
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: 1.07.2015 
 

 
ZAPISNIK 2. REDNE SEJE ODBORA KRAJEVNE SKUPNOSTI CERKNICA, KI JE BILA DNE 

30.06.2015 OB 18. URI, V SEJNI SOBI 2. NADSTROPJA OBČINE CERKNICA  

 
 

 
DNEVNI RED:  
 
1. Ugotovitev sklepčnosti  
 
2. Poraba finančnih sredstev za leto 2015 
 
3. Razno 
 
 
Prisotni člani odbora: 

- Franc KRAJC 
- Joško CERKVENIK 
- Edvard VIČIČ 
- Marija Majda KOČEVAR 
- Andrej MELE 
- Peter DRAGOLIČ 

 
Odsotni člani odbora:  

- Marko Opeka 
- Matjaž Knap, opravičil 
- Polonca Zevnik, opravičila 
- Boštjan Zgonc, opravičil 
- Slavko Kebe 

 
Ostali prisotni:  

-  Andrej RUPAR, občinska uprava 
-  Marko Kranjc, podžupan  

 
Ad1. Ugotovitev sklepčnosti 
Predsednik odbora g. Franc Krajc je prisotne pozdravil, ter ugotovil, da je odbor sklepčen saj je 
prisotnih šest članov od enajstih članov odbora ks Cerknica.  
 
 
 



 
 
Ad2. Poraba finančnih sredstev za leto 2015 
Člani odbora so izpostavili sledeče potrebe po finančnih sredstvih:  
 
G. Joško Cerkvenik je v kratkem podal dosedanje delo turističnega društva Jezero, ter plan za 
letošnje leto. V tem letu predvidevajo postavitev označevalnih tabel, katere opisujejo objekt. Za ta 
namen bi potrebovali 2.500,00 eur. 
 
G. Edvard Vičič je podal predlog glede odvodnjavanja pešpoti s Slivnice. Za ta namen bi 
potrebovali 300,00 eur finančnih sredstev. (cca 10 ur po 30eur delo z strojem). 
 
G. Franc Krajc je podal predlog in sicer za postavitev nove brvi čez potok, katero je odnesla 
voda.  
 
Z strani PGD Dolenje Jezero je  prispela prošnja za 1.536,83 finančnih sredstev, katere bi porabili 
za ureditev okolice (ponudba št. 35/2015). 
 
Po krajši razpravi člani odbora z dvigom rok soglasno sprejmejo sledeče:  
 

1. SKLEP: TD Jezero se nakaže na njihov trr 2.500,00 eur za postavitev označevalnih tabel 
2. SKLEP: za ureditev okolice pri gasilskem domu Dolenje Jezero (igrišče za košarko in 

nogomet) se nameni 1.536,83 eur  po ponudbi št. 35/2015 GP Frece FGP d.o.o.( se izda 
naročilnica) 

3. SKLEP: za ureditev odvodnjavanja iz Slivnice se nameni 300,00 eur  (g. Vičič Edvard 
zadolžen da pripravi ponudbo ) 

4. SKLEP: Za postavitev nove brvi čez potok v Dolenji vasi se nameni preostali zenesek 
3.513,17 eur (g. Franc Krajc pripravi ponudbo).  

 
Ad3. Razno 
Pod točko razno so člani odbora izpostavili sledeče :  

- G. Andrej Mele – slaba ureditev Cerknice (zelenice, rože, poškodovani robniki) 
Podžupan odgovarja, da z županom razmišljata o rednem zaposlenem delavcu, ki bi 
skrbel za urejenost Cerknice.  

- Nadalje so izpostavili aroganten odnos s strani Jp Komunale pri urejanju pokopališča v 
Grahovem 

- G. Peter  Dragolič je podal problematiko prehitre vožnje na Sinji Gorici (golan – od 
makadamske poti proti Pavliču). Predlaga postavitev ležečih policajev.  
(tamkajšnji prebivalci pripravijo prošnjo na SPV Cerknica).  
 

V nadaljevanju je bilo govora tudi o:  
- nefunkcionalni tržnici ( v zimskem času zidani boksi niso ogrevani, oziroma zaprti)         
- izgradnja pločnika po desni strani na Peščenku od Gornika (žitkota) pa do Brestove ulice ( 
pobuda se posreduje na občinski svet). 
- kolesarska steza Rakek-Cerknica (pobuda) 
- ureditev ceste Dolenja vas-Podskrajnik (obsek žive meje) 
 
 
 
Zapisal: Andrej Rupar                Predsednik odbora ks Cerknica     

            Franc Krajc  
 


