. 
Z 8 glasovi za in nobenim proti je za predsednika odbora KS Cerknica izvoljen Krajc Franc, 
za namestnika predsednika pa Vičič Edvard.  
 
G. Rupar Andrej je v kratkem podal delovanje odbora, ter dejal,  da je za letošnje leto predvidenih 
za KS Cerknica 7.850,00 eur. Do naslednje seje naj bi člani odbora pripravili predloge porabe 
omenjenih sredstev.  
 
Ad3. Razno 
Pod točko razno so člani odbora izpostavili sledeče :  
 

- Postavitev nove brvi v Dolenji vasi  
Župan odgovarja, da zaradi možnih zapletov s pridobivanjem soglasij od ARSO, je 
najbolje , da se postavi na obstoječe mesto v istih dimenzijah brez soglasij.  

- G. Krajc – slabo pometanje s strani JP Komunale po Dolenji vasi 
- Ga. Kočevar je podala pohvalo JP Komunali Cerknica in sicer za komunalna opravila na 

ulici Sinja Gorica 
- Župan je izpostavil problem smeti pred kapelico na stari cesti Cerknica – Rakek, 

potrebno bo postaviti opozorilne table 
- Problematika živih mej po vaseh ( prijava na Medobčinski inšpektorat in redarstvo 

Postojna) 
- G. Opeka predlaga postavitev ogledala v Dolenji vasi (ogled Martinčič Ludvik, Jp 

Komunala) 
- G. Vičič – odvodnavanje pešpoti na slivnico (izkop mulde prečno na stezo) 
- G. Kebe – obsek ceste Jezero- Dolenja vas 
- Prometni znak za slepo pot pri Braniselj, kleparstvo (Ludvik Martinčič – JP Komunala, 

ogled) 
- G. Krajc sprašuje glede podpornega zidu pri Veselu v Cerknici  

(župan odgovarja, da je za postavitev tega zidu, soglasje izdala država) 
- G. Krajc je še dejal, da bi pri ogledu potoka – čiščenje moral biti prisoten predstavnik vasi  

 
 
Zapisal: Andrej Rupar                Župan občine Cerknica     

    Marko Rupar 
 


