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OBČINA CERKNO                          
OBČINSKI SVET 

Z A P I S N I K  
 

11. redne seje Občinskega sveta Občine Cerkno, 
ki je bila 20.03.2008 ob 17. uri v sejni sobi Občine Cerkno 

 
Prisotni svetniki:  g.Stanko Brezavšček, ga.Branka Florjančič, g.Marjan Simonič, ga.Adelka Vončina, 
g.Ivan Ambrožič, g.Viktor Kranjc, g.Marko Čadež, g.Dušan Obid, ga.Marija Hvala, g.Stanislav Eržen, 
g.Radovan Lapanja, g.Marko Močnik, g.Marjan Mavri in ga.Selma Vidjen. 
Opravičeno odsotna: ga.Mojca Drole in g.Marijan Platiše.  
Ostali prisotni: župan g.Jurij Kavčič, direktor občinske uprave g.Martin Raspet, svetovalci ga.Marjeta 
Simonič, ga.Mojca Sedej in g.Janez Rupnik ter zapisnikarica ga.Cirila Tušar. 
Novinarji: ga.Maja Filipič – Radio Odmev, g.Damjan Bogataj - ABC, g.Božan Verbič – LTC, ga.Saša 
Dragoš – PN.                      
  
Predlagan je bil naslednji     d n e v n i   r e d : 
 

1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda. 
2. Sprejem zapisnika in sklepov, sprejetih na 10. seji občinskega sveta dne 21.02.2008. 
       Poročilo o realizaciji sklepov.  
3. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Cerkno za leto 2007 – hitri postopek.                             
4. Odlok o proračunu Občine Cerkno za leto 2008 – druga obravnava.                      
5. Odlok o spremembah odloka o oskrbi s pitno vodo v občini Cerkno – hitri postopek.     
6. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda  

Glasbena šola Idrija – hitri postopek. 
7. Poslovno poročilo za leto 2007 in finančni načrt za leto 2008 LTO Laufar Cerkno. 
8. Soglasje Občine Cerkno k Pravilniku o sprejemu otrok v vrtec.  
9. Pobude in vprašanja svetnikov. 

 

Ad. 1:  UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI IN DOLOČITEV DNEVNEGA REDA SEJE. 
G.župan je pozdravil navzoče in ugotovil, da je svet sklepčen. Povedal je o dodatnem gradivu, ki je 
bilo svetnikom dano na mizo pred sejo (predlog Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec, amandma župana 
k predlogu Odloka o proračunu, zapisniki komisij in odborov, dopis Telekoma o pregledu aktivnosti 
na območju občine Cerkno za leto 2008, dodatna dokumentacija v zvezi z razreševanjem knjižnične 
problematike). 
Soglasno je bil sprejet SKLEP:  
Potrjen je predlagani dnevni red.                                                                        

   

Ad.2: SPREJEM ZAPISNIKA IN SKLEPOV,  SPREJETIH NA 10. SEJI OBČINSKEGA 
            SVETA DNE 21.02.2008 TER POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV. 
G.Raspet je povzel zapisnik in sklepe 10. seje ter realizacijo sklepov. Pripomb na zapisnik ni bilo. 
Soglasno je bil sprejet  SKLEP: 

Potrjen je zapisnik 10. redne seje občinskega sveta z dne 21.02.2008.      

 

Ad. 3. ODLOK O POTRDITVI ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE 
            CERKNO ZA LETO 2007 – hitri postopek. 
Poročilo o realizaciji proračuna od 1.1. do 31.12.2007 je podala ga.Sedejeva. 
G.Lapanja je v razpravi dejal, da bi po mnenju svetniške skupine LDS moralo biti sestavni del 
realizacije tudi poročilo o porabi največjih proračunskih porabnikov. Ti naj bi podali krajše pregledno 
poročilo občinskemu svetu o gospodarjenju v preteklem letu ter načinu obvladovanja stroškov v 
preteklem in tekočem letu. Svetniška skupina LDS meni, da bi bil zaključni račun tako preglednejši, 
občinski svet pa bi dobil sliko, ali se proračunski porabniki trudijo za varčno poslovanje in samostojno 
pridobivanje sredstev. Predlagal je, da proračunski porabniki ta poročila pripravijo in se jih predstavi 
občinskemu svetu. 
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G.župan je povedal, da proračunski porabniki dostavijo poročila oz. plane, na podlagi katerih je 
planirana višina sredstev zanje v občinskem proračunu. Občina bo zavodom poslala zahtevke, da 
pripravijo poročila, kot je predlagala svetniška skupina LDS, katera bodo predložena občinskemu 
svetu. 
Soglasno je bil sprejet SKLEP: 

Potrjen je Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Cerkno za leto 2007, po 

hitrem postopku. 

 

Ad. 4: ODLOK O PRORAČUNU OBČINE CERKNO ZA LETO 2008 – druga obravnava. 
Obrazložitev je podal g.župan, ki je na predlog Statutarno pravne komisije podal amandma k 5. členu 
odloka. Ta je potreben za primer, če se med letom pojavi še kakšen namenski prihodek, ki ni zajet v 
odloku, sicer pa je župan za drugo obravnavo proračuna skušal upoštevati predloge odborov in prve 
obravnave, kar je v nadaljevanju obrazložil.  
V razpravi je g.Ambrožič dejal, da bo svetniška skupina SLS proračun podprla, saj se jim zdi 
optimistično naravnan, nadaljevali se bodo začeti projekti, predvsem obnova dijaškega doma in 
ureditev Cvetkove ulice, kjer dela že kar nekaj časa stojijo. Velik poudarek v proračunu je na 
investicijah v ceste, kjer bo za posamezne sanacije potrebno pripraviti še veliko projektov, prav tako 
bo potrebno veliko dela s strani občine tudi pri sanaciji PB Franja. V zvezi s tem ima pomisleke, ali je 
ob sedanjem številu zaposlenih v občinski upravi možno pripraviti vse potrebne projekte in odloke, 
zato bi bila smiselna vsaj začasna zaposlitev ustreznega kadra. Precej več sredstev kot lani je v 
proračunu predvidenih za kmetijstvo in kmetijske reforme, zato je izrazil upanje, da bo za te razpise 
dovolj interesentov, da bodo sredstva vložena v primarno proizvodnjo na kmetijah. Planirana so 
sredstva za ureditev kmečke tržnice v Cerknem, kar ni odvisno le od volje občine. Svetniška skupina 
SLS ni najbolj zadovoljna z višino dodatnih sredstev za gasilce glede na njihovo vlogo pri poplavah. 
G.župan je povedal, da je sklenjena začasna pogodba za zaposlitev v občinski upravi pri pripravi 
prostorskih planov in raznih projektov, računa pa, da se bo sedanji sodelavec prijavil tudi na razpis, ki 
bo sledil po enem letu. Sedaj se določeni projekti izvajajo na podlagi izbranih ponudb na javnih 
razpisih. 
G.Kranjc se je v imenu svetniške skupine SDS in krajanov KS Šebrelje zahvalil g.županu, da je 
prisluhnil pobudi za obnovo ceste v Šebrelje, zaradi česar njihova svetniška skupina ne bo vložila 
amandmaja k proračunu. Izrazil je željo, da bo predvidena postavka v proračunu tudi realizirana.  
Ga.Hvala je dejala, da bo svetniška skupina LDS podprla proračun, ker se jim zdi razdelitev sredstev 
med porabnike kar poštena, čeprav je želja in potreb dosti več kot dovoljuje enoletni proračun. Izrazila 
je željo svetniške skupine LDS, da se letos pripravi plan, na podlagi katerega bi v naslednjem letu 
lahko planirali izgradnjo avtobusne postaje, različnih odkupov objektov in parcel, saj so pogoji za to 
boljši, če je eno leto časa. Svetniška skupina LDS tudi želi, da občinska uprava med letom občinski 
svet sproti obvešča, kaj se je pri posameznih proračunskih postavkah naredilo in vzrokih, zakaj se ni. 
G.župan je povedal, da se občina redno pogovarja o raznih odkupih zemljišč in objektov, praksa pa je, 
da te zadeve zaradi zapuščinskih in drugih postopkov trajajo vsaj dve do tri leta. Sedaj je pridobljena 
primerna ocena za odkup objekta bivše policije in za nekatera zemljišča, ki bodo v letošnjem letu 
nujna za odkup, prav tako pa potekajo dogovori za nadaljnji odkup nekaterih zemljišč.  
 
Soglasno sta bila sprejeta SKLEPA:     

1. Potrjen je amandma župana Občine Cerkno k 5. členu Odloka o proračunu Občine Cerkno za 

leto 2008, ki se glasi:                                                      

Na koncu prvega odstavka naj se doda nova alinea: 

»drugi prihodki, katerih namenska poraba je predpisana s področnimi predpisi«. 

2. Potrjen je Odlok o proračunu Občine Cerkno za leto 2008 v drugi obravnavi. 

                                                                                                                                                                                                                                                                             

Ad. 5: ODLOK O SPREMEMBAH ODLOKA O OSKRBI S PITNO VODO V OBČINI 
            CERKNO – hitri postopek.  
Obrazložitev k odloku je podal g.Raspet.  
Na podlagi odločb Ustavnega sodišča RS je Ministrstvo za okolje in prostor takoj začelo z nadzorom 
nad zakonitostjo občinskih odlokov, ki se nanašajo na zaračunavanje priključnine.  
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Ker ima tudi Občina Cerkno v Odloku o oskrbi s pitno vodo v občini Cerkno (Uradni list RS, št. 
136/04) uvedeno priključno takso in oblikovanje cene priključne takse, je odlok potrebno popraviti 
tako, da se črta člen, ki vsebuje priključnino. Sočasno se uskladi tudi določba 39. člena odloka z 
Zakonom o prekrških glede globe. 
Odlok sta obravnavala tudi Statutarno pravna komisija in Odbor za cestno in komunalno 
infrastrukturo, ki nista imela pripomb. 
Brez razprave  je bil soglasno sprejet SKLEP: 

Potrjen je Odlok o spremembah Odloka o oskrbi s pitno vodo v  Občini Cerkno, po hitrem 

postopku. 

 

Ad. 6: ODLOK O SPREMEMBAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO- 
            IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA GLASBENA ŠOLA IDRIJA – hitri postopek. 
Obrazložitev je podala ga.Simoničeva. Gre za uskladitev z Zakonom o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja, in sicer da so v svetu zavoda trije predstavniki ustanovitelja, trije predstavniki 
delavcev in trije predstavniki staršev. Besedilo odloka je potrebno spremeniti tako, da se sestav sveta 
zavoda Glasbena šola Idrija spremeni skladno z zakonom. 
Predlog odloka sta obravnavala tudi Statutarno pravna komisija in Odbor za družbene dejavnosti, ki 
nista imela pripomb. 
Brez razprave je bil soglasno sprejet  SKLEP: 

Potrjen je Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda 

Glasbena šola Idrija, po hitrem postopku. 

 

Ad. 7: POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2007 IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2008 
            LTO LAUFAR CERKNO. 
Poslovno poročilo LTO Laufar Cerkno za leto 2007 in finančni načrt za leto 2008 je predstavila 
ga.Vidjen, ki je tudi sedanja sodelavka v LTO. Poročilo in načrt je obravnaval svet zavoda na 7. seji, o 
čemer je podal poročilo g.Raspet, predsednik sveta zavoda LTO Laufar. 
G.župan je dodal, da delovanje LTO Laufar omogoča predvsem Občina Cerkno, zato ga veseli, da je 
bil lani preko uspele prijave na razpis z dodatnimi ponudbami opremljen poslovni prostor na 
Močnikovi ulici 2. Nabavljeni so bili novi računalniki za potrebe obiskovalcev ter infomat. V teku je 
razpis za direktorja LTO, zato g.župan upa, da bo z razrešitvijo kadrovske problematike izboljšano 
tudi sodelovanje s turističnimi ponudniki na Cerkljanskem in organizatorji prireditev. Participacija 
občine pri programih LTO bo potrebna še vnaprej, vendar bo moral zavod tudi sam poskrbeti za 
pridobivanje sredstev. Največji poudarek v letu 2008 bo potrebno dati oglaševanju, poleg obnove PB 
Franja je pomembno odprtje še ostalih atributov v občini, kot je Ravenska jama in arheološko najdišče 
Divje babe. 
G.Lapanja je v razpravi izpostavil odprtje Ravenske jame, saj se to že predolgo vleče in je potrebno 
nekaj narediti. Ker pozna lastnico zemljišča, kjer je dostop do jame, je kot občinski svetnik čutil 
dolžnost, da jo je vprašal o vzrokih, zakaj ne dovoli dostopa. Lastnica ga.Peternelj ne nasprotuje 
odprtju jame, tudi po Zakonu o varstvu jam iz leta 2001 je obvezana, da dovoli dostop do vhoda v 
jamo s tem, da je upravičena do določene odškodnine. Na to se tudi sklicuje, saj je vhod v jamo blizu 
vhoda v njeno stanovanjsko hišo, zato je to motenje posesti. Lastnica pa kot pogoj navaja, da ne 
podpiše nobene listine o služnosti, zaradi nezaupanja v pravno državo, dostopa pa ne bo motila, njen 
mož bi lahko celo skrbel za odpiranje jame, varnost ipd. G.Lapanja se je pogovarjal tudi z jamarskim 
društvom iz Idrije, ki so skrbništvo nad Ravensko jamo dobili še po sklepu bivše skupne občine Idrija 
in sedaj nimajo namena zavirati obiska jame, pričakujejo pa, da se uredi primeren dostop, sanitarije in 
skrbništvo. Sicer pa koncesija za upravljanje jame ni podeljena, saj v skladu z novim zakonom niso 
bili sprejeti podzakonski akti. 
G.župan je odgovoril, da se ne more strinjati s tem, da bi Občina Cerkno vlagala sredstva in plačevala 
odškodnino lastnici za dostop do jame, sredstva pa bi pobiralo jamarsko društvo Idrija. Ker do 
odločitve o koncesiji ni prišlo, je predlagal krajanom v Ravnah, da se ustanovi domače jamarsko 
društvo, ki bo upravljalo z jamo. Prav pa bi bilo, da je pravica do služnosti za dostop overjena, tudi 
Ministrstvo za kulturo je za ponovno odprtje jame pogojevalo najprej ureditev teh razmer.  
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G.Obid podpira predlog g.Lapanja, da je potrebno nekaj narediti za odprtje Ravenske jame, o čemer je 
že tudi sam razpravljal na občinskem svetu. Škoda je zamuditi ugoden trenutek, če je lastnica 
pripravljena dovoliti prehod preko njenega zemljišča. Mnenja je, da bi bil potreben dogovor, da se v to 
zadevo ne bi vsi vtikali in določiti nekoga, ki bo delal na tem, da se jama odpre.   
G.župan se je strinjal, da je potreben pravilen pristop pri urejanju odprtja jame, najprej pa se je treba 
dogovoriti o ustanovitvi lastnega jamarskega društva in vsaj pismenega dogovora z lastnico glede 
dostopa, saj sicer lahko pride do problemov. Glede na to, da sta v Ravnah že dve jami, se bo mogoče 
pokazal tudi interes krajanov, da se omogoči turistične oglede, saj bi s tem pridobila tako vas kakor 
turizem v občini, zato bo potrebno o tem še razpravljati. 
V nadaljevanju razprave je g.Brezavšček izrazil zadovoljstvo, da gredo tudi dela pri arheološkem 
najdišču Divja babe h koncu in upa, da bodo do jeseni omogočeni turistični ogledi. Predvsem je nujna 
namestitev sanitarij, problem pa je tudi to, da v Šebreljah ni turistične ponudbe. 
Ga.Vidjen je povedala, da je sedaj omogočen ogled najdišča samo organiziranim skupinam, ki so 
pripravljene ogledati najdišče v stanju kot je trenutno, drugim obiskovalcem pa zaradi varnosti ogled 
še ni omogočen. Predvidena je tudi ureditev sanitarij, domačini v Šebreljah pa so izrazili interes, da 
bodo sami poskrbeli za ponudbo turistom, kot so že sedaj za najavljene skupine ob sodelovanju z 
LTO. 
Po mnenju g.župana je varnost najpomembnejša, zato bo glede na nevaren dostop možen samo 
organiziran obisk najdišča. Potrebna je razširitev ograj, za kar bo potrebno zagotoviti še dodatna 
sredstva v proračunu, kar bo upoštevano pri rebalansu. 
G.Čadež je opozoril, da je dostop do Divjih bab iz smeri Reke še neurejen, o čemer se je sam 
prepričal, ko je tam nedavno hodil, dostop iz zgornje smeri pa je razen nepopolne ograje boljši, vendar 
je potrebno z vidika varnosti še marsikaj urediti, ker običajno tudi vsi obiskovalci niso primerno 
opremljeni in obuti. 
G.Kranjc je v zvezi z prireditvijo Poletje v Cerknem predlagal, naj se večja pozornost posveti izboru 
glasbenih izvajalcev, saj je bilo lani mnenje mnogih obiskovalcev, da so bile na dan petka dobre 
skupine, v soboto pa ne. Prostor na Glavnem trgu tudi ni najbolj primeren za to prireditev, ker se 
ognjemet, ki je drag, ne vidi povsod zaradi blokov, zato je predlagal kot idejo, da bi bila ta prireditev 
na parkirnem prostoru nove ETE, ognjemet pa iz območja Čela. 
G.župan je dejal, da je izbor ansamblov tudi stvar gostincev, sam pa ne želi rušiti koncepta te najbolj 
množične prireditve na Cerkljanskem, čeprav bi bilo mnogo predvsem starejši občanov veselih, če bi 
ta prireditev ne potekala na Glavnem trgu. Vsako leto je v zvezi s tem namreč veliko pritožb. 
Ga.Vidjen je dodala, da bo osrednja prireditev letos 25., 26. in 27. julija. Glede na pripombe, da LTO 
ne sodeluje z turističnimi društvi in ponudniki, so se letos odločili, da se v sklop prireditve pod 
skupnim imenom Poletje na Cerkljanskem, vključi in oglašuje tudi vse prireditve, ki jih pripravljajo 
turistični ponudniki in društva. Z izborom glasbe na osrednji prireditvi v Cerknem verjetno nikoli ne 
bodo vsi zadovoljni, glede ognjemeta pa je LTO prejela predloge, naj ga sploh ne bo in se denar raje 
nameni za kulturno-etnološki in športni program na prireditvi.  
Ga.Florjančičeva na podlagi poročila in plana ugotavlja, da pri vseh programih oz. prireditvah 
finančna sredstva prispeva občina, kar jo je zmotilo, zato upa na konkretne premike pri tem, da LTO 
pridobiva tudi lastna sredstva. Ne pozna sicer podrobneje, kako se izvajajo programi LTO, vendar je 
mnenja, da bi bilo glede pridobivanja sredstev možno kaj narediti oz. spremeniti. 
G.Eržen je opozoril na problem, ki je prav tako povezan s programi LTO in sicer na avtobusni promet 
preko Trga Prekomorskih brigad. To relacijo bi bilo potrebno za avtobuse ukiniti, saj so na tem trgu 
trije gostinski lokali, gostje pa sedijo tudi zunaj. 
G.župan je odgovoril, da avtobusni promet v Cerknem sedaj poteka po sklenjenem krogu, rešitev pa bi 
bila selitev avtobusne postaje na periferijo naselja. Izgradnja predvidenega novega trgovskega centra 
bo prav tako izboljšava pri avtobusnem prometu, saj bo tudi tam postajališče in poleg že obstoječega 
postajališča pod osnovno šolo avtobusnemu podjetju verjetno ne bo več smiselno toliko prevozov 
skozi sam center Cerknega. 
G.Simoniča je zanimalo, ali je LTO Laufar Cerkno kot javni zavod dolžan podati poročilo o delu in 
plan kot vsak drug javni zavod, ker v tem primeru finančnega plana za leto 2008 občinski svet ne bi 
smel sprejeti takega kot je. Razume, da je bil zaradi kadrovskih težav plan pripravljen na hitro, vendar 
ni nikjer zasledil podatka o sistemu financiranja in kako je s plačili zaposlenih. V Odloku o proračunu 
so navedeni drugi zneski kot so bili potrjeni z rebalansom proračuna v lanskem letu. To ni indeks kot 
se dvigujejo plače v javnem sektorju, zato ga zanima odkod taka razlika. 
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Ga.Sedejeva je odgovorila, da je bilo že pri prvem branju proračuna pojasnjeno, da sta bila v letu 2007 
financirana direktorica LTO, vodja projektov pa samo do aprila, nato je odšel na porodniški dopust.  
V letu 2008 so predvidena sredstva za direktorja in vodjo projektov za celo leto, zato je večja razlika 
pri znesku za plače kot znaša sam indeks. 
G.Simonič vztraja, da je finančni program LTO Laufar treba pripraviti legitimno pravilno in v skladu s 
predpisi za javne zavode, saj ga bo le v tem primeru podprl. Ugotavlja namreč, da zneski za programe 
LTO v proračunu občine niso isti kot v programu dela LTO za leto 2008, zato dvomi o pravilnosti 
finančnega plana in predlaga, da se ga ponovno pripravi in uskladi. Vsebinsko se s planom strinja, 
predvideni so dobri projekti, vendar občinski svet pri finančnih planih ne sme imeti dvojnih meril, saj 
je npr. tudi od Mestne knjižnice in čitalnice Idrija zahteval dosledno pripravo.  
G.Simonič je še vprašal, kakšno je sodelovanje med ICRO in LTO, ker je v programu zasledil, da je 
pri nekaterih projektih vključena tudi ICRA. 
Ga.Vidjen je v zvezi s finančnim planom menila, da je ta v skladu s predpisi, saj je bil dosedaj vsa leta 
sestavljen na tak način oz. je to finančni plan za program, ki je naveden. Glede sodelovanja z ICRO 
lahko reče, da je to zelo dobro, ICRA pa pomaga predvsem pri prijavi na razpise, pri katerih sodeluje 
tudi občina ter pri vzpostavitvi centralnega rezervacijskega sistema. 
G.Ambrožiča je zanimalo, kdo podpisuje račune, konkretno za mladinski hotel, kjer je 500.000 € 
predvideno iz sredstev občine. 
Ga.Vidjen je odgovorila, da je ta investicija v programu LTO, ker je bilo najprej mišljeno, da jo bo 
vodil zaposleni vodja projektov na LTO. 
G.župan je povedal, da so v finančnem planu LTO vključene investicije, ki bodo delno financirane iz 
občinskega proračuna, zadeve pa se bodo razčistile pri rebalansu. Mladinski hotel je dejansko 
turistični projekt, ki ga financira občina. Vseh projektov ne vodi LTO, pri različnih razpisih je 
potrebno dokazilo občine, da so za konkretne projekte zagotovljena sredstva v občinskem proračunu, 
da se lahko pridobi participacija. 
G.župan se je strinjal z ugotovitvijo g.Simoniča, da se pripravi pravilni program dela LTO Laufar za 
leto 2008, katerega bo občinski svet obravnaval na naslednji seji. 
G.Raspet je pojasnil, da se poslovno poročilo LTO sprejema kot informacija, pri programu dela pa je 
težje razmejiti projekte, ker se prepletajo med občino in LTO, ki ni tipični javni zavod kot sta 
knjižnica in muzej. Finančne plane LTO se je doslej sprejemalo po enakem principu kot je sedaj 
predlagan. 
Soglasno je bil sprejet SKLEP:                         

Poslovno poročilo LTO Laufar Cerkno za leto 2007 je sprejeto kot informacija. 

Program dela in finančni plan se pripravi v skladu s predlogom iz razprave do naslednje seje 

občinskega sveta. 

           
Ad. 8: SOGLASJE OBČINE CERKNO K PRAVILNIKU O SPREJEMU OTROK  V  
            VRTEC. 
Ga.Simoničeva je podala obrazložitev k predlaganemu pravilniku, ki ga je sprejel svet zavoda OŠ 
Cerkno, za njegovo veljavnost pa je po zakonu o vrtcih potrebno soglasje ustanovitelja. 
Ga.Hvala je povedala o obravnavi pravilnika na Odboru za družbene dejavnosti in socialno politiko, ki 
občinskemu svetu predlaga, da izda soglasje k pravilniku. 
Brez razprave je bil soglasno sprejet SKLEP: 

Občina Cerkno daje soglasje k Pravilniku o sprejemu otrok v vrtec. 
 

Ad. 9: POBUDE IN VPRAŠANJA SVETNIKOV.                        
G.župan je na kratko predstavil poročilo policije o varnostni problematiki na območju Policijske 
postaje Idrija v letu 2007, ki so ga svetniki prejeli z gradivom za 11. sejo. Iz poročila je razvidno, da 
primerjalno z drugimi območji tu ni bilo večjih problemov, razen veliko prometnih nesreč. 
G.Obid je prosil za informacijo v zvezi z gradivom za knjižnico, ki je bilo pred sejo predloženo 
občinskemu svetu. 
G.župan je ocenil gradivo, ki je prav na dan seje prispelo na občino kot odgovor na dopis Občine 
Cerkno na izračun dejanskega dolga, kot neprimerno. Mestna knjižnica in čitalnica Idrija tudi ni hotela 
pripraviti prijave na javni razpis za nakup opreme v Bevkovi knjižnici, niti samo podpisati, ko je 
prijavo pripravila občina. Občina Cerkno pred nadaljnjimi postopki čaka na odgovor Ministrstva za 
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kulturo, v tem času pa zagotavlja delovanje knjižnice. Do naslednje seje bodo pripravljeni nadaljnji 
predlogi za razpravo. 
G.Ambrožič je želel informacijo, kako se je Občina Idrija odzvala na predlog Odloka o izvajanju 
knjižnične dejavnosti, ki je bil poslan s strani Občine Cerkno. 
Ga.Simoničeva je odgovorila, da je bil odlok v elektronski obliki dne 21.1.2008 poslan županu Občine 
Idrija in službi za družbene dejavnosti, vendar do sedaj še ni bilo nobenega odgovora. 
G.župan je podal informacijo o nadaljevanju poplavne sanacije v občini Cerkno, ki poteka normalno. 
Računa še na dodatna sredstva poleg planiranih 408.000 € obvezne rezerve v občinskem proračunu in 
ostalih zagotovljenih sredstev. Posledice neurja se pojavljajo še naknadno, prav v preteklih dneh je 
prišlo do podora manjšega mostu na cesti Jesenica – Orehek, zato bo za sanacijo potrebno zagotoviti 
od 20 – 30 tisoč €. Na dodatne posledice neurja je računati tudi še vnaprej.  
Podjetje Hidrotehnik, ki je koncesionar za izvajanje del na našem območju, je uspelo pridobiti 
dodatnih 350.000 € sredstev MOP, ki bodo namenjena za poplavno sanacijo na vodotokih Čerinščica, 
Cerknica, Zapoška in manjših pritokih. Ministrstvo za kulturo pa bo Občini Cerkno nakazalo sredstva 
v višini 200.000 € v letu 2008 glede na to, da bo občina vodila projekt sanacije PB Franja. 
G.župan je povedal tudi o dopisu Telekoma, ki je poslal pregled aktivnosti na območju občine Cerkno 
v letu 2008 glede širokopasovnih povezav. Lani je bil zgrajen nov optični kabel Cerkno – Orehek in 
lokalna centrala, tako da je bila tamkajšnjim krajanom omogočena ADSL storitev. Ta centrala bo 
pokrivala tudi druga naselja, kamor bo možna nadaljnja širitev povezav (Bukovo, Ravne, Zakriž, 
Zakojca). Veliko zanimanje za širokopasovne povezave je v Planini in Čeplezu, kjer Telekom letos 
predvideva pripravo prostora in dokumentacije za postavitev lokalne centrale, sama izvedba projekta 
pa je ob pomoči občine predvidena v letu 2009. Nekatere bele lise v občini Cerkno bodo še ostale, zato 
bo občina glede tega povabila ustrezne projektante. Ponekod prihaja tudi do problema, ker občani 
podajo pisne vloge za širokopasovne storitve, nato pa k temu nekateri nočejo pristopiti. To ni dobro za 
ponudnike omrežij na našem območju, ker je to zanje velik finančni zalogaj, število prebivalcev pa ni 
veliko. 
G.Čadež podal naslednje pobude oz. vprašanja: 
- Apeliral je, naj se ob urejanju širokopasovnih povezav v Planini omogoči tudi povezavo do Kladja, 
kjer so sedaj slabe že telefonske povezave, od Kladja do posameznih domačij v KS Podlanišče pa so 
obstoječi kabli dobri.     
- Vprašal je, kako je z gradnjo doma starejših občanov v Cerknem, ali se zadeve res odvijajo v takem 
smislu, kot je župan nedavno povedal na zboru upokojencev v Hotelu Cerkno. V medijih je bilo 
objavljeno, da je sedaj veliko občin dobilo koncesijo za gradnjo domov za starejše občane, med 
drugimi tudi občina Žiri. Prostor s temi domovi bo tako kmalu popolnjen, zato bi morali tudi v 
Cerknem pri tem začeti konkretno delati, sicer občina te koncesije ne bo pridobila. 
G.župan je glede gradnje doma starejših občanov odgovoril, da bo občina po preteku določenega roka 
pridobila nazaj zemljišče, ki je bilo za ta namen kupljeno, ko je Hiša d.o.o. kandidirala za koncesijo. 
Ko bodo urejene zemljiško knjižne zadeve, bo občina zemljišče ponudila za gradnjo po javno – 
zasebnem partnerstvu. Za tako gradnjo je več ponudnikov, prve odzive pričakuje občina v naslednje 
tednu, o čemer bo občinski svet sproti obveščen.  
G.Obid je menil, da bi se morali interesenti za širokopasovne povezave svojih zahtev držati. Če za to 
pošljejo pismeni zahtevek, bi morali priključek tudi dejansko vzeti, sicer je to problem za Telekom. 
Res pa so tudi primeri, kjer še ni možnosti priključka, kot je bilo na prejšnji seji omenjeno za primer v 
Čelu – g.Obida je zanimalo, ali se je v zvezi s tem kaj naredilo. Veseli pa ga, da se dobra praksa pri 
vzpostavitvi teh povezav v KS Orehek sedaj ponavlja tudi v Čeplezu in Planini.  
Vprašal je še, kako je z vračanjem sredstev v telefonijo, kako je z ureditvijo parkirišča pri bivšem 
dijaškem domu in gradnjo velikih podpornih zidov ob rekonstrukciji ceste proti Želinu, saj je veliko 
občanov mnenja, da so to nepotrebni stroški in bi za ta denar lahko naredili bolj nujne stvari, npr. pri 
livarni ETE, kjer se na cesto stalno valijo skale. 
G.župan je odgovoril, da je občina v zvezi z vračanjem vlaganj v telefonijo oddala Državnemu 
pravobranilstvu Nova Gorica potrebne podatke, poslane pa bodo še uradne ocene cenilca za tiste KS, 
ki niso imele ustrezne dokumentacije. Glede ureditve parkirišča pri dijaškem domu je povedal, da bo 
potrebno previdno nasutje, da ne bi poškodovali geosonde. Občina Cerkno se za nasutje dogovarja z 
izvajalcem, ki bo za to imel primerno mehanizacijo. V zvezi z gradnjo podpornih zidov ob cesti proti 
Želinu pa je povedal, da je po podatkih stroke ob državnih cestah potrebna gradnja podpornih zidov po 
kriterijih, kot so določeni za te ceste.   
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Ga.Hvala je opozorila na podporne elemente ob delu Cvetkove ceste, kjer so potekala ureditvena dela. 
Ti podporniki ne spadajo v središče kraja, ker zelo kvarijo izgled, na kar imajo pripombe tudi 
obiskovalci Cerknega. Vprašala je lastnika zemljišča, ki se prav tako ne strinja s sedanjo ureditvijo. 
Namesto teh elementov bi morali zgraditi zid, primeren izgledu kraja.  
G.župan in g.Rupnik sta pojasnila, da je to državna cesta, taki podporni elementi pa so bili postavljeni, 
ker so cenejši kot gradnja podpornega zidu. Ta ni smiselna zato, ker je to območje po prostorskih 
planih opredeljeno za druge namene kot je sedaj in bo elemente lažje odstraniti kot podporni zid. 
Lastnik zemljišča je sicer res zahteval oporni zid, vendar zaradi neurejenega lastništva, tudi v primeru 
da bi ga zgradili, posledično ne bi dobili uporabnega dovoljenja na Cvetkovi ulici, ki je del državne 
ceste. Občina se bo glede pripombe g.Hvalove posvetovala z Direkcijo za ceste, kaj je možno narediti 
za boljši izgled. 
Ga.Vončina je ob koncu razprave navzoče povabila, da se udeležijo odprtega dne Osnovne šole 
Cerkno, ki bo 29. marca. 
  
Seja je bila zaključena ob 20. uri.   
 
 
 
                  Zapisala:                                                                                                Župan: 
               Cirila Tušar                                                                                          Jurij Kavči 
 
 
 


