
OB�INA CERKNO                          
OB�INSKI SVET 
 
 

Z A P I S N I K  
 

13. redne seje Ob�inskega sveta Ob�ine Cerkno, 
ki je bila 23. septembra  2004 ob 18. uri v sejni sobi Ob�ine Cerkno 

 
Prisotnih je bilo 13 svetnikov. 
Opravi�eno odsotni: g.Marjan Mavri, g.Janez Podobnik in g.Franc Jezeršek.   
Ostali prisotni: župan g.Jurij Kav�i�, tajnik g.Martin Raspet, svetovalka za družbene dejavnosti 
ga.Vlasta Primoži�, finan�na svetovalka ga.Mojca Sedej, svetovalec za gospodarstvo in komunalno 
infrastrukturo g.Janez Rupnik ter zapisnikarica ga.Cirila Tušar. 
Novinarji: ga.Metka Rupnik – Radio Odmev,  g.Božan Verbi� – LTC, g.Damjan Bogataj – ABC, 
g.Blaž Mo�nik – Delo. 
 
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 12. seji Ob�inskega sveta dne 7.9.2004. 

Poro�ilo o realizaciji sklepov.  
3. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata �lanu ob�inskega sveta. 

Sklep o potrditvi mandata �lanu ob�inskega sveta. 
4. Poro�ilo Komisije za priznanja in nagrade s predlogom sklepa o podelitvi Bevkovega  

priznanja in Bevkovih nagrad za leto 2004.                                       
5. Realizacija prora�una Ob�ine Cerkno za obdobje januar – junij 2004.                
6. Sklepa o ukinitvi statusa zemljiš�a javno dobro in vzpostavitvi statusa javnega dobra.  
7. Pobude in vprašanja svetnikov. 

 
Ad. 1:  UGOTOVITEV SKLEP�NOSTI IN DOLO�ITEV DNEVNEGA REDA SEJE. 
Sejo je za�el g.župan, ki je pozdravil navzo�e, še posebej ga.Ernesto Eržen, ki je v ob�inskem svetu 
nadomestila svetnika g.Hvala. Ugotovil je, da je svet sklep�en ter predlagal dnevni red. Povedal je o 
dodatnem gradivu, ki je bilo svetnikom dano pred sejo (ugotovitveni sklep Ob�inske volilne komisije, 
predlogi Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, stališ�e Nadzornega odbora z dne 
21.9.2004, zapisnik 7. seje Odbora za stavbna zemljiš�a ter dodatna pojasnila v zvezi z ugovorom, 
poslanem na zapisnik o izre�enem opozorilu inšpektorja Mestni knjižnici in �italnici Idrija).  
G.župan je predlagal, da se pri 3. to�ki obravnava še predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve 
in imenovanja za imenovanje nadomestnih �lanov v odboru in komisijah, pri 6. to�ki pa umik 
predlaganega sklepa o ukinitvi statusa zemljiš�a javno dobro in o vzpostavitvi statusa javnega dobra v 
k.o. Gorje, ker je pred sprejemom sklepa potrebno opraviti še razgovore z lastniki zemljiš�. 
Sprejet je bil SKLEP: 
Soglasno je potrjen dnevni red s predlaganimi spremembami.  
 
Ad. 2: SPREJEM ZAPISNIKA IN SKLEPOV, SPREJETIH NA 12. SEJI OB�INSKEGA 
             SVETA DNE 07.09.2004 TER PORO�ILO O REALIZACIJI SKLEPOV. 
G.Raspet je povzel zapisnik in sklepe 12. seje ter poro�ilo o realizaciji sklepov. 
V imenu g.Platiše je g.Miklav�i� dejal, da ima le-ta dolo�ene pripombe k razpravi v 3. to�ki zapisnika, 
ker pa g.Platiše še ni bil prisoten na seji, je g.župan predlagal, naj poda pismene pripombe k zapisniku 
12. seje. 
Sprejet  je bil  SKLEP: 
Sprejem zapisnika in potrditev sklepov 12. seje Ob�inskega sveta z dne 7.9.2004 bo obravnavan 
na naslednji seji, do takrat pa naj g.Platiše pismeno poda pripombe.  
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Ad. 3:  UGOTOVITVENI SKLEP O PRENEHANJU MANDATA �LANU 
             OB�INSKEGA SVETA. 
             SKLEP O POTRDITVI MANDATA �LANU OB�INSKEGA SVETA. 
 
Predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja g.Simoni� je podal predloge 
komisije, ki je obravnavala odstopno izjavo ob�inskega svetnika g.Marka Hvala s funkcije �lana OS, 
ker so nastopili zakonski razlogi za prenehanje mandata. Tako je mandat prešel na naslednjo 
kandidatko z liste Liberalna demokracija Slovenije ga.Ernesto Eržen, ki je podala izjavo, da sprejema 
mandat �lana Ob�inskega sveta Ob�ine Cerkno. 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je prav tako predlagala imenovanje 
nadomestnih �lanov v odboru in komisijah. 
 
Sprejeti so bili naslednji SKLEPI: 
1. Ob�inski svet je potrdil ugotovitveni sklep o prenehanju mandata �lanu Ob�inskega sveta   
    Ob�ine Cerkno g.Marku Hvala z dnem 23.9.2004. 
2. Potrjen je mandat �lanici Ob�inskega sveta Ob�ine Cerkno, g. Ernesti Eržen, dr.med. iz   
    Cerknega, Pot na Brce 10.  
3. Zaradi prenehanja mandata g.Marku Hvala so potrjeni predlagani nadomestni �lani v  
    delovnih telesih Ob�inskega sveta Ob�ine Cerkno: 

- ga. Majda Mlakar  v Odboru za družbene dejavnosti in socialno politiko, 
- g. Marijan Platiše v Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, 
- g. Dragan Miklav�i� v Komisiji za priznanja in nagrade in 
- ga. Ernesta Eržen v Komisiji za delitveno bilanco.  

                                                                                                             (soglasno ZA vse tri sklepe)      
     
Ad. 4:  PORO�ILO KOMISIJE ZA PRIZNANJA IN NAGRADE S PREDLOGOM  
             SKLEPA O PODELITVI BEVKOVEGA PRIZNANJA IN BEVKOVIH NAGRAD 
            ZA LETO 2004. 
 
Zaradi odsotnosti predsednika Komisije za priznanja in nagrade g. Podobnika, je poro�ilo podal tajnik 
g.Raspet. 
G.župan je dodal, da se število predlogov iz leta v leto manjša, podobno je tudi v drugih ob�inah, zato 
marsikje ne podelijo vseh možnih nagrad,  kar pa v ob�ini Cerkno še ni bil primer.  
G.Pirih je kot �lan Komisije za priznanja in nagrade povedal, da je komisija imela težko nalogo 
odlo�itve izmed predlogov, saj je v ob�ini dosti zaslužnih ljudi, ki s svojim trudom ne delajo samo za 
zaslužek. Vse obrazložitve prejetih predlogov so bile dobro utemeljene, komisija pa meni, da so 
izbrani nagrajenci iz podanih obrazložitev upravi�eni do nagrad in priznanja.       
G.Mavri�, g.Ambroži� in g.Obid so bili mnenja, da bi morala komisija kot enega izmed nagrajencev 
predlagati tudi g.Franca Kobala. 
G.župan je zato predlagal odmor, da bi svetniške skupine uskladile mnenje glede predlogov za 
Bevkovo nagrado, saj bi bilo v primeru podelitve nagrade g.Kobalu potrebno umakniti enega izmed že 
predlaganih kandidatov. 
Po posvetu svetniških skupin le-te niso spremenile odlo�itve Komisije za priznanja in nagrade, zato je 
bil sprejet   SKLEP: 
 

- BEVKOVO NAGRADO Ob�ine Cerkno za leto 2004 prejmejo: 
1. ANA HADALIN in MARJAN KUŽEL  iz Cerknega, 

               za množi�no in strokovno širjenje ter poglabljanje znanja plavanja na Cerkljanskem; 
           2. MILOJKA BIZJAK iz Cerknega, 
               za dolgoletno predano pedagoško delo pri širjenju glasbene kulture med cerkljansko mladino; 
           3. DARJO TAV�AR  iz Cerknega, 
               za poklicni in ljubiteljski prispevek v izrazni umetniški fotografiji k promociji Cerkljanske. 
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- BEVKOVO PRIZNANJE Ob�ine Cerkno za leto 2004 prejme: 
PLANINSKO DRUŠTVO CERKNO,      
za zgodovinski ljubiteljski trud pri ohranjanju sonaravnih vrednot ter za daljnosežno ohranitev 

           kulturne krajine. 
                                                                                                                                (11 glasov ZA) 
 
Ad. 5:  REALIZACIJA PRORA�UNA OB�INE CERKNO ZA OBDOBJE 
              JANUAR – JUNIJ 2004. 
 
Realizacijo prora�una za navedeno obdobje je predstavila finan�na svetovalka ga.Sedejeva, g.Raspet 
pa je podal stališ�e Nadzornega odbora ob�ine Cerkno, ki je obravnaval realizacijo prora�una za 
obdobje januar-junij 2004 in podal pozitivno mnenje.  
Dodatno razlago je podal g.župan. Realizacija prora�una na prihodkovni strani znaša 41,8%. Šele po 
prvem polletju je ob�ina prejela odobrena sredstva ministrstev v znesku 32 mio sit ter sredstva uspelih 
kandidatur na razpisih Phare za ureditev najdiš�a Divje babe ter postavitev stalne razstave laufarija v 
Cerkljanskem muzeju, za vsak projekt cca 10,8 mio sit. Tudi v bodo�e bo potrebno vztrajati pri 
kandidaturi na razli�ne razpise, kljub morebitnim neuspelim prijavam. Dodatna sredstva je ob�ina 
ponovno pridobila za digitalizacijo prostorskih planov, tako da bo v drugem polletju dopolnjen 
manjkajo�i del prihodkov. Ni pa bila možna kandidatura na razpis za gozdne ceste, ker je bila 
postavka za izgradnjo in obnovo gozdnih cest na Ministrstvu za kmetijstvo po zamenjavi ministra 
umaknjena v korist drugih postavk. Ob�ina je sicer dosegla dogovor z lastnikom, da bi se gradnja 
gozdne ceste Otavnik, ki je v širšem interesu tega obmo�ja, lahko pri�ela. 
Razpravo je pri�el g.Pirih, ki je vprašal, zakaj je tako nizka realizacija postavke za turizem in 
gostinstvo. 
G.župan je ponovno povedal, da so bila sredstva kandidatur na razpisih za turisti�ne projekte odobrena 
šele v septembru (za Divje babe in laufarijo), tudi realizacija postavk pri odhodkih se bo pokazala šele 
v drugem polletju, ko bo pla�ana izdelava turisti�ne karte Cerkljanske ter še nekatere pomembne 
investicije na podro�ju turizma.  
Tudi g.Obida je motila nizka realizacija postavk za turizem, saj je kljub zagotovilu o boljši realizaciji v 
drugem polletju težko o tem razpravljati po dveh mesecih, ko je stanje že druga�no. Že na prejšnji seji 
je bilo ugotovljeno, da je v Cerknem potreben mladinski hotel ter dodatni programi za njegovo 
zasedenost, zato bi bilo potrebno na podro�ju turizma in gostinstva planirane stvari realizirati v ve�ji 
meri, ne pa da ostaja neporabljeno cca 30 mio sit pri postavkah za ureditev najdiš�a Divje babe, 
turisti�ni grozd, Smaragdna pot, gozdna cesta Otavnik (ki je tudi pomembna za turizem), ureditev 
ve�namenskih površin v okviru projekta CRPOV Novaki. Zanimala ga je še realizacija postavke za 
odkup zemljiš� in predvideno obrtno cono, za katero so interesi obrtnikov.  
G.župan je odgovoril na vprašanja g.Obida v zvezi z realizacijo navedenih postavk. Za oba razpisa 
sredstev Phare bo morala ob�ina po enem letu podati poro�ilo o porabi sredstev, zato bo projekte v 
tem �asu potrebno izpeljati. Ob�ina lahko dodatna sredstva pri�akuje tudi od prijave na razpisu  
»razvojni program pore�ja Idrijce«, na katerega se je Ob�ina Cerkno prijavila skupaj z ob�ino Idrija in 
Tolmin, skupaj z ob�ino Idrija pa ni bilo uspeha na razpisu za turisti�ni grozd, zato postavka v znesku 
9 mio sit ne bo realizirana. Smaragdna pot je skupen regionalni turisti�ni projekt obmo�ja ob�in od 
Gorice do Cerknega ter Poso�ja, ki ga vodi regionalna razvojna agencija, ob�ina pa prispeva dolo�ena 
sredstva za ta skupni projekt. Na�rtovana sredstva 3 mio sit za gozdno cesto Otavnik so izpadla iz 
programa ministrstva, 3 mio sit pa še vedno zagotavljajo ob�ina, pašna skupnost, lovci in lastniki 
gozdov, zato bo s temi zainteresiranimi potreben dogovor, ali se gre v investicijo v letošnjem letu ali 
pa se po�aka na razpis ministrstva v naslednjem letu. Ureditev ve�namenskih površin v okviru 
projekta CRPOV Novaki je izvršena, za kar so bila že v lanskem letu zagotovljena sredstva 
Ministrstva za kmetijstvo v višini 1 mio sit, prav toliko pa je bilo potrebno zagotoviti še s strani ob�ine 
in KS za asfaltacijo parkiriš�a pri osnovni šoli in cerkvi v Novakih. Nakup zemljiš� je vezan na 
pridobitev kredita, ki ga bo ob�ina najela po odobritvi Ministrstva za finance, nakar bo možen nakup 
predvidenih površin za odpiranje parkiriš� in drugih gradenj, tudi obrtna cona je mišljena v sklopu 
nakupa funkcionalnih zemljiš�.  



 4 

G.Obid je postavil še vprašanje glede zagotavljanja gradbenega nadzora, za kar je v prora�unu 
predvideno 3 mio sit in sicer ali so ta sredstva namenjena za nadzor pri delih na cestah ali drugih 
projektih. Pojavljajo se namre� o�itki o slabi izvedbi nekaterih del zaradi izostanka nadzora.  
G.Rupnik je odgovoril, da je pri delih, financiranih s strani države, zagotovljen nadzor z državne strani 
in delno s strani ob�ine, prav tako je nadzor zagotovljen pri izvedbi projektov v ob�ini pri visokih in 
nizkih gradnjah. Dejansko se nadzor pri nekaterih gradnjah ni vedno izvajal, kar je bilo odvisno od 
tega, kateri izvajalec je bil izbran na dolo�enem objektu. Po novem zakonu o graditvi objektov pa bo 
morala ob�ina za vsako gradnjo imeti nadzornika, ne glede na vrsto in namen gradnje, investitor pa 
mora poskrbeti tudi za varstvo pri delu. 
G.Lapanja je vprašal, ali je v drugem polletju možna realizacija postavk za ceste v višini 68%, saj je 
bila realizacija v prvem polletju 32%, ob ugotovitvi, da pridobitev sredstev s strani Ministrstva za 
okolje ni sigurna. Zanimalo ga je tudi, ali sredstva v višini 6 mio sit za odkup zemljiš� za cesto 
Robidensko brdo – Po�ivalo zagotavlja ob�ina. 
G.župan je povedal, da je bilo s strani Ministrstva za okolje ob�ini sedaj odobreno 32 mio sit, 18 mio 
naj bi  prejeli za cesto Robidensko brdo – Po�ivalo, manjka pa še odlo�ba o višini sredstev za stati�no 
obnovo objekta dijaškega doma. Za odkup zemljiš� za navedeno cesto bodo sredstva pridobljena od 
turisti�nega gospodarstva, ki je zainteresirano za to gradnjo.  
G.Pirih je glede na to, da sredstva za prireditev Poletje v Cerknem niso zajeta v realizaciji za prvo 
polletje vprašal, ali bo teh sredstev dovolj oz. kako se je LTO Laufar Cerkno obnesla pri letošnji 
organizaciji prireditve. 
G.župan je dejal, da je bila prireditev s strani LTO dobro organizirana, saj je na njej sodelovalo ve� 
turisti�nih društev s prikazom doma�ih obrti tudi od drugod, zato bodo potrebna nekoliko ve�ja 
sredstva, ki pa so še vedno majhna v primerjavi z nekaterimi podobnimi prireditvami (npr. �ipkarski 
festival).  
G.Platiše je kot najve�jo pomanjkljivost realizacije ocenil, da ta ni ažurna, saj je po treh mesecih 
situacija povsem druga�na, zato je predlagal, da se realizacija v bodo�e obravnava �imprej po izteku 
polletja. Njegova dilema je, ali so prihodki ob�ine na�rtovani preve� optimisti�no oz. bodo prihodki v 
drugem polletju ve�ji. Polletna realizacija prihodkov je 41,8%, kar je 8% manj od na�rtovanih. 
Najve�ji izpad je pri transfernih prihodkih, kar pomeni na�rtovana sredstva na razpisih in druge oblike 
pridobivanja državnih sredstev, kjer je ob�ina v prvem polletju pridobila le 74 mio od na�rtovanih 211 
mio sit. Ob�ina bo po navedbi župana prejela dolo�ena državna sredstva, drugih možnosti pa v 
letošnjem letu ne bo, saj je ve�ina državnih razpisov že potekla. Pri odhodkih je g.Platiše mnenja, da 
ob�ina zaostaja pri dejavnostih, kjer ima najve� izvirnih nalog in pristojnosti, to je na podro�ju 
komunalne in cestne infrastrukture. Indeksi so tu nizki, na�rtovani programi izpadajo. Ponovno so 
ve�ji stroški zimske službe, v svetniški skupni LDS pa so že predlagali, da se podro�je izvajanja 
zimske službe podrobno analizira in upravljanje z izvajalci zimske službe uredi tako, da bo ob�ina 
lahko u�inkovito obvladovala te stroške. Svetniška skupina dosedaj pri tem predlogu ni dobila podpore 
niti natan�nih podatkov, kam so šla dolo�ena sredstva oz. ali so bila ta povsod racionalno in 
ekonomi�no porabljena. Predlagal je, da strokovne službe ob�ine te podatke �imprej pripravijo, da bi 
skušali podro�je zimske službe urediti tako, da bi lahko nadzorovali in obvladovali stroške, saj gre za 
velika sredstva (25 mio sit). Pri investicijskih odhodkih in transferih je razvidno, da je bilo za 
kanalizacijo obmo�ja Plužne v Cerknem vloženo 6,627 mio sit, stanovalci tega obmo�ja pa pravijo, da 
z izvedbo tega projekta niso rešeni komunalni problemi, saj objekti niso priklju�eni na kanalizacijo, 
onemogo�eni pa so tudi dostopi do hiš. G.Platiše je vprašal za pojasnilo, kakšno je stanje v tej soseski 
in kaj je bilo s projektom Plužne dejansko narejeno. 
G.župan je odgovoril, da se bodo stroški zimske službe ob rebalansu še pove�ali, saj je bila pretekla 
zimska sezona huda, stroški pa so bili planirani glede na pretekle bolj zmerne zime. Na naslednji seji 
bo ob�inskemu svetu podano poro�ilo o stroških zimske službe v pretekli sezoni na posameznih 
cestah. Glede urejanja infrastrukture na obmo�ju Plužne v Cerknem je dejal, da je prišlo do zastojev 
zaradi sodnih sporov glede parcelnih mej. Dobršen del projekta Plužne pa je izveden, saj je urejena 
cesta proti Zakrižu z vso komunalno infrastrukturo, zaradi sporov med krajani pa je en krak ostal 
nedokon�an. Zaradi tega se pojavlja vprašanje pridobitve sredstev takse, ki ob izvedenih delih ostanejo 
ob�ini, sicer jih je potrebno nakazati državi – v tem primeru gre za 6 mio sit. Ob�inski svet bo redno 
obveš�en o nadaljevanju izvajanja projekta Plužne, saj gre za velika prora�unska sredstva. 
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G.Rupnik je glede nedokon�anih del na tem obmo�ju povedal, da predstavlja ureditev drenaže v delu 
naselja Plužne dodatna dela, ki ob izdaji gradbenega dovoljenja niso bila predvidena, ob izvedbi 
vodovoda in meteornega odvodnjavanja pa se je pokazalo, da je zaradi velikih koli�in zalednih voda 
nujno potrebna izvedba dodatne drenaže. Za to ob�ina ni imela soglasij, pridobila pa jih je za vsa 
ostala dela pred izdajo gradbenega dovoljenja. Navedeno drenažo je potrebno izvesti v smeri za šolo 
zaradi nagiba terena in morebitne kasnejše širše zazidave obmo�ja. 
G.Platiše je želel konkretnejši odgovor, koliko hiš je po podzemnem katastru predvidenih za 
priklju�itev na komunalno infrastrukturo ob cesti proti Zakrižu oz. na katere vode ter koliko je 
dejansko že priklju�enih. Glede zadev, ki so v postopku na sodiš�u, mu je bilo re�eno, da se 
predstavniki ob�ine niso udeležili razpisanih narokov sodiš�a, zaradi �esar so se zadeve zavlekle oz. 
�akajo. 
G.Rupnik je odgovoril, da so na celotno novo komunalno infrastrukturo, ki je vgrajena v cesto proti 
Zakrižu, priklju�ene vse hiše nad cesto, stavba Policije, gostilna Pr'Štruklu in objekt g.Bavcona. Levi 
krak hiš pa je (razen Primoži�evih) priklju�en na vodovod, zaradi katerega se je celoten kompleks 
Plužne pri�el obnavljati. 
G.župan je dodal, da so bili lastniki zaradi dogovora nekajkrat povabljeni na ob�ino, vendar gre za 
odrekanje soglasja za dokon�anje del zaradi razreševanja medsebojnih sporov. Predstavniki ob�ine se 
pomotoma res niso udeležili naroka na sodiš�u. Zadevo bo potrebno na nek na�in rešiti ali pa ne 
nadaljevati z izvajanjem del, ki bi bila ob soglasju krajanov lahko izvršena že pred letom. Ob�ina mora 
pri izvajanju vseh del spoštovati lastništvo, na Plužnah pa v spornem primeru gre za majhne površine, 
zato bi se tudi lastniki morali zavedati, da gre za reševanje zadev, ki so pomembne zanje. 
G.Simoni� je menil, da ne le v konkretnem primeru, temve� pri izvajanju vseh ve�jih projektov ob�ina 
naleti na nerešene zemljiške zadeve oz. pridejo takrat na dan vse stare zamere med ob�ani ter v odnosu 
do ob�ine ali KS.  Podobna dela so se pred leti izvajala stihijsko, skoraj nikjer pa ob tem ni bilo 
urejeno zemljiško knjižno stanje in ob�inska uprava sedaj z reševanjem tega izgublja ogromno �asa. 
G.Simoni� se je strinjal, da je obravnava polletne realizacije po 9 mesecih nekoliko v zamudi, �eprav 
je realizacija narejena v skladu z zahtevanimi ra�unovodskimi normativi. V letošnjem letu bo rebalans 
potreben, ker je izvrševanje prora�una ogroženo, saj je država v predvolilnem �asu blokirala dotok 
sredstev ob�inam, zaradi �esar bo tudi realizacija slabša. Presene�en je nad dejstvom, da je zaradi 
zamenjave ministra za kmetijstvo izpadel projekt, za sofinanciranje katerega so tri leta potekali 
dogovori na ministrstvu in po njegovem mnenju gre pri tem za pomanjkanje sredstev na državni ravni. 
G.Rupnik je dejal, da imajo podobne probleme s pridobivanjem državnih sredstev tudi druge ob�ine, 
ki na Ministrstvo za okolje postavljajo vprašanja, kako urejati komunalno infrastrukturo glede na to, 
da je bila izvedena v preteklem obdobju oz. kako jo sedaj vzdrževati. Po pojasnilu ministrstva se lahko 
na dolo�enem zemljiš�u gradi samo v kolikor so pred izdajo gradbenega dovoljenja sklenjene vse 
služnostne pogodbe, kar je Upravna enota Idrija zahtevala že dosedaj. Tako bo ob�ina v bodo�e lahko 
izvajala projekte, kjer bodo pridobljena vsa potrebna soglasja lastnikov, gradnjam pa se ne bo mogo�e 
izogniti v primerih, ko bo izkazan velik družbeni interes, zato bo pri tem veliko odgovornost v 
naslednjih letih imel tudi ob�inski svet. 
G.Platiše je dejal, da stanovalci obmo�ja Plužne menijo, da bi morala ob�ina odlo�neje pose�i v 
reševanje zadev, iz razprave pa je razvidno, da bi sporazum morali najti stanovalci, zato lahko 
nerešeno stanje še dolgo traja.  
G.Rupnik je kot primer dobrega reševanja zadev pri izvajanju komunalne infrastrukture na Plužnah 
navedel pripravljenost g.Štucinove, ki je ob�ini podarila del svojega zemljiš�a, da so se dela lahko 
izvedla, ob�ina pa bo pla�ala pravi�no odškodnino za ta del zemljiš�a. Tudi ostali lastniki bi morali 
zaradi dokon�anja del dose�i sporazum, saj za to obstaja ve� variant (odstop, odkup ali zamenjava 
zemljiš�a). 
 
To�ka je bila obravnavana kot informacija, g.župan pa se je strinjal, da se v bodo�e polletna 
realizacija obravnava kmalu po izteku tega obdobja.  
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Ad. 6:  SKLEP O UKINITVI STATUSA ZEMLJIŠ�A JAVNO DOBRO IN  
             VZPOSTAVITVI STATUSA JAVNEGA DOBRA. 
 
Na predlog župana je bil z dnevnega reda umaknjen sklep o ukinitvi statusa zemljiš�a javno dobro in 
vzpostavitvi statusa javnega dobra v k.o. Gorje. 
Obrazložitev k predlogu tega sklepa v k.o. Zakriž  je podala ga.Primoži�eva. 
 
Sprejet je bil SKLEP:  
Ukine se status zemljiš�a javno dobro na parceli št. 493/9 k.o. Zakriž, dvoriš�e v izmeri 195 m2. 
Status zemljiš�a javnega dobra pridobijo naslednje nepremi�nine: 

- parcela št. 645/24 k.o. Zakriž, cesta v izmeri 549 m2, 
- parcela št. 195/4 k.o. Zakriž, cesta v izmeri 296 m2, 
- parcela št. 201/14, k.o. Zakriž, cesta v izmeri 173 m2.  

                                                                                                             (13 glasov ZA) 
 

Ad. 7:  POBUDE IN VPRAŠANJA SVETNIKOV.  
G.župan je podal obrazložitev k dodatnemu gradivu – zapisniku o izre�enem opozorilu inšpektorice 
Ministrstva za kulturo RS Mestni knjižnici in �italnici Idrija, na katerega je knjižnica podala ugovor in 
dodatna pojasnila. Gre za sredstva neknjižnega gradiva ter v zvezi s tem pridobljeno izposojnino. 
G.Lapanja je opozoril na nevaren ovinek na cesti Zakriž-Cerkno, kjer je že nekaj �asa nameš�en 
material za ograjo, ki še zdaj ni montirana.  
G.Rupnik je odgovoril, da je bilo pri ogledu za namestitev ograje ugotovljeno, da je podporni zid ceste 
v tem delu v zelo slabem stanju, zato je potrebna najprej sanacija zidu, za kar ob�ina zbira ustrezne 
ponudbe, nakar bo montirana tudi ograja.  
G.Pirih je ponovno postavil vprašanje glede urejanja ulice Pot v Strano. Seznanjen je, da je bil 
opravljen razgovor s krajani te ulice, zato ga je zanimalo, ali je bil dosežen dogovor o konkretnih 
ukrepih. Izrazil je tudi potrebo po ureditvi ulice Pot pod bregom, ki je urejena do njegove hiše, 
potrebno pa bi bilo urediti in asfaltirati del ceste v dolžini 38 m ter namestiti svetilko javne 
razsvetljave. Po tej ulici hodi veliko turistov in otrok do teniškega igriš�a, zato bi bilo potrebno 
planirati to ureditev, ki ne bi predstavljala velikih stroškov.  
G.Rupnik je v zvezi z ureditvijo v Strani povedal, da je bil na pobudo krajanov tega obmo�ja sklican 
sestanek, kjer so se dogovorili o pristopu k urejanju ulice, v kateri bo potrebno izvesti kompletno 
odvodnjavanje zaradi zalednih voda in deloma plazovitega terena, meteorno in fekalno kanalizacijo, 
vodovod. Ob�ina bo pristopila k izdelavi projekta, deloma pa bodo pri izvedbi prispevali sredstva tudi 
krajani, vendar še ni mogo�e dolo�iti roka pri�etka izvajanja del, saj je sedaj planirana sanacija 
Cvetkove ulice, kar bo terjalo znatna ob�inska sredstva. Prav tako bo potrebno pred pri�etkom del v 
Strani pridobiti soglasja krajanov, da ne bi prihajalo do podobnih nesoglasij kot v predelu Plužne.  
Glede ureditve ulice Pot pod bregom je g.Rupnik menil, da bi ob�ina to skušala izvesti naslednje leto v 
spomladanskem �asu.  
Ga.Erženova je postavila vprašanje glede ureditve dostopa na Brce, o �emer že 14 let potekajo razli�ni 
dogovori in na�rti.  
G.Rupnik je odgovoril, da se v zadnjem �asu kaže možnost razširitve poti iz smeri transformatorske 
postaje, kjer je bil odprodan del zemljiš�a. Sama izvedba je problemati�na zaradi ovinka, možno pa bi 
bilo pot izvesti bolje kot je sedaj.  
G.Brezavš�ek je vprašal, kdaj bo možno koristiti sredstva, ki jih je ob�ina pridobila na razpisu za 
turisti�ne programe. 
G.župan je odgovoril, da je pripravljen projekt za ureditev najdiš�a Divje babe, za kar je bilo 1 mio sit 
sredstev pridobljenih tudi s strani Ministrstva za kulturo. Projekt bo potrebno dopolniti z ureditvijo 
razsvetljave iz Šebrelj do najdiš�a, kar bo ob�ina izvajala skupaj s KS. 
G.Obid je opomnil na problemati�no stanje dostopa do šole in vrtca v Cerknem zaradi sedanjega 
prometnega režima, zato je ob projektu urejanja dijaškega doma sedaj pravi �as, da se predvidi tudi 
reševanje tega vprašanja oz. da se uredi celoten kompleks, da ne bi bilo stanje po obnovi objekta še 
slabše.  
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G.župan je povedal, da bo s prenovo dijaški dom dobil drugo funkcijo, zato bo druga�e urejen tudi 
prostor okrog njega, v dogovoru s strokovnjaki pa je potrebno planirati urejanje celotnega šolskega 
kompleksa, vklju�no s športno dvorano, ureditvijo ustreznega dostopa do vrtca in šole, parkirnih 
prostorov ter obnovo vrtca, ki je v slabem stanju in vsako leto terja ogromna sredstva za vzdrževanje.  
G.Ambroži� je vprašal, ali je že bilo kaj narejeno v zvezi s postavitvijo prometnega znaka na državni 
cesti v Novakih, kjer je šola. Opozoril je tudi na potrebno namestitev dodatnih smetnjakov ter na 
neustrezno �iš�enje smetnjakov, saj ni znano, kdo je za to odgovoren. �iš�enja namre� ne izvaja niti 
Cestno podjetje niti Komunala, zato je to dvakrat izvedlo Turisti�no društvo Novaki, kar pa ni njegova 
naloga. Ob�ina Cerkno naj zato posreduje pri namestitvi potrebnih smetnjakov in ustreznem odvozu 
odpadkov.  
Opozoril je še na nepravilno navedbo v �asopisu ABC – Turisti�no društvo Novaki je namre� na 
prireditvi Poletje v Cerknem predstavilo izdelavo »novaške smu�ke«, v tem �asopisu pa je pisalo, da 
je bilo predstavljeno izdelovanje suhe robe.  
G.župan je povedal, da je bil s strani Direkcije RS za ceste in predstavnikov ob�ine opravljen ogled 
trase državne ceste od Železnikov proti Želinu, kjer so do leta 2007 planirane rekonstrukcije v 
vrednosti 230 mio sit. Še v letošnjem letu bo narejena asfaltna prevleka v Logu, naslednje leto pa so 
predvideni podporni zidovi v Dolenjih Novakih. Direkcija RS za ceste bo odlo�ala tudi o ozna�bah na 
tej relaciji, saj so vse pomanjkljivosti dokumentirane v zapisnikih. Glede smetnjakov in odvoza 
odpadkov bo potreben dogovor, podobno kot ob�ina sofinancira odvoz odpadkov ob reki Idrijci.  
G.Platiše je v imenu nekaterih krajanov Poti na Zavrte vprašal, kdaj bo pri Celesu postavljena ustrezna 
svetilka javne razsvetljave, v zvezi s �emer so se na ob�ino že pismeno obra�ali.  
G.župan je odgovoril, da je dosežen dogovor s Celesom, da se svetilka javne razsvetljave, ki je bila 
postavljena na vogalu Celesa, premesti nekoliko višje, da bi bil osvetljen odcep v tej ulici, kar bo 
ob�ina izvedla.  
G.Mavri�a je zanimalo, kako je z ozna�bo križiš�a Želin, saj bi to križiš�e morali ozna�iti s tem 
imenom, kot je ozna�eno tudi v zemljevidih, pomembno pa je tudi s turisti�nega vidika. 
G.Rupnik je povedal, da je o tem potrebna uskladitev z inšpekcijo. Le-ta je po nalogu Ministrstva za 
okolje pregledala most v Jagrš�e, ob tem pa je bilo ugotovljeno, da je na tem mostu postavljena 
neprimerna ograja, zato mora ob�ina postaviti novo ograjo. V lanskem letu je bil s strani države 
izveden nov popis za kažipote na državnih cestah, kamor se je vklju�ila tudi ob�ina Cerkno,  hotel in 
muzej. Ob tem so bila razmišljanja o postavitvi table za ozna�bo križiš�a Želin, kar ne more biti cestna 
tabla, predpisi pa ne dopuš�ajo druga�ne table, saj Želin ne predstavlja nobenega atributa, kot je 
npr.Ravenska jama.  
G.župan je opomnil na obvezno uskladitev vseh ozna�b z evropsko zakonodajo, kar bo velik strošek 
za ob�ino. Prisoten je tudi vandalizem, ki se kaže v uni�evanju razli�nih ozna�b in cestnih ogledal, ki 
jih mora ob�ina prav tako obnavljati. 
G.Obid je vprašal, zakaj je ograja na mostu za Jagrš�e neprimerna. Projektant lahko ni upošteval 
predpisov ali pa so se v �asu od izgradnje spremenili, vsekakor pa je to potrebno preveriti, da v bodo�e 
ne bi prihajalo do podobnih primerov.  
G.Rupnik je odgovoril, da je ugotovitev inšpektorja v tem primeru pravilna in jo bo potrebno popraviti 
ne glede na vzroke take postavitve.  
G.Miklav�i� se je v razpravi o ozna�bah navezal na nepravilno ozna�bo na odcepu za bolnico Franjo, 
v zvezi s �emer je protestiral že ob postavitvi prvotne table v lanskem letu, pa tudi sedaj, ko je 
postavljena nova tabla z ve�jimi �rkami, je še vedno ozna�ba »soteska Pasice« in ne »bolnica Franja«. 
Res je, da so še druge table, na katerih je ozna�ba za Franjo pravilna, vendar se mu zdi nedopustno, da 
na informativni tabli, ki je bila financirana iz sredstev CRPOV, ni pravilne ozna�be za bolnico Franja.  
G.Ambroži� je pojasnil, da z izvajalcem postavitve tabel ni bilo mogo�e dose�i dogovora, da bi bile na 
odcepu za Franjo postavljene table z enotnimi ozna�bami, na vseh ostalih odcepih v Novakih pa je na 
rjavih informativnih tablah Franja pravilno ozna�ena. Tudi predlog Turisti�nega društva Novaki je bil, 
naj bi bile ozna�be na odcepu za Franjo enotne, vendar po postavitvi ozna�b niso mogli ve� 
spreminjati. Za ozna�be na tem mestu bi bila potrebna enotna rešitev, saj ne more biti na tem odcepu 
za en spomenik toliko tabel.  
G.župan je kot �lan sveta zavoda Mesti muzej Idrija povedal, da je bil s strani muzeja izdelan poseben 
projekt ozna�evanja na podlagi spomeniško varstvenih smernic tako za bolnico Franja kot za druge 
atribute, o�itno pa je pri izvajanju prišlo do neskladnosti.  
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Kot pobudo je predlagal obnovitev velike ozna�evalne table za Franjo na Želinu, ki že razpada in tudi 
za to bo ob�ina morala prispevati del sredstev. Sredstva za te namene bi morala prihajati tudi iz 
samega delovanja oz. trženja bolnice Franja, da bi se vse oglaševalne table za ta spomenik obnovile.  
G.župan je ob koncu seje svetnike povabil na slavnostno sejo 1. oktobra ter na druge prireditve v 
okviru ob�inskega praznika.  
 
 
 
                  Zapisala:                                                                                                Župan: 
               Cirila Tušar                                                                                           Jurij Kav�i� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


