
OB�INA CERKNO                          
OB�INSKI SVET 
 
 

Z A P I S N I K  
 

10. redne seje Ob�inskega sveta Ob�ine Cerkno, 
ki je bila 15. aprila  2004 ob 17. uri v sejni sobi Ob�ine Cerkno 

 
Prisotnih je bilo 12 svetnikov. 
Opravi�eno odsotni: g.Marjan Mavri, g.Janez Podobnik, g.Franc Jezeršek in g.Vojko Fran�eškin. 
Ostali prisotni: župan g.Jurij Kav�i�, tajnik g.Martin Raspet, svetovalka za družbene dejavnosti 
ga.Vlasta Primoži�, finan�na svetovalka ga.Mojca Sedej, svetovalec za gospodarstvo in komunalno 
infrastrukturo g.Janez Rupnik ter zapisnikarica ga.Cirila Tušar. 
Novinarji: ga.Metka Rupnik – Radio Odmev,  g.Blaž Mo�nik – Delo, ga.Saša Dragoš – Primorske 
novice. 
Pri 3. to�ki dnevnega reda je bil prisoten g.Franci Jereb, direktor Zdravstvenega doma Idrija, pri 4. 
to�ki pa g.Ivan Grahelj, direktor Komunale d.o.o. Idrija.  
 
Predlagan je bil naslednji         d n e v n i   r e d : 
 

1. Ugotovitev sklep�nosti in dolo�itev dnevnega reda. 
2. Sprejem zapisnika in sklepov, sprejetih na 9. seji Ob�inskega sveta dne 11.03.2004. 

Poro�ilo o realizaciji sklepov.  
3. Poslovanje Zdravstvenega doma Idrija v letu 2003 in na�rt sanacijskih ukrepov.  
4. Predlog za povišanje cene ravnanja s komunalnimi odpadki na obmo�ju ob�ine Cerkno. 
5. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja: 

- Imenovanje �lana v programsko razvojni svet Idrijsko-Cerkljanske razvojne agencije. 
- Razrešitev in imenovanje �lana v Nadzornem odboru Ob�ine Cerkno. 

6. Odlok o prora�unu Ob�ine Cerkno za leto 2004 – druga obravnava.  
7. Pobude in vprašanja svetnikov. 

 
Ad. 1:  UGOTOVITEV SKLEP�NOSTI IN DOLO�ITEV DNEVNEGA REDA SEJE. 
Sejo je za�el g.župan in pozdravil navzo�e. Ugotovil je, da je svet sklep�en  ter predlagal dnevni red. 
Povedal je o dodatnem gradivu, ki je bilo svetnikom dano pred sejo (zapisniki odborov ter dodatno 
gradivo k 6. to�ki – vrednotenje športnih programov za leto 2004). 
 
Sprejet je bil SKLEP: 
Soglasno je potrjen predlagani dnevni red. 
 
Ad. 2: SPREJEM ZAPISNIKA IN SKLEPOV, SPREJETIH NA 9. SEJI OB�INSKEGA 
             SVETA DNE 11.03.2004 TER PORO�ILO O REALIZACIJI SKLEPOV. 
G.Raspet je povzel zapisnik in sklepe 9. seje ter poro�ilo o realizaciji sklepov. 
Pripomb ni bilo. 
Soglasno je bil sprejet SKLEP: 
Sprejme se zapisnik 9. seje Ob�inskega sveta z dne 11.03.2004 ter poro�ilo o realizaciji sklepov. 
 
Ad. 3:  POSLOVANJE ZDRAVSTVENEGA DOMA IDRIJA V LETU 2003 IN NA�RT 
             SANACIJSKIH UKREPOV. 
 
G.župan je pozdravil  g.Francija Jereba, direktorja Zdravstvenega doma Idrija, ki je podal obrazložitev 
k gradivu o poslovanju tega zavoda v letu 2003 in na�rtu sanacijskih ukrepov.  



Opravi�il se je, ker se ni mogel udeležiti seje Odbora za družbene dejavnosti,  na katero je bil vabljen. 
V zvezi z ugotovitvami in sklepom odbora pa je podal oceno, da je vzrok za izgubo zavoda nepravi�en 
razrez delitve sredstev zdravstvene zavarovalnice izpred šestih let, kar se je sedaj pokazalo v ve� 
zdravstvenih domovih in prav tu bi bilo potrebno dose�i spremembe. Zdravstvo v ob�inah Idrija in 
Cerkno je prizadeto prav zaradi velikih stroškov, ker je oddaljenost od centrov ve�ja. Tako je bila npr. 
presežena kvota nujnih prevozov z reševalnimi vozili v Ljubljano, stroškov pa zdravstvena 
zavarovalnica ne prizna kljub dostavi poimenskega seznama prevozov. G.Jereb bo predlagal še 
dodatne notranje sanacijske ukrepe, možni pa so tudi nekateri zunanji. Zdravstveni dom se je v 
lanskem letu odpovedal upravljanju dveh dotrajanih starih zgradb, v katerih je prej deloval, kar pa 
finan�no ni bilo upoštevano. Sicer pa so trendi v letošnjem letu enaki kot lani na ve�ini stroškovnih 
mest, zato posameznim nosilcem dejavnosti razdeljujejo dopise, v kakšnih okvirih naj delujejo, da se 
izguba zmanjša. V kolikor bo presežena kvota, ki jo zavodu namenja zdravstvena zavarovalnica, bo 
potrebno delno kritje stroškov s strani uporabnikov, saj zdravstveni dom izvaja storitve, ki jih ob�ani 
zahtevajo in potrebujejo. Dolo�eni ukrepi so predvideni tudi s strani države, da bi zdravstveni zavodi 
postali javna podjetja. Vodstvo ZD Idrija bo tako še dodatno pripravilo predlog notranjih in zunanjih 
sanacijskih ukrepov, ki bo posredovan ob�inskemu svetu v mnenje.  
G.Obid je podal poro�ilo o 6. seji Odbora za družbene dejavnosti in socialno politiko, g. Simoni� pa o 
1.redni seji sveta zavoda Zdravstveni dom Idrija. 
G.Pirih je direktorja ZD vprašal, zakaj je potrebno pla�evati storitve ortopedske ambulante v Idriji ter  
kako je to v sosednjih ob�inah.                           
G.Jereb je pojasnil, da spadata ob�ini Idrija in Cerkno v ljubljansko regijo, v sosednjih ob�inah, ki 
spadajo v goriško regijo, pa je v okviru centralne bolnišnice enkrat tedensko organizirana ortopedska 
ambulanta na terenu in tako lahko pridejo pacienti v Postojni, Ajdovš�ini in Tolminu na pregled preko 
napotnice. Klini�ni center Ljubljana, kamor spada tudi naše obmo�je, pa takih ambulant nima 
organiziranih, zato je ortopedska ambulanta v Idriji samopla�niška. Zdravstveni dom Idrija je doslej 
vsako leto zahteval spremembo pri tem, vendar neuspešno, dolo�ene možnosti se kažejo v okviru 
notranjih razporeditev. 
G.Pirih je ponovno apeliral,  naj odgovorni skušajo dose�i, da ob�anom ne bi bilo potrebno pla�evati 
storitev ortopeda v Idriji, kljub raznim smernicam in zapletom na pristojnih institucijah.  
G.župan je dejal, da je iz poro�ila razvidna problematika obmo�ja, na katerem deluje ZD Idrija, zato 
bo potrebno glede na teren dose�i ve�je pokrivanje stroškov s strani države oz. zdravstvene 
zavarovalnice in ta problem bo potrebno razreševati skupaj z ob�ino Idrija.  
Na vprašanje g.Obida, koliko znašajo stroški nujnih prevozov iz smu�iš�a in doma starejših, je g.Jereb 
odgovoril, da ti stroški skupno znašajo 78 mio sit, pri tem pa je treba vedeti, da je skoraj tretjina 
intervencij potrebna za ljudi, ki so od drugod (nesre�e na smu�iš�u, cestah).  
G.Miklav�i� se je v imenu svetniške skupine LDS pridružil mnenju odbora, da se poro�ilo zavrne, ker 
je nepregledno in ne ponuja rešitev za zmanjšanje izgube iz preteklih let, ki se verjetno ne bo mogla 
pokriti iz teko�ega poslovanja, zato bo potrebno iskati rešitve s pomo�jo ob�ine in države. Pripraviti je 
potrebno jasno, s številkami specificirano poro�ilo o ukrepih v letošnjem letu za zmanjšanje izgube 
zavoda. 
G.Jereb je dejal, da je Zdravstveni dom Idrija podal na�rt notranjih sanacijskih ukrepov, ne morajo pa 
z njimi pokrivati izgube za nazaj. Dolo�eno zmanjšanje pomeni odpis starih stavb, kar bodo prou�ili. 
Predvidoma do konca meseca aprila bo podano delovno gradivo, na podlagi katerega bo možno realno 
izdelati finan�ni na�rt, ki bo podan tudi ob�inskemu svetu. Kot direktor se bo na državnem nivoju 
zavzel glede novega razreza, da bi za obmo�je ob�in Idrija in Cerkno pridobili nove to�ke in v zvezi s 
tem je predlagal delovni sestanek.  
G.Simoni� je menil, da izguba ZD ni kriti�na, saj se stvari na podro�ju financ v zavodu hitro 
spreminjajo. Skoraj tretjina izgube je zaradi reanimacijskega vozila, nekatere obveznosti pa je naložila 
država. Skrb vzbujajo�e je dejstvo, da ima Zdravstveni dom Idrija dolgoro�no star kader, na razpise za 
zdravnike pa ni odziva, zato ne bo kadra, ki bi dolo�ene storitve izvajal kljub temu, da bi 
zavarovalnica priznala ve�ja sredstva. Predlagal je, da ob�inski svet predlagane sanacijske ukrepe 
sprejme na znanje, do ene naslednjih sej pa naj ZD pripravi dodelano gradivo. Izdelati bi bilo potrebno 
tudi primerjalno analizo, kaj pomeni imeti izbranega zdravnika v Cerknem in v Idriji.  



G.Hvala se je strinjal, da je sicer potrebno podpreti oz. sprejeti predlagane ukrepe, vendar pri tem ne 
sme priti do prenosa odgovornosti na ob�inski svet, saj je izvajanje ukrepov v pristojnosti sveta 
zavoda.  
G.župan je predlagal sprejem sklepa, da je bil ob�inski svet seznanjen s problematiko Zdravstvenega 
doma Idrija in na�rtom sanacijskih ukrepov, kjer pa so še pomanjkljivosti v dolo�enih segmentih, zato 
naj svet zavoda pripravi dopolnjeno in natan�no definirano poro�ilo za obravnavo na eni prihodnjih sej 
ob�inskega sveta. 
 
Sprejet je bil SKLEP: 
Ob�inski svet vzame na znanje problematiko Zdravstvenega doma Idrija in na�rt sanacijskih 
ukrepov. Svet zavoda Zdravstvenega doma Idrija naj pripravi dopolnjeno in natan�no 
definirano poro�ilo za obravnavo na eni prihodnjih sej ob�inskega sveta. 
 

(12 glasov ZA) 
 
Ad. 4:  PREDLOG ZA POVIŠANJE CEN RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI   
             NA OBMO�JU OB�INE CERKNO. 
 
G.župan je pozdravil g.Ivana Grahlja, direktorja Komunale Idrija, ki je podal obrazložitev k predlogu 
za povišanje cene ravnanja s komunalnimi odpadki na obmo�ju ob�ine Cerkno in na�rtu ravnanja z 
odpadki v ob�inah Idrija in Cerkno. Cene odvoza v teh dveh ob�inah so med najnižjimi v Sloveniji in 
prav zato, ker se cene niso sproti usklajevale ter zaradi novih storitev, ki jih mora Komunala izvajati 
po zakonodaji, dejavnost ravnanja z odpadki že leta posluje z izgubo, ki se sedaj pokriva iz drugih 
dejavnosti.  Predlagana cena temelji izklju�no na stroškovnih temeljih iz ra�unovodskih evidenc, cilj 
Komunale pa je pozitivno poslovanje vsake dejavnosti, ki jo izvaja, tudi pri odvozu odpadkov.  
Predlog povišanja je obravnaval Odbor za cestno in komunalno infrastrukturo, o �emer je podal 
poro�ilo predsednik odbora g.Simoni�.  
G.Obid je opozoril na postavko »cena odpadkov na prebivalca«, o �emer je bilo na odboru bolj 
natan�no re�eno, da je Cerkno v tem oziru  na boljšem.  
G.župan je dejal, da država komunalnim podjetjem nalaga nove naloge, s tem pa posredno tudi 
ob�inam (lo�eno zbiranje odpadkov, regijska odlagališ�a), Komunala pa se mora kot izvajalec na tem 
podro�ju ustrezno usposobiti ter postopno zmanjšati koli�ino odpadkov z recikliranjem.  
 
Sprejet je bil SKLEP: 
Potrjeni so predlogi Odbora za cestno in komunalno infrastrukturo: 
1. Potrdi se predlagane cene zbiranja in ravnanja s komunalnimi odpadki, vendar postopno. 

 
2. Cene se postopoma realizira ob uvajanju novih dejavnosti. O vsakem povišanju cen odlo�a  
    Ob�inski  svet. 
 
3. Komunala d.o.o. Idrija pred vsako podražitvijo zbiranja in ravnanja s komunalnimi odpadki  
    izdela kalkulacijo, kjer so v strukturi cene zajeti naslednji stroški: 

- oddaljenost od deponije, 
- teža odpadkov na prebivalca, 
- nove dejavnosti.  

                                                                                                                                (12 glasov ZA) 
 
 
 
 
 
 
 



Ad. 5:  KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA:  
             - Imenovanje �lana v programsko razvojni svet Idrijsko-Cerkljanske razvojne 
               agencije. 
             - Razrešitev in imenovanje �lana v Nadzornem odboru Ob�ine Cerkno.  
 
Poro�ilo o predlogih Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je podal predsednik 
komisije g.Simoni�,  g.Raspet pa je v zvezi z Odlokom o spremembi odloka o priznanjih in nagradah 
Ob�ine Cerkno, o katerem je prav tako razpravljala komisija,  povedal, da odlok za to sejo ob�inskega 
sveta še ni bil predlagan.  
G.Hvala je pripomnil, da je bilo na seji komisije dogovorjeno,  da priznanje Ob�ine Cerkno ni denarno 
nagrajeno, kar pa ni definirano v zapisniku, zato je le-ta nepopoln. 
G.župan se je strinjal, da se zapisnik ustrezno popravi.  
 
Sprejeti so bili naslednji SKLEPI: 
1. Kot predstavnika Ob�ine Cerkno v programsko razvojnem svetu Idrijsko-Cerkljanske  

razvojne agencije d.o.o. Idrija se za naslednji 4-letni mandat imenuje g. Ivana Makuca, Reka 
9, Cerkno. 

2. �lanstva v Nadzornem odboru Ob�ine Cerkno se razreši g.Metoda Sedeja, Rožna ul. 8,  
    Cerkno. 
3. Za �lana Nadzornega odbora Ob�ine Cerkno se imenuje g.Vasilija Sedeja, Rožna ul. 8,    
    Cerkno. 
                                                                                                                                (12 glasov ZA) 
  
Ad. 6:  ODLOK O PRORA�UNU OB�INE CERKNO ZA LETO 2004 – druga obravnava. 
 
G.župan je podal poro�ilo o spremembah in dopolnitvah prora�una Ob�ine Cerkno za leto 2004 v 
drugi obravnavi.  
Brez razprave je bil sprejet  SKLEP: 
Potrjen je Odlok o prora�unu Ob�ine Cerkno za leto 2004 v drugi obravnavi. 
                                                                                                                                (7 glasov ZA) 
 
Ad. 7:  POBUDE IN VPRAŠANJA SVETNIKOV                                          
 
G.Lapanja je vprašal, v kakšni fazi je vra�anje sredstev ob�anom za gradnjo telefonske infrastrukture. 
G.Hvala, predsednik Komisije za vra�anje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje je pojasnil, da 
je komisija zbrala in pregledala podatke vlagateljev. Dokumentacija bo do roka, to je do 7. junija 
poslana družbenemu pravobranilcu, ki bo k vsaki vlogi podal mnenje. Upravi�enci bodo vrnjena 
sredstva prejeli po prodaji državnega deleža Telekoma.  
G.Obid je želel informacijo glede TV signalov, kar je pogosto vprašanje ob�anov po vaseh.  
G.župan je odgovoril, da je po vzpostavitvi opti�ne povezave med Godovi�em in Hotedršico 
predviden poizkusni vklop TV signalov Telekoma na kabelskem omrežju v Cerknem, nakar obstoja 
možnost postopne širitve signala do vasi. Telekom bo v zvezi s tem v naslednjih dneh pripravil 
ponudbo. 
Ga.Von�ina je izpostavila vprašanje ozna�be prehodov na cestah v Cerknem in Novakih z vidika 
varnosti. Pri Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je bila dana pobuda, da se v zvezi s tem 
skli�e varnostni sosvet ter povabi varnostnega inšpektorja, da bi se ta problematika pri�ela reševati. 
Prav tako v Cerknem ni ozna�ena varna pot v šolo, o �emer bi bilo potrebno razmišljati do pri�etka 
novega šolskega leta. Opomnila je še, da so plo�niki v centru Cerkna zasedeni, ko je 18. v mesecu 
sejem, kar predstavlja nevarnost za otroke ob poti v bazen in na sprehod. 
G.Rupnik je dejal, da se bo v prihodnjem letu pri�ela sanacija Cvetkove ulice, kar bo izboljšalo tudi 
varnostne razmere, glede ostalih ulic pa bi bilo potrebno izdelati ustrezno študijo. 



G.župan je opozoril na problem padanja kamenja v Treben�ah, kjer se rahljajo plasti v kamnolomu. Po 
ogledu predstavnikov Podjetja za urejanje hudournikov bi sanacija stala vsaj 5 do 8 mio. Pripravljen 
bo predlog sanacije, ki bo predstavljen ob�inskemu svetu. 
G.Hvala je spomnil na urejenost Cerknega, kjer bi bilo nujno potrebno nekaj narediti, saj se bliža 
turisti�na sezona. Predlagal je, da bi tudi ob�ina dala krajanom iniciativo za ureditev objektov in 
okolice, lahko tudi finan�no. Prav tako so nujni ukrepi glede mirujo�ega prometa, kjer je potrebno 
ukrepati kratkoro�no, ne pa �akati na dolgoro�ne študije. �e bi ob�ina imela redarja, bi se stanje na 
tem podro�ju izboljšalo, sedaj pa je le težko turistom razlagati, da je Cerkno urejen kraj, �e so 
avtomobili parkirani vsepovsod.  
G.župan je odgovoril, da se bodo zelenice v Cerknem po dogovoru z vrtnarjem pri�ele urejati v 
naslednjih dneh, g.Rupnik pa je glede redarja povedal, da se za to podro�je pripravlja zakon, da bi tudi 
v ob�inah to službo pri�eli izvajati, �eprav ob�ina ne bo mogla urejati ob�anom ograj in dvoriš�, javne 
površine pa so delno urejene in se bodo še nadalje urejale. 
G.Hvala je izrazil repliko, da ni smiselno �akati na državne ukrepe, saj imajo sosednje ob�ine že sedaj 
redarja. Potrebno je samo kaznovanje za nepravilno parkiran avto oz. naj se ob�ina pri tem obrne na 
Združenje šoferjev in avtomehanikov za podobno pomo�, kot jo združenje izvaja na poti v šolo. 
Na neurejenost Cerknega je opozoril tudi g.Pirih, še posebej na Poti v Strano, kjer je tudi dostop do 
studia lokalne TV. Dejal je še, da na sejah ob�inskega sveta ne bo ve� dajal pismenih vprašanj, saj 
nanje ne dobi odgovora. 
G.Matuc je predlagal, naj se do naslednje seje naredi spisek pobud in vprašanj oz. kaj je bilo pri tem 
narejeno. Na vsaki seji vnaprej pa se pisno pripravi realizacija pobud in vprašanj prejšnje seje. Na 
zadnji seji je bila npr.pobuda za postavitev ogledala Vrh Križa in bi sedaj že morali vedeti o ukrepih 
glede tega. 
G.Hvala se je prav tako strinjal, da se naredi realizacija pobud vsaj za polletna obdobja, saj bi tako tudi 
tej to�ki dnevnega reda dali dolo�eno resnost.  
G.župan je odgovoril, da so vse pobude in vprašanja zabeležena v zapisnikih, glede na veliko število 
teh pa ni možno vseh izvršiti, nekatere pa se tudi stalno ponavljajo, kot na primer problem urejenosti 
Cerknega. Nekateri so glede tega druga�nega mnenja, saj turisti, ki pridejo v Cerkno, pohvalijo �istost 
in urejenost naselja, kar je bilo pred kratkim javno re�eno v Hotelu Cerkno ob obisku 150 italijanskih 
turistov. V letošnjem prora�unu so planirana sredstva za nekatere odkupe, s katerimi bi razbremenili 
tudi javne površine v centru in uredili parkiriš�a. Problem so dolgotrajni dogovori z lastniki, saj je v 
Cerknem dragocena vsaka površina. Ob�ina je preko javnih del za urejanje naselja dodatno zaposlila 
še enega komunalnega delavca.  
G.Mavri� je glede problematike sejma dejal, da je bilo že re�eno, naj bo sejem le v starem delu 
Cerknega in po dogovoru z župnijskim uradom tudi ob cerkvi. Ta dan bi moral biti nekdo zadolžen za 
razporeditev in pobiranje pristojbine, saj je prostora dovolj in prodajalci ne bi postavljali stojnic na 
plo�nikih. 
G.župan se ni strinjal, da je prostora za sejem dovolj, saj ni problem le postavitev stojnic, pa� pa 
manjka tudi parkirnih prostorov, otežen je promet,  stari del naselja je prakti�no na dan sejma blokiran. 
Ta problem bi bil rešen z odkupom dolo�enih zemljiš� v neposredni bližini, o �emer potekajo 
dogovori z Društvom upokojencev in drugimi lastniki.  
G.župan je ob koncu seje svetnike povabil na praznovanje ob vstopu v Evropsko unijo,  ki bo 1. maja 
pred Hotelom Cerkno. 
 
Seja je bila zaklju�ena ob 20. uri. 
 
 
                  Zapisala:                                                                                                Župan: 
               Cirila Tušar                                                                                           Jurij Kav�i� 
 
 


