
OB�INA CERKNO                          
OB�INSKI SVET 
 
 

Z A P I S N I K  
 

12. redne seje Ob�inskega sveta Ob�ine Cerkno, 
ki je bila 7. septembra  2004 ob 18. uri v sejni sobi Ob�ine Cerkno 

 
Prisotnih je bilo 14 svetnikov. 
Opravi�eno odsotna: g.Ivan Ambroži�, g.Dragan Miklav�i�.                    
Ostali prisotni: župan g.Jurij Kav�i�, tajnik g.Martin Raspet, svetovalka za družbene dejavnosti 
ga.Vlasta Primoži�, ra�unovodja Marjeta Simoni�, svetovalec za gospodarstvo in komunalno 
infrastrukturo g.Janez Rupnik ter zapisnikarica ga.Cirila Tušar. 
Novinarji: ga.Metka Rupnik – Radio Odmev,  ga.Saša Dragoš – Primorske novice. 
Ostali prisotni: pri 3. to�ki dnevnega reda so bili prisotni ga.Bernarda Urši�, g.Gorazd Mlakar – ICRA 
d.o.o. Idrija in direktor Hotela Cerkno g.Miran Cigli� 
 
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 11. seji Ob�inskega sveta dne 23.6.2004. 

Poro�ilo o realizaciji sklepov.  
3. Investicijski na�rt – mladinski hotel.                                             
4. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja: 

- Podaljšanje mandata �lanu Sveta javnega zavoda Mestni muzej Idrija – muzej za Idrijsko 
   in Cerkljansko, do sprejema novega ustanovitvenega akta Mestnega muzeja Idrija oz. 
   najve� za eno leto. 

5. Odlok o oskrbi s pitno vodo v ob�ini Cerkno – prva obravnava.                      
6. Predlog za nakup nepremi�nin. 
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). 
Sprejet je bil SKLEP: 
Soglasno je potrjen dnevni red s predlaganimi spremembami.  
 
Ad. 2: SPREJEM ZAPISNIKA IN SKLEPOV, SPREJETIH NA 11. SEJI OB�INSKEGA 
             SVETA DNE 23.06.2004 TER PORO�ILO O REALIZACIJI SKLEPOV. 
G.Raspet je povzel zapisnik in sklepe 11. seje ter poro�ilo o realizaciji sklepov. 
Pripomb ni bilo. 
Soglasno je bil sprejet SKLEP: 
Sprejme se zapisnik 11. seje Ob�inskega sveta z dne 23.06.2004 ter poro�ilo o realizaciji sklepov. 
 
Ad. 3:  INVESTICIJSKI NA�RT – MLADINSKI HOTEL.       
G.župan je pozdravil prisotna predstavnika ICRA d.o.o. Idrija ga.Bernardo Urši� in g.Gorazda 
Mlakarja ter direktorja Hotela Cerkno g.Mirana Cigli�a ter podal uvodno obrazložitev k 
investicijskemu na�rtu za obnovitev stavbe nekdanjega dijaškega doma v Cerknem v mladinski hotel. 
Ta stavba je sedaj brez funkcije, �eprav v njej potekajo nekatere dejavnosti. Ob�ini je uspelo 
zagotoviti sredstva za stati�no prenovo objekta iz državnih popotresnih sredstev, na drugih razpisih za 
pridobitev sredstev pa ni uspela.  
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Pokazal se je interes za obnovitev objekta v mladinski hotel, poleg državnih sredstev pa bi sredstva 
zagotavljala Ob�ina Cerkno in Hotel Cerkno. Gradbeno dovoljenje za obnovo je že pridobljeno, 
potreben pa je investicijski na�rt in vizija funkcioniranja predvidenega mladinskega hotela.  
Investicijski na�rt sta predstavila ga.Urši� in g.Mlakar, g.Cigli� pa je podal videnje Hotela k tej 
investiciji. Podjetje ETA se je že pred ve� kot 30 leti odlo�ilo za vlaganje v turizem, ki naj bi bil poleg 
gospodarstva dodatni razvojni program, ki bi mladim omogo�il obstoj na Cerkljanskem. Hotel Cerkno 
ima sedaj cca. 70 zaposlenih, v zimskem �asu pa se potrebe po zaposlovanju zelo pove�ajo, zato 
honorarno zaposlijo tudi upokojence in druge. Pomen delovnih mest je klju�en, saj iz tega izhajajo 
davki in dohodnina. Turisti�na infrastruktura na Cerkljanskem je bogata, smu�arski center Cerkno je 
prepoznavna blagovna znamka tudi že izven meja Slovenije, obstajajo pa še rezerve v razvoju 
termalnega turizma. Za nadaljnji razvoj turizma je potrebno pove�ati preno�itvene kapacitete, tudi 
preko mladinskega hotela, kamor bi Hotel Cerkno preusmeril dolo�ene mladinske skupine in bi tako 
sam razpolagal z ve�jo kapaciteto ležiš�. Pomembno vprašanje razvoja turisti�nega gospodarstva je 
tudi, ali le-to lahko pri�akuje podporo za pridobitev sredstev iz evropskih skladov in prav tu je 
potrebno aktivno sodelovanje vseh zainteresiranih, ker so programi prijav zelo zahtevni.  
Razpravo je pri�el g.Podobnik, ki je dejal, da je odlo�itev o ureditvi mladinskega hotela ena izmed 
doslej najpomembnejših v ob�ini, ob�inski svet pa se je pravilno odlo�al o investiciji v obnovo muzeja 
in glasbene šole. Predvideno investicijo podpira, saj je stavbo potrebno sanirati in ji dati namembnost. 
Menil je, da je glede financiranja ta investicija �ista, saj sredstva združuje lastnik objekta Ob�ina 
Cerkno z deležem 57%, ostali del pa zagotavlja Hiša d.o.o. Cerkno in popotresna sredstva. Potrebno bi 
bilo najti na�in za zmanjšanje deleža ob�ine, kar bi bilo ob dobrem projektu in sodelovanju 
zainteresiranih možno s pridobivanjem sredstev iz evropskih strukturnih skladov. Pohvalil je 
investicijski na�rt, ki je detaljno izdelan in temelji na realnih temeljih.  
Glede dilem, ki so bile ob predvideni investiciji izražene na skupni seji Odbora za družbene dejavnosti 
in Odbora za društvene dejavnosti, je g.Podobnik menil, da je Hotel Cerkno s smu�arskim centrom 
danes pomemben subjekt turisti�nega gospodarstva na Cerkljanskem, zato je tudi tveganje glede 
rentabilnosti in zasedenosti mladinskega hotela manjše in bi ob združevanju mo�i dosegli primerno 
zasedenost. Kot dobra možnost se kaže v za�etku upravljanje preko LTO Laufar Cerkno, ki bi s tem 
dobil konkretne zadolžitve, je pa to le ena od možnih rešitev. Investicija v predvidenem znesku 341 
mio sit je za Cerkljanski turizem velika, vendar so bile uspešno izpeljane tudi ve�je naložbe v turizem, 
zato investicijo podpira.  
G.Pirih je glede razprave na odborih za družbene in društvene dejavnosti dejal, da je bila razprava o 
investiciji v mladinski hotel, njegovi zasedenosti in rentabilnosti bolj obsežna, kot je navedeno v 
zapisniku,  saj upravi�enost takih dilem potrjujejo nekateri konkretni primeri nezasedenosti podobnih 
objektov. Izraz »mladinski hotel« ni najbolj primeren, saj bi v tem objektu lahko ceneje letovale tudi 
skupine upokojencev. Na seji odborov je bila sicer podprta odlo�itev za mladinski hotel, vendar bi bilo 
potrebno odlo�itev dodelati v smislu, da ob�ina kasneje ne bi zašla v težave, saj morajo sovlagatelji 
biti vklju�eni tako pri organizaciji kot dobi�ku oz. izgubi. 
G.Cigli� je na izražene pomisleke dejal, da gre za dolgoro�no investicijo, kjer rezultati niso takoj 
vidni. Tveganost kot v vsakem poslu obstaja tudi v turizmu, zato bo potrebno veliko naporov, da bi 
zdržali konkurenco s svetom. Hotel bo tako npr. letos investiral cca 800 mio v ži�niške naprave. Menil 
je, da je izraz »mladinski hotel« veliko primernejši kot »hotel s dvemi zvezdicami«, kar goste že 
psihološko odbija.  
G.župan je izrazil težnjo ob�ine po pridobitvi dodatnih sredstev za ureditev mladinskega hotela. 
Dolo�ena varianta se kaže pri popotresnih sredstvih, kjer ob�ina ra�una na udeležbo v znesku 80 – 100 
mio sit, druge variante so tudi rezervni programi v objektu. Naloga LTO je promoviranje vse turisti�ne 
infrastrukture na Cerkljanskem ter dodatnih programov, kot je dejavnost orientacistov, tabornikov, 
kulturnih ter športnih dejavnosti. Kalkulacija temelji na delovanju centrov šolskih in obšolskih 
dejavnosti, ki že delujejo na tak na�in in tudi preko teh centrov bi dopolnili zasedenost mladinskega 
hotela v dolo�enih obdobjih. Ob teh predvidevanjih se bo pokazala tudi primerna pot za vnaprej, ob 
možnem termalnem turizmu ter predvideni športni dvorani. 
G.Platiše je v imenu svetniške skupine LDS dejal, da ni dileme glede obnove te stavbe, mladinski 
hotel pa je le ena od variant, �eprav v javnosti prevladuje naklonjenost za ureditev doma za starejše 
ob�ane ali varovanih stanovanj v tem objektu. 
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�e bo tu mladinski hotel in bo obnova financirana s podjetniškim kapitalom in javnimi sredstvi, ni 
veliko primerov, da bi država neposredno vlagala v take objekte. Tudi naloga ob�ine ni investiranje v 
hotel, saj bo to vplivalo na ob�inski prora�un v tem in naslednjem mandatu. S podjetniškega vidika 
predvidena donosnost ni zanimiva, tudi rok 12 let, ko naj bi se investicija povrnila, je dolg in te dileme 
so tudi Hotel verjetno vodile pri odlo�itvi za 25% vlaganje. Organizacijo izvajanja dejavnosti je 
potrebno rešiti pred za�etkom investicije z jasnimi definicijami. Za ustvarjanje dobi�ka bi bila bolj 
primerna oblika kapitalske družbe, saj zavodi ne prinašajo dobi�ka, zato menijo, da v primeru 
upravljanja s strani LTO poslovanje hotela ne bo pozitivno in je potreben jasen dogovor o pokritju 
morebitne izgube glede na lastniške deleže. Svetniška skupina LDS apelira, da se dobro premisli o 
financiranju mladinskega hotela iz ob�inskega prora�una, najprej za samo investicijo, nato še 
morebitne izgube, kar bi šlo na škodo drugih prora�unskih potreb oz. sugestirajo, naj se skuša v ve�ji 
meri animirati turisti�no gospodarstvo, da bi bil delež ob�ine manjši. Sicer se je g.Platiše pohvalno 
izrazil glede investicijskega na�rta, kjer so podani odgovori na marsikatere dileme, ki se porajajo,  
ob�inski svet pa se o investiciji prvi� odlo�a na podlagi investicijskega na�rta. 
Ga.Urši� je glede financiranja odgovorila, da ima investicija pomen za razvoj celotnega turizma na 
Cerkljanskem, zato ni tipi�no podjetniška in je v mejah sprejemljivosti, tudi glede dobe povrnitve 
naložbe. Sinergija z LTO je mišljena v vsebinskem smislu, sama oblika organiziranosti pa bi bila taka, 
kot bi se pokazala kot najugodnejša.  
G.Cigli� je v zvezi z izjavo g.Platiše glede vlaganja države v mladinski hotel dejal, da prav tako v 
Sloveniji ni veliko primerov vlaganja gospodarstva v turizem, kot je to primer v ETI. Certa d.o.o. je že 
ogromno denarja vložila v turisti�no infrastrukturo, zato sedaj delež v mladinski hotel ne more biti 
višji od predvidenega 25%, združiti pa je potrebno vse napore, saj brez aktivnega sodelovanja razvoj 
na podro�ju turizma ne bo napredoval.  
G.Pirih je povedal, da Društvo upokojencev Cerkno ra�una na izgradnjo prepotrebnega doma 
upokojencev, kar bo prav tako doprinos k turisti�ni infrastrukturi. Ko se bodo pokazale možnosti 
izgradnje, se postavlja vprašanja sofinanciranja ob�ine ob vlaganju v tako velike investicije kot je 
mladinski hotel. Predlogi so bili, da bi bil dom upokojencev lahko tudi v stavbi bivšega dijaškega 
doma, dokler ne bi našli primernejše lokacije, in v tem primeru ne bi bilo vprašanja zasedenosti 
objekta. 
G.župan je dejal, da se je ob�ina že dosedaj zavzemala za izgradnjo doma upokojencev, ovira pa je 
koncesija potencialnemu investitorju, pridobitev zemljiš�a, obmo�je naše regije je po normativih 
ministrstva pri tem že zapolnjeno, kljub vsemu pa bodo prizadevanja za izgradnjo doma upokojencev 
intenzivno potekala tudi vnaprej. 
G.Obid ne vidi dileme glede obnove objekta bivšega dijaškega doma, cilj pa naj bo �im ve�ja 
donosnost. Menil je, da se v investicijskem na�rtu preve� poudarja vloga smu�iš�a pri zasedenosti 
mladinskega hotela, poletni meseci pa slonijo na predpostavkah. Zanimalo ga je, ali je navedeno 
informiranje gostov in ciljnih skupin o ponudbi nujno, da bi izra�un rentabilnosti zdržal oz. so to 
dodatne možnosti za še boljše poslovanje, v kar pa dvomi, ker so bile možnosti za to že dosedaj, Hotel 
Cerkno pa še ni uspel zapolniti kapacitet izven zimske sezone.  
G.Mlakar je pojasnil, da so navedeni programi v to�ki 3.2. investicijskega na�rta dodatni programi, ki 
še niso bili vklju�eni v promocijo.  
G.Podobnik je podal odgovor na nekatere dileme v razpravi. Prepri�an je, da bo ob�ina vložila vse 
napore, da omogo�i pogoje za gradnjo doma upokojencev (prostor, komunalna oprema). Koncept 
združevanja privatnih in javnih sredstev ima vedno ve�jo veljavo in pri mladinskem hotelu v Cerknem 
bo država vložila sredstva v objekt, ki bo ostal v lasti ob�ine, prepri�an pa je, da ne bo zahtevala 
nobenega deleža. Ob�ina mora sedaj ostati lastnik, �e ho�e kandidirati za evropska sredstva, v 
bodo�nosti pa ga bo lahko tudi prodala. Glede ve�jega animiranja turisti�nega gospodarstva za 
vlaganje v mladinski hotel je predlagal, da prvi korak pri tem stori ob�inski svet s podporo projektu, 
nakar bi se tudi s sovlagateljem privatnega kapitala lahko dogovarjali o višjih sredstvih, ob dobrem 
projektu pa kandidirali na državnih in evropskih razpisih. Upravljanje s strani javnega zavoda je lahko 
tudi profitno in sedanji predlog za upravljanje LTO je za�asna rešitev, najti pa je potrebno najboljšo 
obliko bodo�e organiziranosti in upravljanja mladinskega hotela. 
G.Simoni� se ni strinjal,  da se investicijo mladinskega hotela stalno primerja z domom upokojencev, 
saj so v ob�ini odprti tudi drugi problemi. Razvoj turizma je bil v razpravah na ob�inskem svetu 
vseskozi v ospredju kot najbolj perspektivna panoga poleg gospodarstva na Cerkljanskem. 
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Zaradi preteklih in sedanjih velikih vlaganj najve�jega turisti�nega subjekta ne bi smeli dvomiti v 
takega partnerja. Naše obmo�je ima dobro izhodiš�e, da bo mladinski hotel zaseden, saj turisti�na 
sezona traja dalj kot na morju, cenovno pa bo dostopen širši bazi turistov. Predvideni znesek je dokaj 
realen za obnovo stavbe bivšega dijaškega doma in po mnenju g.Simoni�a je koncesijska sredstva 
bolje nameniti za realizacijo enega ve�jega projekta kot za ve� manjših. Ob�ina bo še vedno lastnik 
obnovljenega objekta, soinvestitor pa bo vložil sredstva v opremo. Ob�inski svet je že dosedaj dal 
podporo vedno, ko je bila priložnost, da v ob�ino pridejo dolo�ena sredstva, celo del Glavnega trga je 
bil odstopljen z namenom, da bi v Cerknem imeli boljšo banko. Predlagal je, da se takoj formira 
skupina, ki bo delovala v mladinskem hotelu.             
G.Pirih je izrazil repliko g.Simoni�u, saj bo na problematiko izgradnje doma upokojencev opozarjal na 
vsaki seji ob�inskega sveta, ker je za svetnika kandidiral predvsem z namenom, da se ta problem reši, 
sicer pa je tudi SLS v predvolilnem programu obljubljala reševanje tega. 
G.Mavri� je izpostavil urejenost kraja kot eno od turisti�nih meril. Z ob�inskimi sredstvi sta že bili 
obnovljeni stavba muzeja in glasbene šole, zato se pojavlja upravi�ena dilema zagotavljanja ve�ine 
sredstev za mladinski hotel s strani ob�ine, saj je v Cerknem veliko manjših stvari, ki še niso bile 
urejene zaradi pomanjkanja denarja. Investitorji za razširitev Nove KBM in trgovine Modiana so v 
kraj prišli s svojim kapitalom in so ob�ino zaprosili samo, da s soglasjem omogo�i obnovo,  zato se ni 
strinjal, da se te zadeve ena�i.  
G.Matuc je predlagal, da LTO v za�etku prevzame vodenje mladinskega hotela, saj bi se tu izkazala  
njena zmožnost pri pridobivanju turistov. Menil je, da je potrebno izraziti tudi dolo�eno pohvalo glede 
urejenosti Cerknega, saj se je v zadnjih letih veliko uredilo in �e se bo tak trend nadaljeval, bo ob�ina 
Cerkno �ez nekaj let med najbolje urejenimi ob�inami. 
G.Jezeršek je odlo�itev o gradnji mladinskega hotela ocenil kot najve�jo investicijo v zadnjih treh 
mandatih, v kateri bo sodelovala ob�ina. Poleg skupne vrednosti objekta je potrebno upoštevati tudi 
stroške, ki bodo nastali zaradi selitve in zagotavljanja nadomestnih prostorov sedanjim uporabnikom v 
dijaškem domu, pri�etek delovanja mladinskega hotela pa bo prav tako zahteval za�etna obratna 
sredstva. V svetniški skupini LDS menijo, da triletna doba izgradnje ni sprejemljiva. Vsa turisti�na 
sredstva ob�ine bodo namenjena za ta objekt v Cerknem, �eprav so do njih upravi�eni tudi drugi 
turisti�ni subjekti. Sprašujejo se o smiselnosti sprejetega razvojnega programa, saj v ob�ini Cerkno v 
naslednjih letih ne bo sredstev za druge ve�je investicije iz lastnih virov. Ni dvoma, da ob�inski svet 
podpira turisti�no usmeritev v ob�ini, vendar se je ob odlo�anju za turizem potrebno odlo�ati še za 
druge stvari, da bi ohranili turisti�no destinacijo ob�ine. Glede na starostno strukturo prebivalcev je 
prav tako nujno potrebna gradnja doma upokojencev. V svetniški skupini LDS zato predlagajo, da se 
ob odlo�itvi za mladinski hotel sprejme dolo�ene podsklepe, da se dolo�i vnaprejšnja odgovornost 
pokrivanja morebitne izgube in nezmožnost realizacije drugih investicij oz. naj se dolo�i, kdo bo dal 
garancijo, da bo objekt posloval kot je predvideno. Poslovni na�rt je sicer dober, vendar je 341 mio sit 
minimalna številka, ki bo ob koncu gradnje sigurno ve�ja, zato svetniška skupina iz samega gradiva ni 
prepri�ana v smotrnost investicije.  
G.Mavri je dejal, da svetniška skupina SLS ne more pristajati na take ultimate, saj se je potrebno 
vprašati, ali poleg dosedanjih sploh še obstaja druga možnost za obnovo dijaškega doma, ki se že 
podira in kvari izgled. Glede na poslovni na�rt je to ena izmed boljših investicij ob�ine, popotresna 
sredstva so zagotovljena, tudi soudeležba ob�inskih sredstev ne bi smela biti vprašljiva, saj so primeri, 
ko nekatere ob�ine že leta iš�ejo sovlagatelje za svoje objekte. Zasedenost mladinskega hotela je za 
nekaj mesecev zagotovljena, ob dobrih programih pa bi to dosegli tudi za ostale mesece. G.Mavri se 
prav tako ni strinjal, da se ta investicija primerja z gradnjo doma upokojencev. Svetniška skupina SLS 
se je vseskozi zavzemala za izgradnjo doma upokojencev, ta zadeva pa je sedaj le nekoliko 
upo�asnjena.  
G.Podobnik je predlagal, naj ob�inski svet po razpravi sprejme sklep, da podpira izgradnjo 
mladinskega hotela glede na izraženo podporo, saj bo odgovornost svetnikov ob sprejeti odlo�itvi 
povsem enaka in zato podsklepi niso potrebni. Za realizacijo takih projektov so potrebne tudi dolo�ene 
zadolžitve, Ob�ina Cerkno bo ob taki odlo�itvi še vedno minimalno zadolžena.  
G.župan je dejal, da se je odgovornosti ob sprejetih odlo�itvah vedno zavedala tako ob�inska uprava 
kot ob�inski svet. Investicijo v obnovo dijaškega doma bo potrebno izvršiti v roku nekaj ve� kot eno 
leto, �eprav je v razvojnem programu planirano daljše obdobje oz. postopna gradnja, kar pa ni 
sprejemljivo, saj bi bila investicija ob etapni gradnji dosti dražja.  
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Jasno pa je, da se bo investicija iz ob�inskega prora�una pla�evala 2-3 leta v znesku cca 60-65 mio, ob 
tem pa bo še zmeraj vsako leto na razpolago 15-20 mio sit koncesijskih sredstev za turizem. Ob�ina bo 
v dogovoru z gospodarstvom skušala pridobiti dodatna sredstva za mladinski hotel na razpisih ali pri 
drugih potencialnih investitorjih. Rok izvedbe bo stvar stroke in izvajalca, pred gradnjo pa bodo 
sklenjene vse pogodbe s soinvestitorjem in državo, kjer bo jasno definirana višina sredstev in odnosi 
vseh udeleženih v projektu, o �emer bo ob�inski svet sproti obveš�en.  
Po usklajevanju sta bila sprejeta  SKLEPA: 
1. Ob�inski svet podpira obnovo stavbe bivšega dijaškega doma za potrebe mladinskega hotela. 
2. Investicija se lahko za�ne, ko bodo zagotovljena sredstva, predvidena po investicijskem na�rtu 
    ter izpolnjeni vsi pogoji za pri�etek gradnje.  
                                                                                                                (14 glasov ZA oba sklepa) 
     
Po glasovanju je g.Platiše predlagal spremembo na�rta razvojnih programov ob polletni realizaciji 
prora�una, saj bo investicija vplivala na že sprejeti na�rt. 
G.Simoni� se je s tem na�eloma strinjal, vendar je bil na�rt razvojnih programov sprejet za leto 2004, 
z najavo za naslednja tri leta. Metodologija teh na�rtov dovoljuje spremembe in ker se o razvojnem 
programu glasuje vsako leto, bi spremembo razvojnega na�rta zaradi mladinskega hotela lahko 
upoštevali ob sprejemu prora�una za leto 2005, župan pa se sicer lahko odlo�i za to tudi ob rebalansu 
letošnjega prora�una. 
G.župan je poudaril, da ob�ina letos planira kredit v višini 54,6 mio za nakup nepremi�nin, samo ena 
od teh nepremi�nin pa bo služila dejavnostim, ki se sedaj izvajajo v dijaškem domu. Preostala sredstva 
bo ob�ina namenila nakupu funkcionalnih zemljiš� v centru Cerknega, za namen urejanja parkirnih in 
poslovnih površin, kjer je med drugim tudi možnost za dom upokojencev. 
G.župan je zaklju�il to�ko in se zahvalil prisotnim predstavnikom za podane razlage. 
 
Ad. 4:  KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA: 
             - Podaljšanje mandata �lanu Sveta javnega zavoda Mestni muzej Idrija - muzej 
              za Idrijsko in Cerkljansko, do sprejema novega ustanovitvenega akta Mestnega 
             muzeja Idrija oz. za najve� eno leto. 
Predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja za podaljšanje navedenega mandata je 
razložil predsednik komisije g.Simoni�, dodatno razlago pa je podal g.Raspet. 
V razpravi je g.Jezeršek dejal, da je to že drugi primer, ko ob�inski svet odlo�a o predlogu, da direktor 
zavoda predlaga �lana v svetu zavoda. Nikjer ni praksa, da bi se mandat �lanom sveta podaljševal za 
eno leto, zato je vprašal, na podlagi �esa je zagotovljena pravna legalnost takega sklepa. 
G.Raspet je kot primer podal razlago, da je bilo v podobni stvari pridobljeno mnenje Ministrstva za 
kulturo glede na situacijo, ko ustanovitveni akt zavoda še ni sprejet, kot je to sedaj v primeru muzeja 
in tudi knjižnice. Stališ�e ministrstva je, da se lahko mandat podaljša kot v.d. direktorice za dobo 
enega leta, kar je za�asna doba po vseh statutih, zato ni bojazni v pravno veljavnost sklepa. 
Sprejet je bil SKLEP: 
Predstavniku Ob�ine Cerkno v Svetu javnega zavoda Mestni muzej Idrija – muzej za Idrijsko in 
Cerkljansko, g.Juriju Kav�i�u, se mandat podaljša do sprejema novega ustanovitvenega akta 
Mestnega muzeja Idrija oz. za najve� eno leto. 

                                                                                                                (14 glasov ZA) 
 
Ob tej to�ki je g.župan ob�inskemu svetu podal še informacijo o obisku ministrice za kulturo v 
Cerknem in v razpravi glede ustanovitvenih aktov javnih zavodov muzeja in knjižnice se je pokazalo, 
da je razmišljanje ministrice podobno stališ�u, ki ga je do tega zavzela Ob�ina Cerkno, to je, da 
soustanoviteljstvo ne pride v poštev, saj bi ob�ina s tem imela dolo�eno odgovornost in obveznost tudi 
za atribute v ob�ini Idrija, v katere bi morala sovlagati sredstva. Odnose s tema zavodoma bo zato 
potrebno definirati z ustrezno pogodbo. 
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Ad. 6:  PREDLOG ZA NAKUP NEPREMI�NIN  
Opomba: Ob�inski svet se je na predlog g.župana strinjal, da se ta to�ka obravnava pred 5. to�ko 
dnevnega reda. 
Predlog sklepa o nakupu nepremi�nine je obrazložila ga.Primoži�eva. Gre za odkup v poslovno 
stanovanjskem objektu na Trgu Prekomorskih brigad 1 v Cerknem in sicer bivalnega nadstropja in 
podstrešja z garažami na parceli 11/1.S s funkcionalnim zemljiš�em, dvoriš�em v izmeri 299 m2 in 
parcelo št. 41, njivo v izmeri 153 m2 v k.o. Cerkno. 
G.župan je dopolnil, da je dogovorjena cena 13,6 mio nižja od cenitvene tržne vrednosti nepremi�nine, 
kar smatra, da je primerna cena za lokacijo v centru Cerknega. Pred izbrisom hipoteke na nepremi�nini 
ob�ina ne bo sklenila pogodbe za odkup.  
G.Matuc je vprašal, ali so že potekali pogovori z društvi, ki bi bili za�asno nastanjeni na tej lokaciji oz. 
koliko sredstev bo potrebno še vložiti v prostore, da bodo primerni za ta namen. 
G.župan je pojasnil, da so prostori primerni za takojšnjo uporabo, potrebno bo le dolo�iti termine 
glede koriš�enja posameznih prostorov ter pravila, po katerih se bodo morali uporabniki ravnati. 
G.Pirih, predsednik Odbora za društvene dejavnosti, je povedal, da je o tem potekala širša razprava na 
odboru, ki je predlagal, da ob�inski svet podpre nakup navedenih nepremi�nin, vendar bi bilo potrebno 
z nekaterimi lastniki uskladiti stvari, da kasneje ne bodo nasprotovali urejanju v centru. Prav tako 
delovanje mladinskega društva ne bo smelo biti preglasno, kot je sedaj velikokrat v dijaškem domu. 
G.Podobnik je menil, da bo ob�ina s predvidenim nakupom postala lastnik lepe lokacije v centru 
Cerknega, pa tudi nekatera razmerja z drugimi lastniki se bodo s strani ob�ine lažje urejala. Ob�anom 
je potrebno jasno povedati, da bo ta lokacija mladinskega kluba le za�asna, saj je temu potrebno 
poiskati nadomestno lokacijo, vsekakor pa je delovanje mladinskega kluba v Cerknem potrebno. 
Sprejet je bil SKLEP: 
Ob�inski svet podpira nakup predlagane nepremi�nine.  
                                                                                                        (12 prisotnih svetnikov ZA) 
 
Ad. 5:  ODLOK O OSKRBI S PITNO VODO V OB�INI CRKNO – prva obravnava. 
Uvodno obrazložitev predloga Odloka o oskrbi s pitno vodo v ob�ini Cerkno v prvi obravnavi je 
podala strokovna sodelavka ga.Simoni�eva. O obravnavi in predlogih Odbora za urejanje prostora in 
varstvo okolja je poro�al g.Platiše, g.Simoni� pa o obravnavi na Odboru za cestno in komunalno 
infrastrukturo.  
G.Lapanja je podprl predlagani odlok, opozoril pa je na dolo�ilo glede obra�una vodarine. Težnja 
države je izena�enje cen vodarine, kar bi v tem primeru pomenilo, da 26. �len predlaganega odloka ne 
bi ve� veljal. Ob�anom je to potrebno povedati še preden bo o tem sprejeta odlo�itev na državni ravni. 
G.Simoni� je podprl predloge odborov, da se korigira dolo�be odloka skladno z zakonodajo, pri 
postavitvi tabel za ozna�evanje vodovarstvenega obmo�ja pa bo nastal problem pri lastništvu, saj bo 
treba table postaviti na zemljiš�ih privatnih lastnikov, kar bo verjetno povzro�ilo pritožbe pri 
pristojnih ob�inskih službah. Opozoril je, kot že ve�krat doslej na ob�inskem svetu, da je država 
ponovno direktno posegla v ob�inski prora�un, ko ob�ini nalaga postavitev in vzdrževanje tabel za 
ozna�evanje vodovarstvenih obmo�ij. To bo v ob�ini Cerkno stalo cca 2 mio sit, kar bo potrebno takoj 
upoštevati pri pripravi pravilnika o izra�unu cene. S takimi predpisi Ministrstvo za okolje, prostor in 
energijo direktno obremenjuje državljane. Glede dileme g.Lapanja o izena�evanju cen vodarine je 
g.Simoni� menil, da gre verjetno za �lanek v �asopisu Delo na to temo, ki pa je bil zelo nestrokovno 
napisan, zato se mu zdi vsebina 26. �lena Odloka o oskrbi s pitno vodo primerna ob predlagani 
dopolnitvi odbora, da se upošteva vlaganja ob�anov v sisteme ter dolo�i kriterije za oblikovanje 
diferencirane cene za dolo�eno obdobje. 
G.Mavri� je opozoril na dolo�ila 30. �lena, ki med obveznostmi upravljavca dolo�a tudi izvajanje 
notranjega nadzora zdravstvene ustreznosti pitne vode, ki mora biti vzpostavljen na osnovi HACCP 
sistema. V zvezi s tem ga je zanimalo, zakaj v Cerknem še niso montirani avtomatski klorinatorji oz. 
UV žarnice, o �emer je bil že pred letom sprejet sklep, kloriranje vode pa še vedno ni ustrezno urejeno. 
G.Rupnik je pojasnil, da sta v letošnjem letu od štirih planiranih klorinatorjev dva že montirana 
(Šebrelje, Sušje), dva  bosta sedaj montirana v Cerknem, že lani pa v Zakojci in Poljanah. Ob�ina se je 
za montažo klorinatorjev odlo�ala glede na rizi�nost posameznega vodovoda. V Cerknem je 
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zagotovljen ustrezen nadzor nad kloriranjem vode in tudi analize Zavoda za zdravstveno varstvo Nova 
Gorica niso pokazale prekora�itve koli�ine klora v vodi.                
G.Obid je menil, da bi ob�ina imela manj stroškov, v kolikor bi bila sposobna npr. brez postavitve 
tabel zagotavljati ustreznost pitne vode, vendar bi bilo potrebno ob�ane seznaniti o ustreznem 
obnašanju ali uvesti nadzor na vodozbirnih obmo�jih, saj sama postavitev tabel ne bo dovolj. 
G.Jezeršek je v imenu svetniške skupine LDS dejal, da ob�ina s tem odlokom nalaga davke ob�anom 
oz. posega direktno v njihove finance, zaveda pa se dejstva, da je pla�evanje vodarine vir 
investicijskih sredstev za vodovode, ki bodo ostala v ob�ini. Že pred �asom so predlagali, da se vložki 
krajanov v vodovode priznajo pri pla�ilu vodarine vsaj v za�etnem obdobju. Predlagani odlok bo 
svetniška skupina LDS podprla, podpirajo pa predlog Odbora za urejanje prostora in varstvo okolja za 
oblikovanje diferencirane cene. Kriterij za to naj bo starost posameznega vodovoda ter dosedanja 
vlaganja krajanov v delu in denarju. Za drugo branje odloka naj se pripravi osnutek pravilnika, na 
podlagi katerega bi bili znani roki in finan�ne posledice. Glede predloga Odbora za cestno in 
komunalno infrastrukturo, da bi v 10. �lenu odloka vklju�ili tudi mnenje krajevne skupnosti za 
dolo�itev pogojev priklju�itve na vodooskrbni sistem, v svetniški skupini LDS menijo, da predlog ni 
najbolj umesten, saj bo te pogoje dolo�al režijski obrat za vodovode v svojem upravljanju. Posredno je 
s finan�nimi sredstvi povezan tudi rok, v katerem se morajo uporabniki prilagoditi pogojem, 
definiranim v pravilniku, zato je potrebno upoštevati mnenje odbora, da se z enotnimi merili naredi 
dolo�eno oceno.  
G.Matuc se je strinjal z mnenjem g.Obida, da bo tudi v primeru postavitve tabel še vedno prihajalo do 
onesnaževanja, �e ne bo uveden nadzor na vodozbirnih obmo�jih, zato je v 30. �lenu predlagal 
dopolnitev, da je upravljavec dolžan kontrolirati zaš�itena obmo�ja in po potrebi  ukrepati s strani 
inšpekcijskih služb, v kolikor bi se na dolo�enem vodovodu ponavljalo onesnaženje.  
G.župan je pojasnil, da prvo obmo�je zaš�ite vodnih virov kontrolira direktno inšpekcijska služba 
ministrstva, drugo in tretje obmo�je pa kontrolira ob�ina, kar pa bo terjalo dolo�eno delo oz. ustrezno 
pla�ano službo. Država z vrsto zakonov nalaga kontrolo nad pitno vodo in ob�ina bo morala biti 
pazljiva pri oblikovanju cene vode, saj so vodovodi v ob�ini specifi�ni, ker so jih krajani po KS gradili 
sami. Glede mnenja v javnosti, da bodo obremenitve ob�anov pri pla�evanju vodarine velike, je 
g.župan poudaril, da obremenitve sicer bodo, vendar ne velike, še posebno ne v kmetijske namene, 
kjer se pla�uje samo poraba za m3 vode, brez dodatnih taks. Sama poraba je odvisna od tega, ali se 
pla�uje dejanska poraba po vodomeru ali pavšal. V ob�ini bo potrebno pri�eti izvajati HACCP sistem 
ter organizirati ustrezno službo za izvajanje tega. Prav tako bo potrebno izboljšati stanje na podro�ju 
�iš�enja odpadnih voda, saj odplake marsikje te�ejo iz višjih v nižje leže�a obmo�ja, ki so hkrati tudi 
vodozbirna obmo�ja. 
G. župan je na pripombo g.Matuca, da bo ob ekonomski ceni vode potrebno še dodatno pla�evati 
izvajanje dolo�enim službam, dejal, da bo stroške potrebno pokriti s prispevki na m3 vode, ki bodo 
sestavni del cene. 
 
Sprejet je bil SKLEP:  
Potrjen je Odlok o oskrbi s pitno vodo v ob�ini Cerkno v prvem branju z dopolnili obeh odborov 
in dodatnim predlogom svetniške skupine LDS za kriterije pri oblikovanju diferencirane cene 
na vodovodih v 26. �lenu odloka. 

                                                                                                             (14 glasov ZA) 
  
Ad. 7:  POBUDE IN VPRAŠANJA SVETNIKOV.  
 
G.župan je ob�inski svet obvestil, da je ob�ina uspela na razpisih PHARE CBC ter pridobila 75% 
sredstev od vrednosti projekta za programe ureditve najdiš�a Divje babe ter prav tako višino sredstev 
za razstavo Laufarija, 25% delež pa bo prispevala ob�ina. S podobnimi trendi pridobivanja  sredstev bi 
nadaljevali tudi pri drugih atributih in razvoju turizma v ob�ini. 
G.Obid je dal pobudo, naj tudi ob�ina pristopi k sistemu ISO 9000. To je sistem nenehnega 
izboljševanja postopkov ali storitev v organizacijah. Da bi se v ob�inski upravi pri�eli obnašati v tem 
smislu, je predlagal, naj se naredi pregled sklepov ob�inskega sveta – kaj se je od tega realiziralo oz. 
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kaj in zakaj se ni. Na osnovi tega pregleda bi naredili analizo, kako bi nekatere stvari lahko prej in 
bolje naredili. 
G.Jezeršek je želel pismeni odgovor do naslednje seje v zvezi z naslednjim: 
- poro�ilo o stanju v ob�ini Cerkno glede vra�anja zemljiš� bivših agrarnih skupnosti, 
- ali je ob�ina Cerkno med tistimi ob�inami, ki napa�no zara�unavajo nadomestilo za uporabo 
  stavbnega zemljiš�a, 
- ali so pla�ane fakture izvajalcem zimske službe oz. kdaj bo Odbor za cestno in komunalno 
  infrastrukturo obravnaval stroške zimske službe v zadnji sezoni. 
G.župan je odgovoril, da ob�ina Cerkno ni med tistimi, ki nepravilno zara�unavajo nadomestilo za 
uporabo stavbnega zemljiš�a, stroški zimske službe pa so presegli planirani znesek, zato se bo to 
obravnavalo pri rebalansu. 
G.Hvala je vprašal, v kakšni fazi je razvoj režijskega obrata in kako je z veljavnostjo sprejetih 
ob�inskih odlokov, saj vsi odloki temeljijo na statutu, ki v ob�ini Cerkno še ni usklajen z zakonodajo. 
G.župan je odgovoril, da mora ob�ina delovati skladno z Zakonom o lokalnih skupnostih, potekali pa 
so tudi pogovori z Ministrstvom za lokalno samoupravo v zvezi s spremembami statuta. Zapletov 
dosedaj ni bilo, veliko ob�in pa statuta še nima usklajenega in do sprejema novega velja sedanji statut. 
G.Raspet je dodal, da se sprejeti odloki nanašajo na statut ob�ine le v delu, v katerem govorijo o 
pristojnosti ob�inskega sveta. 
 
G.župan je sejo zaklju�il ob 22. uri. 
 
 
                  Zapisala:                                                                                                Župan: 
               Cirila Tušar                                                                                           Jurij Kav�i� 


