
OB�INA CERKNO                          
OB�INSKI SVET 
 
 

Z A P I S N I K  
 

11. redne seje Ob�inskega sveta Ob�ine Cerkno, 
ki je bila 23. junija  2004 ob 17. uri v sejni sobi Ob�ine Cerkno 

 
Prisotnih je bilo 14 svetnikov. 
Opravi�eno odsoten:  g.Janez Podobnik.                                           
Neopravi�eno odsoten: 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, ra�unovodja Marjeta Simoni�, svetovalec za 
gospodarstvo in komunalno infrastrukturo g.Janez Rupnik ter zapisnikarica ga.Cirila Tušar. 
Novinarji: ga.Metka Rupnik – Radio Odmev,  LTC Cerkno.  
Ostali prisotni: ga.Petra Borovinšek, predsednica nadzornega odbora, pri 3. to�ki ga.Marjana 
Vodopivec, projektantka Projekt d.d. Nova Gorica, pri 4. in 5. to�ki pa ga.Renata Mavri, direktorica 
LTO Laufar Cerkno. 
 
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 10. seji Ob�inskega sveta dne 15.4.2004. 

Poro�ilo o realizaciji sklepov.  
3. Predstavitev projekta obnove Dijaškega doma.                                       
4. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja: 

- Podaljšanje zaposlitve direktorice LTO Laufar Cerkno.                                  
- Imenovanje nadomestnega �lana Sveta Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti - 

         Obmo�na izpostava Idrija. 
5. Poslovno poro�ilo za leto 2003 in Finan�ni na�rt za leto 2004 LTO Laufar Cerkno. 
6.    Poro�ilo o delu Nadzornega odbora v obdobju od 02.20.2003 do 31.05.2004. 
7. Odlok o potrditvi zaklju�nega ra�una prora�una Ob�ine Cerkno za leto 2003 – hitri postopek. 

Stališ�e Nadzornega odbora. 
8. Odlok o spremembi odloka o priznanjih in nagradah Ob�ine Cerkno – hitri postopek. 
9. Odlok o oskrbi s pitno vodo v ob�ini Cerkno – prva obravnava. 
10. 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 predlagal, 
da se 9. to�ka obravnava kot osnutek. 
G.Ambroži� je predlagal, naj se 5. to�ka obravnava pred 4. to�ko.  
Sprejet je bil SKLEP: 
Soglasno je potrjen dnevni red s predlaganimi spremembami.  
 
Ad. 2: SPREJEM ZAPISNIKA IN SKLEPOV, SPREJETIH NA 10. SEJI OB�INSKEGA 
             SVETA DNE 15.04.2004 TER PORO�ILO O REALIZACIJI SKLEPOV. 
G.Raspet je povzel zapisnik in sklepe 10. seje ter poro�ilo o realizaciji sklepov. 
Pripomb ni bilo. 
Soglasno je bil sprejet SKLEP: 
Sprejme se zapisnik 10. seje Ob�inskega sveta z dne 15.04.2004 ter poro�ilo o realizaciji sklepov. 
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Ad. 3:  PREDSTAVITEV PROJEKTA OBNOVE DIJAŠKEGA DOMA.  
 
G.župan je predstavil arhitektko Projekta d.d. iz Nove Gorice, ga.Marjano Vodopivec in povedal, da 
ob�ina v prora�unu zagotavlja sredstva za stati�no obnovo objekta bivšega dijaškega doma. Objekt je 
potrebno obnoviti in mu dati namembnost glede na potrebe turizma, zato je v njem predviden 
mladinski hotel, kjer bi lahko bivali tudi drugi gostje. Želja po taki namembnosti objekta je bila 
izražena s strani turisti�nih subjektov v Cerknem, da bi pove�ali preno�itvene kapacitete. Dejavnosti, 
ki sedaj tam potekajo in stanovalce bo potrebno izseliti iz objekta. Predvidena obnova je velik projekt 
ob�ine v sodelovanju z Državno tehni�no pisarno Tolmin za popotresna sredstva, ki bo nekoliko lažje 
izveden tudi zaradi pridobitve koncesijskih sredstev.  
Ga.Vodopivec je podala projektantsko poro�ilo o obnovi dijaškega doma, kjer je najprej potrebno 
izvesti stati�no sanacijo ter nato obnovo glede na namembnost. Predvidenih je cca. 80 ležiš�, 
restavracija s 45 sedeži,  dolo�ene storitve pa bi se izvajale zunaj objekta (pralnica v Hotelu, kotlarna 
in kuhinja  v šolskem kompleksu). Projekt d.d. je upošteval sugestije ob�ine, da se v objektu ohrani 
nekaj sedanjih dejavnosti (mladinski klub CMAK, prostori za Radio Cerkno v kletnih prostorih). 
Objekt bo moral ne glede na starost ustrezati vsem sedanjim predpisanim standardom. 
G.župan je še dodal, da bo na naslednji seji predstavljen investicijski program in izra�uni, prav tako 
zamisel poslovanja in delovanja tega mladinskega hotela, saj je ICRA zadolžena za analizo in pripravo 
investicijskega elaborata.  
G.Pirih je menil, da bi morala biti restavracija vsaj za 50 oseb, saj v Cerkno velikokrat pridejo 
upokojenci z avtobusi in bi lahko koristili restavracijo v tem objektu.  
Ga.Vodopivec je odgovorila, da bi bilo možno nekoliko pove�ati restavracijo, �e bi radio dobil 
prostore na drugi lokaciji.            
G.Miklav�i� je pozdravil namen, da se pristopi k sanaciji še tega ve�jega objekta v Cerknem, niso pa 
mu jasni odnosi v zvezi z upravljanjem po izvršeni obnovi. Po njegovem mnenju bi morali ob�ina in 
država objekt stati�no sanirati, nato pa ga oddati v najem oz. upravljanje bodisi zavodu ali podjetju, 
kar bi ob�ini kasneje prinašalo tudi donose, ne vidi pa smisla, da bi se ob�ina neposredno vklju�ila v te 
storitvene dejavnosti, dolžna pa je zagotavljati infrastrukturne možnosti zanje.   
G.župan je pojasnil zamisel, da bi dejavnost LTO razširili s tem objektom, kjer bi potem zavod imel 
tudi pisarno in se ukvarjal s ponudbo in prodajo programov ter od tega ustvarjal prihodek. Novega 
zavoda ne bi bilo smiselno ustanavljati, saj bi zavod s podro�ja turizma ob ostalih programih lahko 
nudil še storitve mladinskega hotela, kjer so predvideni racionalni programi ponudbe mladinskemu 
turizmu v tem okolju. Ob�ina mora imeti zaradi sredstev popotresne obnove objekt še 20 let v lasti in 
ni izklju�ena tudi  možnost oddaje v najem,  vendar bi bilo po mnenju g.župana  tudi za ob�ino boljše 
upravljanje s strani zavoda LTO.  
G.Obid je postavil vprašanje glede toplotne porabe objekta in izolacij, saj so prostori v njem zelo 
visoki. 
Ga.Vodopivec je odgovorila, da bo objekt energetsko var�en, saj je predvideno znižanje stropov, 
dodatna izolacija tal, zidovi objekta so debeli, sicer pa je bila narejena energetska izkaznica kot je to 
zakonsko predvideno.  
G.Miklav�i� je dejal, da je potrebno razmisliti, ali bo struktura gostov taka, da bo dopuš�ala 
kombinacijo mladinskega hotela in mladinskega kluba. �e bodo to klasi�ni gosti mladinskih hotelov, 
je to ustrezno, �e pa bo v objektu ve� osnovnošolske populacije, pa  manj. 
G.župan je povedal, da so nekateri strokovnjaki res mnenja, da mladinska dejavnost ne spada v okvir 
tega objekta, kjer so mišljene predvsem osnovnošolske dejavnosti (šola v naravi ipd.), zato bi bilo 
potrebno razmišljati o drugih prostorih za CMAK. V ob�inskem prora�unu so planirana sredstva za 
odkup razli�nih prostorov, zato se kaže taka možnost v enem od teh objektov in tako bi v obnovljenem 
objektu dijaškega doma pridobili še dodatne kapacitete.  
G.župan se je zahvalil g.Vodopivec za pojasnila, projekt pa bo širše ob ustreznem gradivu predstavljen 
na naslednji seji ob�inskega svet, sedaj pa je bila to�ka obravnavana kot informacija.  
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Ad. 5:  POSLOVNO PORO�ILO ZA LETO 2003 IN FINAN�NI NA�RT ZA LETO 2004 
             LTO LAUFAR CERKNO 
 
Ga.Renata Mavri, direktorica LTO Laufar Cerkno, je podala poslovno poro�ilo tega zavoda za leto 
2003.  
G.župan je dodal, da samega poro�ila ob�inski svet ne potrjuje, bistveno pa je nadaljnje izvajanje 
programov, kjer je tudi sam LTO pri prijavah na razli�ne razpise naletel na neupoštevanje. Možnost 
nadaljnjega delovanja LTO se bo pokazala tudi v programih predvidenega mladinskega hotela. Po 
mnenju g.župana je turizem na Cerkljanskem v vzponu, zato je potreben poudarek na trženju. 
G.Obid je glede trženja in promocije vprašal, kdo bo to izvajal v Divjih babah in Ravenski jami. 
G.župan je odgovoril, da bo ob�ina po ureditvi dostopa in najdiš�a Divje babe v ta objekt vložila 
veliko sredstev, zato je mišljeno upravljanje s strani LTO Laufar Cerkno, prav tako za Ravensko jamo, 
ko bo dosežen dogovor za dostop do jame. Sprejet je nov zakon o jamah in njihovi zaš�iti kot naravne 
in kulturne dediš�ine, zato je izrazil upanje, da bo �imprej dosežen ustrezen dogovor.  
G.Hvala je predlagano poro�ilo ocenil kot dobro poro�ilo za neko obdobje, ki kaže na dolo�ene 
aktivnosti, �eprav je pogosto slišati tudi kritike na delovanje LTO, mogo�e zato, ker se rešujejo le 
posamezni problemi, ne pa celota in bi bil zato potreben program za dolgoro�no obdobje.  
G.Jezeršek je menil, da je dejstvo, da je bilo glede na vložena sredstva dosti narejeno, glede na plan pa 
so sredstva zmanjšana, zato bi bil potreben operativni plan, kateri projekti bodo res realizirani ali 
speljani do dolo�ene faze, kateri pa bodo le zasnovani. Ugotoviti je potrebno, ali je Cerkljanska 
strateško turisti�no zanimiva – �e je, naj se to podpira, vendar se lahko s predvidenimi sredstvi za 
materialni del (1,2 mio sit) le malo naredi.  
G.Ambroži� je prav tako menil, da je opravljeno delo veliko glede na sredstva, tudi projekti so dobro 
zastavljeni. Sedanja pla�a ni primerna za direktorico. Izrazil je kritiko glede turisti�nega vodenja v 
lanskem letu ter dejstva, da je delovanje LTO usmerjeno predvsem za samo Cerkno in premalo za 
celotno Cerkljansko. 
Ga.Mavri je odgovorila, da je samo del turisti�ne karte namenjen za Cerkno, kjer je nujna ozna�ba 
ulic, sicer pa bodo na karti zajeti vsi turisti�ni ponudniki in turisti�ne informacije  s cele Cerkljanske.  
G.župan je dodal, da so dolo�ena sredstva, s katerimi razpolaga in pripravlja programe LTO, 
predvidena direktno v ob�inskem prora�unu (Poletje v Cerknem, turisti�na karta, ureditev najdiš�a 
Divje babe). 
G.Platiše je izrazil mnenje, da poslovno poro�ilo za leto 2003 v smislu obravnave poslovanja ni 
primerno, saj mora zavod poslovanje prikazati v skladu z ra�unovodskimi standardi, to je v bilanci 
stanja ter izkazu poslovnega izida. Predlagano poro�ilo je bolj poro�ilo o realizaciji programa dela, 
zato naj bo v prihodnje prikazano tako, kot predvidevajo standardi. Glede enoletnega delovanja LTO 
je g.Platiše menil, da so bile pri njenem ustanavljanju izražene velike ambicije, ki so se nato zmanjšale 
ob ugotovitvi, da je bila tem zavodom po zakonu dana prevelika odgovornost. Tudi v Ob�ini Cerkno je 
bilo potrebno kar nekaj �asa, da so bili vzpostavljeni pogoji za pri�etek delovanja LTO. Zadovoljen je, 
da je delo v lanskem letu steklo, aktivnosti ni bilo malo, �eprav te ne spreminjajo strategije razvoja 
turizma na Cerkljanskem. Nosilca razvoja turizma bo z delovanjem LTO težko spreminjati, zato je 
potrebno z njim skušati izdelati kompatibilno ponudbo in težiti k še ve�ji aktivnosti, predvsem pri 
klju�nih projektih. Dejavnost LTO je potrebno usmeriti tudi v trženje, da bi lahko zara�unavala 
opravljene storitve. V finan�nem planu LTO niso razvidna sredstva od koncesij, zato je g.Platiše 
menil, da so ta sredstva verjetno vklju�ena v ob�inskem prora�unu pri skupnih projektih.  
G.Simoni� je dejal, da so prihodki LTO v lanskem letu majhni, ker je bil to novoustanovljen zavod, 
katerega pri�etek in nadaljnje delovanje je podprla ob�ina v prora�unu, prav tako profesionalno 
zaposlitev direktorice. Ga.Mavri je vprašal, kdaj bo LTO v stanju, da bo pokrivala stroške svoje 
zaposlitve, kako je predvideno sodelovanje s KS v smislu turizma, saj v preteklem letu na tem 
podro�ju s KS ni bilo navezanih nobenih stikov ter kako je s povezavo turisti�nih subjektov v ob�ini, 
kar je bilo poudarjeno ob ustanovitvi LTO. Prav pri tem je izrazil svojo negativno oceno, saj je bilo po 
njegovem mnenju sodelovanje z obstoje�imi turisti�nimi društvi premajhno, potrebne pa bi bile tudi 
aktivnosti tam, kjer je zdaj turisti�no mrtvilo. V tem smislu je želel, da bi bilo v naslednjem poro�ilu 
ve� optimizma.  
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Ga.Mavri se je strinjala, da je bilo z društvi premalo sodelovanja, ni pa res, da ga ni bilo, saj so bila 
turisti�na društva povabljena na razli�ne prireditve, da se predstavijo. Sama ima kot direktorica LTO 
preve� dela, ne samo s projekti, pa� pa tudi z administracijo, zato bi bila potrebna dodatna zaposlitev.  
G.Ambroži� je predlagal, naj se direktorica LTO ve�krat udeležuje sestankov turisti�nih društev, kjer 
se pridobi veliko idej za nadaljnje delo ter spozna mišljenje ljudi, kar je bistveno za delo turisti�nega 
delavca.  
G.Lapanja je dejal, da delo v turizmu ni rutina, temve� se bo to delo dolgoro�no odrazilo šele v nekaj 
letih, �eprav so že dolo�eni premiki, programi in na�rti, ki jih je potrebno izvajati in tudi uspehi ne 
bodo izostali, pri �emer je prav tako potrebna spodbuda na prihodkovni strani.  
Ga.Mavri je v nadaljevanju predstavila finan�ni na�rt LTO Laufar Cerkno za leto 2004. LTO pri�akuje 
ve�jo spodbudo in podporo za nadaljnje delo, saj so predvidena sredstva premajhna. Nujno potrebna bi 
bila nabava novega ra�unalnika. 
G.Matuc je vprašal, kdaj bo najdiš�e Divje babe odprto za ogled ter �e se bodo sredstva od prodaje 
kart za ogled Divjih bab zbirala na LTO oz. bodo od tega imeli tudi doma�ini dolo�en zaslužek.  
G.župan je povedal, da bo ob�ina za pridobitev sredstev za ureditev Divjih bab kandidirala na 
dolo�enih razpisih in ob odobrenih sredstvih bi bila ureditev možna v pol leta. Doma�ini bodo 
angažirani kot vodi�i, za kar bodo dobili pla�ilo, vendar bo vse poslovanje potekalo preko LTO. 
Na vprašanje g.Hvala, ali je za sprejem finan�nega plana LTO pristojen ob�inski svet ali svet zavoda, 
je g.Raspet pojasnil, da po odloku finan�ni na�rt sprejema svet zavoda, ustanovitelj pa mora dati 
soglasje k finan�nemu na�rtu.  
 
Sprejet je bil SKLEP: 
Z ve�ino glasov je potrjen finan�ni plan Lokalne turisti�ne organizacije Laufar Cerkno za leto 
2004.  
 
G.Platiše je po glasovanju še predlagal, naj bo finan�ni plan v bodo�e predstavljen ob�inskemu svetu 
pred sprejemom prora�una. 
G.Jezeršek se ni strinjal s predvideno višino za materialne stroške delovanja LTO, zato je predlagal, da 
se naredi rebalans. 
G.župan je ponovno poudaril, da se vrsta projektov na podro�ju turizma, na katerih dela LTO, 
financira iz ob�inskega prora�una, vedeti pa je potrebno tudi, da LTO posluje v prostorih ob�ine. 
G.Hvala je predlagal, naj bo v naslednjem poro�ilu razvidno, koliko sredstev porablja LTO za lastno 
delovanje ter s kolikšnimi sredstvi gospodari.  
G.župan se je strinjal s predlogom g.Hvala. 
                                                                                                                               
Ad. 4:  KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA:  
             - Podaljšanje zaposlitve direktorice LTO Laufar Cerkno.                   
             - Imenovanje nadomestnega �lana Sveta Javnega sklada RS za kulturne 
               dejavnosti – Obmo�na izpostava Idrija. 
   
Predloge Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je podal predsednik komisije 
g.Simoni�.  
G.Platiše je podal stališ�a svetniške skupine LDS v zvezi s podaljšanjem zaposlitve direktorice LTO 
Laufar Cerkno. Po njihovem mnenju ob�inski svet nima pravnih temeljev za odlo�anje o njeni 
zaposlitvi, pa� pa svet zavoda LTO. Ob�inski svet je v lanskem letu že po sprejemu prora�una odlo�al 
o potrditvi direktorice, letos pa tega finan�nega razloga ni ve�. Postavlja se vprašanje, zakaj se 
podaljšuje zaposlitev za eno leto, saj mandat traja štiri leta in s takim podaljševanjem direktorica ne 
more dobro delati, zato se je zavzel za podaljšanje zaposlitve do izteka mandata. 
G.Raspet je kot predsednik sveta zavoda LTO povedal, da po 22. �lenu odloka o LTO ustanovitelj daje 
soglasje k imenovanju direktorja, ki ga imenuje svet zavoda. V lanskem letu je ob�inski svet sprejel 
sklep o imenovanju  in sklep, da se z direktorico sklene pogodba o imenovanju za dolo�en �as enega 
leta. Na podlagi tega dejstva je svet zavoda menil, da ob�inski svet tudi sedaj daje soglasje k 
podaljšanju zaposlitve, druga�e pa je potrebno ugotoviti, da je bila storjena napaka in ugotoviti, da o 
zaposlitvi odlo�a svet zavoda. 
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G.Brezavš�ek je menil, da je glede na programe še 4-letni mandat malo, zato se je strinjal z mnenjem, 
ki ga je podal g.Platiše.  
G.Miklav�i� je predlagal, da se sedaj potrdi predlagano podaljšanje zaposlitve za eno leto, saj bi v 
nasprotnem primeru zadevo samo podaljševali, naslednje leto pa naj se odlo�a o podaljšanju do konca 
mandata. 
G.Jezeršek  se ni strinjal z enoletnim podaljšanjem zaposlitve in predlagal, naj se izdela plan dela do 
izteka mandata, katerega naj direktorica izvaja.  
G.Hvala je predlagal, naj se svetu zavoda naloži naloga, da se do priprave naslednjega prora�una 
pripravi plan LTO in premisli, ali bo sedanja direktorica to delo še opravljala nadaljnji dve leti ali ne. 
V primeru, da je bila storjena pravna napaka pri odlo�anju o zaposlitvi direktorice, naj se to popravi.  
G.Ambroži� je menil, naj se na tej seji ne glasuje o podaljšanju zaposlitve direktorice LTO Laufar 
Cerkno in svetu zavoda sporo�i, da ob�inski svet ni pristojen za odlo�anje o tem, temve� samo o 
mandatu direktorice.  
G.župan je dejal, da bo dolo�ene spremembe pri delu LTO prinesla obnova objekta dijaškega doma in 
prav zaradi tega je bilo letos kot varovalka predlagano enoletno podaljšanje zaposlitve direktorice, v 
vsakem primeru pa se mandat lahko nadaljuje. Strinjal se je s predlogom g.Hvala, da se do naslednjega 
prora�una uskladi plan LTO kot tudi potrditev direktorja,  ter s predlogom g.Ambroži�a. 
 
Razprave v zvezi s predlogom Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v zvezi z 
imenovanjem nadomestnega �lana v Svet Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti – Obmo�ne 
izpostave Idrija, ni bilo. 
 
Sprejeta sta bila naslednja SKLEPA: 
1. Ob�inski svet ni pristojen za odlo�anje o podaljšanju zaposlitve direktorice LTO Laufar  
    Cerkno, temve� samo o mandatu direktorice. 
2. V Svet Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Obmo�na izpostava  
    Idrija, se imenuje: Vanja Lampi�, Cesta OF 21, Cerkno. 
                                                                                                             (14 glasov ZA oba sklepa) 

  
Ad. 6:  PORO�ILO O DELU NADZORNEGA ODBORA V OBDOBJU OD 1.10.2003 
             DO 31.5.2004. 
 
Poro�ilo o delu Nadzornega odbora v obdobju od 1.10.2003 do 31.5.2004 je podala predsednica 
odbora ga.Borovinšek.  
G.Obid je ocenil poro�ilo kot iz�rpno in pregledno, predlagal pa je, da se pri realizaciji sklepov NO 
dodajo datumi, da bi bila tako razvidna ažurnost realizacije in ne bi bilo potrebno tega ugotavljati po 
zapisnikih.  
G.Mavri� je vprašal za pojasnilo v zvezi z ugotovitvijo Nadzornega odbora, da so poro�ila o 
poslovanju KS  v letu 2003, razen za KS Gorje, pomanjkljiva. 
Ga.Sedejeva je pojasnila, da gre verjetno za napako v zapisniku, saj so bila poro�ila za krajevne 
skupnosti izdelana po enotnem vzorcu, KS Gorje pa je dodatno podala pregled.  
Ga.Borovinšek je dejala, da kljub pojasnilu velja priporo�ilo Nadzornega odbora, da morajo KS 
specificirati odhodke.  
G.Platiše je v zvezi s poro�ilom menil, da je Nadzorni odbor ugotovil sorazmerno dobro stanje. 
Vprašanje je, kaj narediti, �e se prora�unski porabniki ne odzivajo na poziv Nadzornega odbora, kar so 
dolžni storiti, sicer je potrebno ustrezno ukrepati. Ob�inski svet mora o tem dobiti poro�ilo ter na 
nepravilnosti opozoriti ravnatelje oz. direktorje zavodov, katerih soustanovitelj je ob�ina. Nadzorni 
odbor lahko sicer pozove tudi Ra�unsko sodiš�e za pregled poslovanja zavodov. 
G.župan se je strinjal, da bo potrebno nekatere zavode še dodatno opozoriti glede ustreznosti poro�il, 
ki so jih dolžni dajati Ob�ini Cerkno kot soustanoviteljici.  
 
Poro�ilo o delu Nadzornega odbora je bilo obravnavano kot informacija.  
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Ad. 7:  ODLOK O POTRDITVI ZAKLJU�NEGA RA�UNA PRORA�UNA OB�INE 
              CERKNO ZA LETO 2003 – hitri postopek. 
             Stališ�e Nadzornega odbora. 
 
Ga.Sedej je podala poro�ilo o realizaciji prora�una Ob�ine Cerkno za leto 2003, predsednica 
Nadzornega odbora ga.Borovinšek pa o stališ�u Nadzornega odbora, ki predlaga ob�inskemu svetu 
sprejem zaklju�nega ra�una prora�una Ob�ine Cerkno za leto 2003.  
 
Brez razprave je bil sprejet  SKLEP: 
Potrjen je Odlok o potrditvi zaklju�nega ra�una prora�una Ob�ine Cerkno za leto 2003, po 
hitrem postopku.  
                                                                                                                               (14 glasov ZA 
 
Ad. 8:  ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O PRIZNANJIH IN NAGRADAH OB�INE 
              CERKNO - hitri postopek. 
 
Poro�ilo o predlagani spremembi odloka je podal g.Raspet, g.Platiše pa je podal poro�ilo o obravnavi 
na Statutarno pravni komisiji, ki predlaga sprejem odloka po hitrem postopku.  
 
Brez razprave je bil sprejet  SKLEP: 
Potrjen je Odlok o spremembi odloka o priznanjih in nagradah Ob�ine Cerkno, po hitrem 
postopku.  
                                                                                                                               (14 glasov ZA 
 
Ad. 8:  ODLOK O OSKRBI S PITNO VODO V OB�INI CERKNO – osnutek   
    
Obrazložitev k osnutku Odloka o oskrbi s pitno vodo sta podala g.župan in ga.Simoni�. Odlok je 
osnova za zagotavljanje kvalitete pitne vode in delovanje režijskega obrata in temelji na veljavni 
zakonodaji, ki ureja podro�je vodooskrbe,  kjer skuša država postopno urediti razmere na terenu ter  
nalaga velike obveznosti ob�inam in KS. Dosedaj Ob�ina Cerkno nadzoruje 31 vodovodov in spada 
med ob�ine z velikim številom vodovodov glede na konfiguracijo, strukturo in razbitost naselij. 
Individualne vodovode bodo morali uporabniki po zakonu prijaviti direktno Ministrstvu za okolje, 
prostor in energijo. Vodooskrbni sistemi, ki oskrbujejo manj kot 50 ljudi, so po novem v lastnem 
upravljanju. Krajevnim skupnostim je bil poslan dopis in se bodo samostojno odlo�ale o vzdržeanju 
vodovodov. Skupaj s predstavniki KS je potrebno za vodooskrbne sisteme izdelati strukturo cene in 
dolo�iti predlog diferencirane cene. 
G.Simoni� je poro�al o obravnavi osnutka odloka na Odboru za cestno in komunalno infrastrukturo, 
g.Platiše pa o obravnavi na Statutarno pravni komisiji in Odboru za urejanje prostora in varstvo okolja, 
ki je na besedilo odloka predlagal konkretne pripombe in dopolnitve, katere je g.Platiše obrazložil. 
Ga.Simoni� je odgovorila na predloge Odbora za urejanje prostora in varstvo okolja. Ne zdi se ji 
smiselno dodajanje definicije za zdravstveno ustrezno pitno vodo, saj to dolo�a 3. �len Pravilnika o 
pitni vodi. Strinjala se je z dopolnitvijo 8. in 26. �lena, pri dopolnitvi 25. �lena po predlogu odbora, naj 
se dolo�i prehodno obdobje, pa je poudarila, da bo to pri nekaterih vodovodih zelo težko, saj so bili 
grajeni v lastni režiji in niso nikjer knjiženi, zato bodo potrebne cenitve, ki so povezane z velikimi 
stroški. Glede dopolnitve obveznosti upravljalca vodovoda v 29. �lenu je menila, da so vse obveznosti 
zajete v Pravilniku o pitni vodi, zato tudi teh ni smiselno dodajati v odlok, saj je upravljavec dolžan 
izvajati dolo�ila pravilnika in bi tako besedilo odloka po nepotrebnem razširjali. 
G.Rupnik je izrazil pomislek na predlog odbora, naj se za nezasedeno stanovanje obra�unava poraba 
vode za eno osebo, saj se pri porabi zara�unava tudi taksa, te pa se ne more zara�unati, �e ni dejanske 
porabe. 
G.Matuc je predlagal, da se v 29. �lenu odloka med obveznosti upravljavca vodovoda doda tudi 
»izvajanje kontrole na zaš�itnih in zbirnih obmo�jih«. 
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G.Rupnik je pojasnil, da se bo izvajanje te kontrole v bodo�e izvajajo s strani države. Sprejeta je vsa 
potrebna zakonodaja  na podro�ju varstva okolja, zato je naslednja faza izvajanje predpisov. Država je 
nadzor nad vodooskrbnimi obmo�ji prevzela predvsem zato, ker je veliko primerov, da so vodozbirna 
obmo�ja v eni ob�ini, uporabniki pa v drugi, zato je potrebno urejati razli�na razmerja v zvezi z 
odškodninami ter zagotavljanju kakovosti pitne vode. Ve�ina vodozbirnih obmo�ij v ob�ini Cerkno je 
zaš�itena, o tem mora ob�ina dati podatke tudi ministrstvu zaradi vzpostavljanja evidence.  
G.Platiše je glede navedb ga.Simoni�eve dejal, da so dolo�ila odloka o pitni vodi ve�inoma povzeta iz 
razli�nih predpisov, zato je smiselno, da se z enim predpisom zajame celotno podro�je oz. bi bilo to 
sistemati�no  in pregledno urejeno v tem odloku, kar je v pomo� uporabnikom in izvajalcem, da ni 
potrebno gledati razli�nih predpisov. To je bil tudi namen Odbora za urejanje prostora in varstvo 
okolja, ko je predlagal dopolnitve v nekaterih �lenih. 
G.Lapanja je podprl predloge odborov k osnutku Odloka o oskrbi s pitno vodo in mnenje g.Platiše, da 
se v odloku �imve� definira. Izrazil pa je pomislek glede nadzora s strani države, ki ima malo 
inšpektorjev, zato dvomi, da bodo tudi v ob�ini to izvajali, zato bo morala ob�ina sama za�eti izvajati 
nadzor, v primeru potrebe pa lahko pokli�e tudi inšpektorja.  
Tudi g.Matuc je menil, da bo moral izvajalec ob ugotovljenih nepravilnostih pri izvajanju vodooskrbe 
obvestiti inšpektorja, ki bo lahko naprej ukrepal.  
G.Rupnik je povedal, da državne inšpekcijske službe dobro delujejo, saj je npr. prav sedaj ob�ina 
dobila dopis, da mora takoj odpraviti ugotovljene pomanjkljivosti na ograji mostu za Jagrš�e. Nadzor 
nad vodovodi se zahteva od upravljavca, v primeru neustrezne kvalitete vode pa se bodo iskali vzroki 
s strani inšpekcije. 
G.Brezavš�ek je dejal, da ve�ina lastnikov ni seznanjena o svojih parcelah, ki ležijo na vodozbirnih 
obmo�jih, g.Platiše pa je pojasnil, da so odloki objavljeni v Uradnem listu, kar je dovolj za ukrepanje 
inšpekcije. Tudi na ob�inskem svetu je že bilo re�eno, da bi lastnike o tem obvestili, kar pa ni bilo 
izvedeno. 
G.Mavri� je menil, da bi ob�ina morala obvestiti lastnike, ki imajo parcele na vodozbirnih obmo�jih. 
�eprav se bodo KS same odlo�ale o vzdrževanju vodovodov, se bodo ob�ani verjetno obra�ali na 
ob�ino v zvezi s posameznimi problemi. 
G.župan je dejal, da vsi vodovodi verjetno ne bodo prijavljeni ministrstvu, ob�ani pa se bodo v 
primeru potrebe res najprej obra�ali na ob�ino, vendar bo potrebna solidarnost tudi pri upravljanju 
manjših vodovodov, saj bo vsekakor potreben dolo�en nadzor ob�ine nad vsemi vodovodi.  Prvo in 
drugo zaš�iteno vodozbirno obmo�je je v pristojnosti nadzora državnih inšpekcijskih služb, kar se bo 
tudi izvajalo in bo lahko bole�e za nekatere porabnike. Tudi obdelovalci površin bodo zaradi 
vodovarstvenih režimov terjali odškodnine. 
Ga.Simoni� je povedala, da je ob�ina obvestila KS glede vodovodov na njihovih obmo�jih, ki ne 
dosegajo kriterijev za javni vodooskrbni sistem (do 50 uporabnikov). Te sisteme v lastnem upravljanju 
morajo uporabniki prijaviti ministrstvu, o �emer bodo ob�ani obveš�eni. 
G.Rupnik je dodal, da po zakonu za uporabnike lastnih vodovodov država ne bo zagotavljala nobenih 
sredstev. Krajevne skupnosti in lastni uporabniki ve�jih vodovodov, zlasti kjer je že skoraj do 50 
uporabnikov, imajo pri tem veliko odgovornosti, zato bo tudi pritisk na ob�ino velik, zlasti v primeru 
pomanjkanja vode. 
G.Hvala je osnutek odloka in zastavljene rešitve dobro ocenil in predlagal dopolnitve po predlogih 
odborov in Statutarno pravne komisije. Z odlokom je potrebno krajane seznaniti z veliko 
prefinjenostjo, da ne gre za podržavljanje vodovodov ali odvzem premoženja, ki so ga zgradili v 
preteklosti, pa� pa bo denar od vodarine namenjen za kvalitetno vzdrževanje v prihodnosti. 
G.Jezeršek je predlagal, da se do naslednje obravnave pridobi podatke o stroških sedanjega stanja, na 
podlagi �esar bi vedeli, kakšno bo stanje po uveljavitvi odloka v nekaj letih. Pridobiti je potrebno tudi 
informativno ponudbo za vzdrževanje (npr. od Komunale Idrija, Tolmin) zaradi primerjave stroškov v 
primeru, da ob�ina sama skrbi za vzdrževanje vodovodov ali pa to izvaja drug izvajalec. 
G.Ambroži� je dejal, da je bilo letos pri uveljavljanju subvencij v kmetijstvu potrebno navesti parcele 
na vodovarstvenih obmo�jih, pri �emer pa so bile velike težave in upravi�enci tega ve�inoma niso 
uveljavljali. Vprašal je, ali je 5. �len osnutka odloka prav tako prepisan iz pravilnika. 
Ga.Simoni�eva je pojasnila, da se sistemi, navedeni v 5. �lenu odloka, po pravilniku štejejo za javne 
vodooskrbne sisteme.  
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G.Simoni� je dejal, da se ob�ani s podobnimi vprašanji kot je navedel g.Ambroži�, obra�ajo tudi nanj, 
ker so v dilemi ali javni vodovodni sistem oz. bi bilo ceneje ostati pri individualnem sistemu. Pri tem 
trenutno ni nobenih zakonskih meril, stroški vzdrževanja individualnih vodovodov v primerjavi z 
javnimi pa bodo verjetno enaki ali še ve�ji. Tudi za te je le vprašanje �asa, kdaj bo potrebno pla�evati 
vodna povra�ila, zagotavljati kvalitetno ustrezno pitno vodo ter pla�evati takso za obremenjevanje 
okolja. Prav z namenom, da se vzpostavi evidenca individualnih vodovodov, trenutno poteka razpis 
Ministrstva za okolje, prostor in energijo, da morajo uporabniki te vodovode prijaviti. Ob�an, ki bo na 
primer želel pridobiti lokacijsko informacijo za nek objekt, za katerega je potreben priklju�ek na 
vodovod, te informacije ne bo mogel pridobiti, v kolikor ne bo registriran na nobenem vodovodu.  
G.župan je ob zaklju�ku razprave dejal, da se bo za naslednjo obravnavo odloka v prvem branju 
upoštevalo dane sugestije ter opravila razprava s predsedniki KS  ter obravnava v pristojnih odborih. 
 
Odlok o oskrbi s pitno vodo v ob�ini Cerkno je bil sprejet kot osnutek.  
 
 
Ad. 9:  POBUDE IN VPRAŠANJA SVETNIKOV                              
 
G.Jezeršek je ob�inski svet seznanil s problematiko pridobivanja uporabnega dovoljenja za objekte v 
lasti Hojak Franca, s.p., Straža 5, kateremu so bili z negativno odlo�bo Ministrstva za okolje, prostor 
in energijo zavrnjeni vsi poskusi z njegove strani za uskladitev obmo�ja vodnega pasu pri njegovih 
objektih. Ker je dobil odlo�bo ministrstva o zavrnitvi vloge, mu grozi zaprtje objektov za opravljanje 
dejavnosti. Edini pogoj, da se navedenemu omogo�i nadaljnja dejavnost je, da Ob�ina Cerkno pošlje 
ministrstvu zahtevek, naj se v omenjenem primeru naredi izjema pri dolo�itvi  priobalnega pasu.  
G.Jezeršek je še predlagal, naj se vprašanja in pobude ob�inskih svetnikov od sedaj dalje ozna�uje s 
številkami, pobudnikom ter stanjem (npr. v reševanju ali v mirovanju), da bi tako imeli pregled nad 
stanjem danih pobud in vprašanj.  
Izglasovan je bil sklep, da se seje ob�inskega sveta ob�asno vršijo po KS, zato je vprašal, kdaj bo 
omenjeni sklep realiziran in se bo seja ob�inskega sveta vršila npr. v Šebreljah ali Ravnah.  
Ga.Von�ina je dejala, da je v ob�ini ve� primerov posegov v vodni pas pri gradnji objektov, zato bi 
morala ob�ina ministrstvu poslati skupen predlog za uskladitev.  
G.župan je povedal, da je seznanjen s problematiko g.Franca Hojaka, s.p. in da se bo z njim o možnih 
ukrepih dogovoril v naslednjih dneh. Vsako podjetje je sicer skušalo problematiko uskladitve vodnega 
pasu na ministrstvu po svoje reševati, pozitivno pa je bilo rešenih le malo predlogov.  
G.Rupnik je pojasnil, da bo za obmo�je vodnega pasu Cerknice izdelan lokacijski na�rt, v sklopu 
katerega se bo urejalo podobne zadeve, saj je takih parcel ve�.  
 
Na predlog g. Jezerška je bil sprejet SKLEP: 
Ob�ina Cerkno bo v skladu s 14. �lenom Zakona o vodah pomagala podjetniku Francu Hojak 
s.p. pri dolo�itvi vodnega pasu na Ministrstvu za okolje, prostor in energijo, da bi lahko svojo 
dejavnost še nadalje opravljal.  
 
G.župan je v nadaljevanju seznanil ob�inski svet s problematiko Radia Odmev, kateremu pote�e 
najemna pogodba v sedanjih prostorih in le-ta ne bo podaljšana. Primerni prostori za dejavnost radia bi 
bili na Li�arjevi ulici 9, kjer so bili prostori že sprva mišljeni v ta namen, kljub nekaterim kasnejšim 
drugim predlogom, npr. za fizioterapijo, za kar pa interesentu ni bila odobrena koncesija. Ob�ina 
Cerkno je lastnik teh prostorov, zato je g.župan predlagal, da se oddajo v najem Radiu Odmev s 
sklenitvijo ustrezne pogodbe o najemu. Tako ob�ini tudi ne bo potrebno zagotavljati prostorov za ta 
namen v objektu dijaškega doma.  
 
Sprejet je bil SKLEP: 
Ob�inski svet daje soglasje za oddajo prostorov na Li�arjevi ulici 9 v Cerknem, podjetju Radio 
Cerkno d.o.o., v obliki pogodbenega najema s pla�ilom stroškov.  
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G.župan je še �estital g.Hvala ob imenovanju v Komisijo za prepre�evanje korupcije, g.Hvala pa se je 
zahvalil za �estitke in povedal, da ta funkcija ni združljiva s funkcijo svetnika v ob�inskem svetu, zato 
bo moral ob nastopu podati odstopno izjavo. Pohvalil je tudi ureditev  in zasaditev zelenic v Cerknem.  
G.Lapanja je prav tako izrazil pohvalo, da se je izvršila pobuda za postavitev cestnega ogledala Vrh 
Križa.  
 
G.župan je ob koncu seje izrazil �estitko ob Dnevu državnosti.  
 
 
 
 
                  Zapisala:                                                                                                Župan: 
               Cirila Tušar                                                                                           Jurij Kav�i� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


