
OB�INA CERKNO                          
OB�INSKI SVET 
 
 

Z A P I S N I K  
 

14. redne seje Ob�inskega sveta Ob�ine Cerkno, 
ki je bila 9. decembra  2004 ob 17. uri v sejni sobi Ob�ine Cerkno 

 
Prisotnih je bilo 14 svetnikov in g.Marko Mo�nik, nadomestni �lan ob�inskega sveta namesto g.Janeza 
Podobnika, ki je podal odstop s funkcije �lana ob�inskega sveta Ob�ine Cerkno. 
Opravi�eno odsotna: g.Franc Jezeršek in g. Marijan Platiše.                      
Ostali prisotni: župan g.Jurij Kav�i�, tajnik g.Martin Raspet, svetovalka za družbene dejavnosti 
ga.Vlasta Primoži�, finan�na svetovalka ga. Mojca Sedej, ra�unovodja ga.Marjeta Simoni�, svetovalec 
za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo g.Janez Rupnik ter zapisnikarica ga.Cirila Tušar. 
Pri 3. to�ki sta seji prisostvovala direktor Zdravstvenega doma Idrija g.Franci Jereb in pomo�nik 
direktorja ZD g.Nikita Primoži�, pri 6. to�ki pa v.d.direktorica Mestnega muzeja Idrija ga.Ivana 
Leskovec. 
Novinarji: ga.Metka Rupnik – Radio Odmev,  g.Božan Verbi� – LTC, 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 13. seji Ob�inskega sveta dne  21.9.2004.  

Poro�ilo o realizaciji sklepov.  
3. Program sanacijskih ukrepov v Zdravstvenem domu Idrija.         
4. Poro�ilo o oceni in ogledu škode po naravni nesre�i – neurje 31.10.2004.            
5. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:        

- Imenovanje v.d. direktorja javnega zavoda Mestni muzej Idrija – muzej za Idrijsko in 
   Cerkljansko. 
- Imenovanje nadomestnega �lana predstavnika ustanovitelja Ob�ine Cerkno v Svet zavoda 
   Osnovna šola Cerkno. 

6. Mestni muzej Idrija, muzej za Idrijsko in Cerkljansko – odlo�itev o soustanoviteljstvu oz. 
Pogodbenem opravljanju muzejske dejavnosti na Cerkljanskem.  

7. Odlok o oskrbi s pitno vodo v ob�ini Cerkno – druga obravnava. 
8. Odlok o javnem redu in miru ter oglaševanju v ob�ini Cerkno – osnutek. 
9. Odlok o spremembi odloka o prora�unu Ob�ine Cerkno za leto 2004 – hitri postopek. 
10. Sklep o vrednosti to�ke za izra�un nadomestila za uporabo stavbnega zemljiš�a za leto 2005. 
11. Sklep o ukinitvi statusa zemljiš�a javno dobro in vzpostavitvi statusa javnega dobra. 
12. Pobude in vprašanja svetnikov. 

 
Ad. 1:  UGOTOVITEV SKLEP�NOSTI IN DOLO�ITEV DNEVNEGA REDA SEJE. 
G.župan je pozdravil navzo�e in ugotovil, da je svet sklep�en. Predlagal je dnevni red in povedal o 
dodatnem gradivu, ki je bilo svetnikom dano pred sejo (pripombe na zapisnik 12. seje ob�inskega 
sveta, ugotovitveni sklep Ob�inske volilne komisije o prenehanju mandata g.Janezu Podobniku, 
predlog sklepa o potrditvi mandata �lanu ob�inskega sveta g.Marku Mo�niku, zapisniki odborov in 
komisij, predlog sklepa o za�asnem financiranju javne porabe do sprejetja prora�una za leto 2005). 
Predlagal je spremembo dnevnega reda in sicer novo, 3. to�ko: Ugotovitveni sklep Ob�inske volilne 
komisije. Naslednje to�ke dnevnega reda se ustrezno preštevil�ijo.  
G.Pirih je podal pripombo, ki jo je na sejah že izrazil in sicer, da je dnevni red preobsežen in bi bilo 
potrebno seje skrajšati oz. ve�krat sklicati sejo ob�inskega sveta, da bi zadeve lahko temeljito in 
odgovorno obravnaval. Približni datumi sej bi morali biti vnaprej dolo�eni.  



 2 

Predlagal je umik vsaj dveh to�k dnevnega reda in sicer osnutka Odloka o javnem redu in miru ter 
oglaševanju v ob�ini Cerkno, ker predlagatelj ni prisoten na seji ter Odloka o spremembi odloka o 
prora�unu Ob�ine Cerkno za leto 2004, katere obravnava po njegovem mnenju ni nujna.  
G.Obid je prav tako smatral, da je dnevni red preve� obsežen, s �emer se je v imenu svetniške skupine 
LDS strinjal tudi g.Miklav�i�. Ne morejo sprejeti razlogov župana, da seja ni bila tako dolgo sklicana 
zaradi neurja, saj je bilo v letošnjem letu v primerjavi s prejšnjimi mandati nasploh sklicanih malo sej. 
Predlagal je glasovanje o umiku 3., 8. in 9. to�ke z dnevnega reda.  
G.župan je dejal, da je bilo vse gradivo za sejo pravo�asno in kvalitetno pripravljeno, posamezne to�ke 
so bile obravnavane na pristojnih odborih, ki so podali predloge sklepov. Z dnevnega reda je predlagal 
umik 8. to�ke, skladno z ugotovitvami Statutarno pravne komisije ter 11. to�ke, obravnava Odloka o 
prora�unu za leto 2004 pa je nujna zaradi objave v Uradnem listu. 
Sprejet je bil  SKLEP: 
Potrjen je dnevni red z naslednjimi spremembami:          
- kot 3. to�ka se obravnava Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata �lanu ob�inskega sveta ter  
sklep o potrditvi �lana ob�inskega sveta; 
- s predlaganega dnevnega reda se umakne 8. to�ka (osnutek Odloka o javnem redu in miru ter 
oglaševanju v ob�ini Cerkno) in 11. to�ka (Sklep o ukinitvi statusa zemljiš�a javno dobro in o 
vzpostavitvi statusa javnega dobra).                                                                                (8 glasov ZA) 
 
Ad. 2: SPREJEM ZAPISNIKA IN SKLEPOV, SPREJETIH NA 13. SEJI OB�INSKEGA 
             SVETA DNE 23.09.2004 TER PORO�ILO O REALIZACIJI SKLEPOV. 
G.Raspet je povzel zapisnik in sklepe 13. seje ter poro�ilo o realizaciji sklepov. 
Pismeno je g.Platiše v skladu s sklepom prejšnje seje podal pripombe na zapisnik 12. seje, k svoji 
razpravi v 3. to�ki v zvezi z investicijskim na�rtom mladinskega hotela. 
Sprejeta sta bila SKLEPA: 
1. Z ve�ino glasov je potrjen zapisnik 12. seje ob�inskega sveta z dne 7.9.2004, s predlaganimi 
pripombami g.Platiše.  
2.  Soglasno je potrjen zapisnik 13. seje ob�inskega sveta z dne 23.9.2004. 
 
Ad. 3:  UGOTOVITVENI SKLEP O PRENEHANJU MANDATA �LANU OB�INSKEGA 
               SVETA IN SKLEP O POTRDITVI MANDATA �LANU OB�INSKEGA SVETA. 
 
Obrazložitev ugotovitvenega sklepa Ob�inske volilne komisije je podal g.Raspet. Komisija ugotavlja, 
da je g.Podobnik dne 3.12.2004 podal odstopno izjavo s funkcije �lana ob�inskega sveta, ker so 
nastopili zakonski razlogi za prenehanje mandata. Tako je mandat �lana ob�inskega sveta prešel na 
naslednjega kandidata z liste Slovenska ljudska stranka g.Marka Mo�nika, ki je dne 8.12.2004 podal 
izjavo, da sprejema mandat �lana Ob�inskega sveta Ob�ine Cerkno. 
G.Podobnik se je zahvalil za dobro sodelovanje g.županu, ob�inski upravi, svetniški skupini SLS ter 
ostalim svetniškim skupinam. V ob�inskem svetu je deloval od ustanovitve Ob�ine Cerkno, s katero 
bo kot minister za okolje in prostor ostal stalno povezan tudi vnaprej. 
Tudi g.župan se je zahvalil g.Podobniku za delo v okviru Ob�inskega sveta ob�ine Cerkno. 
Sprejeta sta bila  SKLEPA: 
1. G. Janezu Podobniku  dne 9.12.2004 preneha mandat �lana Ob�inskega sveta ob�ine Cerkno. 
2. G. Marku Mo�niku se potrdi mandat �lana Ob�inskega sveta ob�ine Cerkno. 

(14 glasov ZA oba sklepa) 
 
Ad. 4:  PROGRAM SANACIJSKIH UKREPOV V ZDRAVSTVENEM DOMU IDRIJA.  
 
G.župan je pozdravil prisotnega direktorja in pomo�nika direktorja Zdravstvenega doma Idrija in 
povedal, da je program sanacijskih ukrepov v Zdravstvenem domu Idrija obravnaval Odbor za 
družbene dejavnosti in socialno politiko, kjer sta bila prav tako prisotna omenjena predstavnika ZD.  
Direktor Zdravstvenega doma Idrija g. Jereb je podal obširno obrazložitev k Programu sanacijskih 
ukrepov v Zdravstvenem domu Idrija.  
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V ZD so se resno lotili vprašanja, kako zmanjšati stroške in pove�ati prihodke in �eprav je uspeh 
ukrepov polovi�en, bo ZD dosegel boljše delovne uspehe kot v lanskem letu. Skušali so pridobiti 
nekaj novih profitnih dejavnosti, vendar pri higiensko-epidemiološki službi ni bilo uspeha, prav tako 
ob�ani niso bili zainteresirani za kirurško samopla�niško ambulanto, sedaj pa je steklo delo v 
ultrazvo�ni samopla�niški ambulanti. Pri nujnih prevozih ni bilo sprememb, zmanjšali so nekatere 
neprofitne dejavnosti v laboratoriju. Prora�un ZD znaša 600 mio sit, od tega znašajo stroški dela 380 
mio sit. Pri teh stroških ne presegajo zakonskih osnov, razen tam, kjer je potrebno nadomestiti 
pomanjkanje delavcev ali nadomeš�anje zaradi bolniških izostankov. V letu 2005 naj bi bilo pokrito 
potrebno število zdravnikov in osebja, vsako delovno mesto v zdravstvenem domu pa bo pregledno 
tudi glede višine stroškov, �eprav imajo nekateri zdravniki velike stroške iz upravi�enih razlogov. 
Finan�ni izkaz bo znan, ko bo sprejet prora�un ZZZS, predvidevajo pa izgubo v višini 6 mio sit. 
Petino možne izgube predstavlja samo nepla�evanje najemnikov – zobozdravnikov, zato jim grozi 
odpoved s strani sveta zavoda, vendar bo pravna osnova za odpoved šele podpisan aneks. Delo v ZD 
Idrija je še vedno likvidno, iz sredstev amortizacije bodo kupili reševalno vozilo in investirali tam, kjer 
je nujno. Za redno vzdrževanje aparatur bi rabili 45 mio sit amortizacijskih sredstev, imajo pa jih 32 
mio. 
V skladu s sklepom Odbora za družbene dejavnosti in socialno politiko je g.Jereb pripravil Poro�ilo o 
dostopnosti do zdravstvene službe v ob�inah Idrija in Cerkno, ki je bilo svetnikom posredovano na 
seji.  
O razpravi na Odboru za družbene dejavnosti in socialno politiko je poro�al predsednik odbora 
g.Obid. Odbor je sanacijske ukrepe sprejel kot informacijo ter zahteval dodatne podatke, koliko 
minusa odpade na Cerkno in koliko na Idrijo, o �emer je direktor ZD za današnjo sejo pripravil 
poro�ilo. Odbor je tudi predlagal, da je potrebno pri izpadu za reševalna vozila s številkami dokazati, 
koliko ZZZS premalo pla�a in z argumenti to dokazati.  
G.župan je dejal, da se izguba ZD vle�e iz leta v leto, ZZZS pa sprejema ukrepe, ki vplivajo na tako 
poslovanje. Stroški nujnih medicinskih prevozov so na obmo�ju ob�in Cerkno in Idrija ve�ji zaradi 
težavnosti terena, zato bi morala država te stroške pokrivati zdravstvenim domovom glede na 
zahtevnost terena.  
G.Simoni� je menil, naj bi predlagani sanacijski ukrepi imeli za posledico izboljšanje stanja v 
poslovanju ZD in predvidena izguba 6 mio sit pomeni napredek v primerjavi s prejšnjimi leti, �eprav 
ne moremo biti zadovoljni z negativnim poslovanjem. Predlagal je, da ob�inski svet podpre te ukrepe 
in ko bodo znane smernice ZZZS, bi to problematiko celovitejše obravnavali s predlogi novih 
sanacijskih ukrepov. Dano Poro�ilo o razlikah v dostopnosti do zdravstvene službe v ob�inah Idrija in 
Cerkno ne kaže, da ambulante ne bi bile zasedene, ostalo pa je potrebno dodatno preštudirati in 
postaviti vprašanja. Svetnikom je priporo�il, naj gradivo pregledajo ter mu kot �lanu sveta zavoda 
podajo svoje pripombe. 
G.Lapanja je v zvezi z velikimi stroški nujnih prevozov vprašal, ali tudi helikopterski prevozi vplivajo 
na te stroške.  
G.Mavri�a pa je zanimalo, ali je kakšna osnova, da bi smu�iš�e kot profitna dejavnost dajalo dolo�en 
prispevek zdravstvenemu domu, saj ZD in smu�arski center Cerkno dobro sodelujeta. Na SC je tudi 
veliko tekem, kjer je potrebno zagotavljati zdravniško pomo� in te usluge pla�evati, ni� pa se ne 
lo�uje, kdo je pla�nik. 
G.Jereb je na navedena vprašanja odgovoril, da so helikopterski prevozi pilotski projekt in ne vplivajo 
na poslovanje ZD oz. ti prevozi predstavljajo celo razbremenitev tako glede dela kot stroškov. 
Helikopterski prevoz bolnikov in ponesre�encev imajo v vseh evropskih državah, tako je v Sloveniji 
sedaj uveden kot pilotski projekt, ki ga pla�uje Ministrstvo za zdravstvo. Vsi prevozi se natan�no 
analizirajo, ugotavlja se, kaj je smiselno in kaj ne, nakar se bodo dolo�ila pravila uporabe 
helikopterjev v reševalne namene v Sloveniji. Tako bo potem npr. lahko smu�iš�e samo klicalo 
helikopter, sedaj pa mora tja najprej zdravnik, ki ga po potrebi pokli�e. 
Glede prispevka smu�iš�a Zdravstvenemu domu je bil re�eno, da bi se o tem morala s smu�iš�em 
dogovoriti ob�ina. Turisti�no gospodarstvo bi se z dolo�enim vložkom v ZD celo rešilo dolo�enih 
stroškov do države. Smu�arski center Cerkno je sicer zgrajen po vseh predpisih in tako tudi deluje. �e 
je zmogljivost nad 3000 smu�arjev, mora biti na smu�iš�u organizirana zdravniška pomo�, vendar ta 
pacienta samo oskrbi v ustreznem prostoru, dokler tja ne pride uradna reševalna ekipa iz ZD Idrija. 
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Potekajo dogovori, da bi en teden na smu�iš�u dežurala ekipa ZD Škofja Loka, vendar bodo zaradi 
protestov tamkajšnjih zdravnikov verjetno morali dežurstvo izvajati le v ZD Idrija. Ko se gradijo 
objekti kot je npr. smu�iš�e ali dom starih, nih�e ZD ne vpraša za soglasje, ker se smatra, da mora 
zdravstvo povsod narediti, kar je treba. Razne tekme in posebne prireditve niso zajete v pogodbi med 
ZD in smu�iš�em, ko pa pride do poškodb, imajo zdravstveni delavci preve� dela s poškodovanci, da 
bi formalno gledali kaj je bilo na dolo�en dan organizirano. V kratkem bo prvi sestanek odbora za 
sanacijo izgube ZD, kjer bodo prisotni tudi predstavniki iz ob�ine Cerkno in na tem sestanku bi lahko 
obravnavali tudi možne oblike prispevka turisti�nega gospodarstva Zdravstvenemu domu Idrija. 
G.Matuc je vprašal, ali zdravstveni dom pri intervencijskih prevozih uveljavlja zavarovanje, ki ga ima 
smu�ar pri nakupu smu�arske karte. 
G.Jereb je odgovoril, da je to zavarovanje, ki ga uveljavlja smu�ar sam. Zdravstvenemu domu je 
priznan pavšal za prevoze v enakem znesku ne glede na to, koliko prevozov dejansko izvršijo. Ta 
pavšal ne zadoš�a za kritje vseh stroškov. �e nastane poškodba po tretji osebi, iztoži zavarovalnica 
dolo�en denar iz zdravstvenega zavarovanja pacienta. 
G.Primoži�, pomo�nik direktorja ZD, je dodal, da je na obmo�ju ob�in Idrija in Cerkno ve�ja rizi�nost 
za nesre�e, npr. na smu�iš�u. Ker imajo državljani obvezno in dodatno prostovoljno zavarovanje, je 
zdravstveni dom dolžan vsakemu nuditi pomo� ne glede od kje je. Zdravstveni dom bi moral za to 
pove�ano rizi�nost uveljaviti ve�ja sredstva oz. bi moral biti pavšal višji in to je osnovni problem ki ga 
je potrebno rešiti, zaenkrat pa uspeha pri tem še ni. 
Ga. Erženova je v zvezi s prirejanjem tekem in razli�nih prireditev na smu�iš�u dejala, da je prireditelj 
dolžan zdravstvenemu domu naro�iti oskrbo v skladu z zakonom. To je vezano na tarife zdravniške 
zbornice in prireditelji tekem ve�krat sklenejo individualni dogovor z medicinskimi sestrami ali 
reševalci za dolo�eno oskrbo. Tako prireditelj profitira, �e se ni� ne zgodi, �e pa bi prišlo do zapleta, bi 
bile kazni visoke. V zdravstvu se pove�ujejo strokovne zahteve, zdravnik je sodno odgovoren za 
storjene napake pri pacientu, zato bi morali delati v skladu s stroko, država pa temu ne sledi s kritjem 
stroškov. Na tem podro�ju so veliki nesmisli na državnem nivoju in direktor ZD na to nima vpliva in 
�e tu ne bo rešitve, bo stanje v zdravstvenih domovih vsako leto slabše.  
G.župan je povedal, da Ob�ina Cerkno vsako leto prispeva dolo�ena sredstva za Zdravstveni dom 
Idrija. Tako sta bili pred kratkim naro�eni dve pregledni mizi in posebna svetilka za potrebe ambulante 
v Cerknem, ob�ina pa se s turisti�nim gospodarstvom dogovarja za nakup vozila za potrebe te 
ambulante, za kar bo treba najti še druga sredstva.  
G.župan se ni strinjal z izraženim mnenjem, da bi se morala ob�ina dogovarjati s smu�iš�em za 
dodatni prispevek ZD Idrija, saj se vsakdo lahko ponesre�i na Smu�arskem centru Cerkno ali kje 
drugje, ne glede od kod je. Dejstva bo moral upoštevati tudi novoustanovljeni odbor za sanacijo 
izgube ZD, ki je bil organiziran na pobudo župana ob�ine Idrija g.Krapša. Ob finan�nem stanju v 
državi bo verjetno težko spreminjati tudi na�in financiranja zdravstvenih domov. Predlagal je, da se 
podpre predlagane sanacijske ukrepe v Zdravstvenem domu Idrija. 
 
Sprejet je bil SKLEP: 
Ob�inski svet ob�ine Cerkno podpira ukrepe za odpravo stanja po ugotovljenih rezultatih 
poslovanja Zdravstvenega doma Idrija v letu 2003 in finan�ni na�rt za leto 2004. Na podlagi 
poro�ila poslovanja za leto 2004, ki bo izdelano v mesecu februarju 2005, naj se ukrepe še 
dodatno analizira in nadgradi.                                                                                        (14 glasov ZA)                                                                                                             

                                                                                                             
 Opomba: 6. in 7. to�ka dnevnega reda sta bili obravnavani pred 5. to�ko. 
    
Ad. 6:  KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA: 
            - Imenovanje v.d. direktorja javnega zavoda Mestni muzej Idrija- muzej za 
              Idrijsko in Cerkljansko. 
           - Imenovanje nadomestnega �lana predstavnika ustanovitelja Ob�ine Cerkno  
             v Svet zavoda Osnovna šola Cerkno. 
 
Predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja g. Simoni� je podal poro�ilo o seji 
te komisije, ki je ob�inskemu svetu podala predloge za navedena imenovanja. 
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Go.Erženovo je zanimalo, zakaj je potrebno imenovati v.d.direktorja muzeja, saj je sedežna ob�ina 
Idrija ta postopek že izpeljala. 
G.župan je odgovoril, da mora predlog potrditi tudi Ob�ina Cerkno, ki je sedaj še soustanoviteljica 
Mestnega muzeja Idrija – muzeja za Idrijsko in Cerkljansko. 
 
Sprejeta sta bila SKLEPA: 
1. Za v.d. direktorico Mestnega muzeja Idrija, do sprejetja novega ustanovitvenega akta oz. 
najdalj za dobo enega leta, se imenuje ga.Ivana Leskovec, Mostaniška cesta 2, Cerkno. 

                                                                       (14 glasov ZA) 
2. Kot nadomestni �lan ustanovitelja Ob�ine Cerkno v svetu zavoda Osnovne šole Cerkno, za 
obdobje do konca mandata, se imenuje g. Dragan Miklav�i�, Goriška cesta 4, Cerkno. 

(13 glasov ZA) 
 
Ad. 7: MESTNI MUZEJ IDRIJA, MUZEJ ZA IDRIJSKO IN CERKLJANSKO - 
            ODLO�ITEV O SOUSTANOVITELJSTVU OZ. POGODBENEM OPRAVLJANJU   
            MUZEJSKE DEJAVNOSTI NA CERKLJANSKEM. 
 
G.župan je pozdravil prisotno v.d. direktorico Mestnega muzeja Idrija, go.Ivano Leskovec. Uvodoma 
sta g.župan in svetovalka za družbene dejavnosti ga.Primoži�eva podala obrazložitev k gradivu. 
Ob�inski svet se je že v lanskem letu seznanil  s tremi možnimi na�ini ustanovitve kulturnih zavodov, 
saj je potrebno zavode s podro�ja kulture ponovno ustanoviti skladno z Zakonom o uresni�evanju 
javnega interesa za kulturo iz leta 2002 in se takrat še ni odlo�il o na�inu ustanovitve javnega zavoda 
Mestni muzej Idrija. Te zakonske možnosti so, da ve� ob�in skupaj ustanovi javni zavod, pogodbeno 
opravljanje nalog za potrebe muzeja v Cerknem ali da ob�ina Cerkno ustanovi samostojen javni 
zavod. V tem �asu je bilo ve� sestankov med predstavniki ob�in Cerkno in Idrija ter direktorico 
muzeja, bili so tudi na posvetovalnem sestanku na Ministrstvu za kulturo, da bi raz�istili nekatere 
nejasnosti in bi bila odlo�itev o na�inu ustanovitve zavodov pravilna in najbolj optimalna za obe 
ob�ini. Na ministrstvu ni bil dan jasen odgovor, kaj je sploh javna služba, obljubljenega pismenega 
odgovora pa tudi še ni. Ob�ina Cerkno po opravljenih razgovorih  predlaga odlo�itev o pogodbenem 
opravljanju muzejske dejavnosti v Cerkljanskem muzeju, kar bi bilo najbolje tudi s strani financiranja 
stroškov, vendar se Ob�ina Cerkno pri pogodbenem razmerju ne strinja z delitvijo stroškov v razmerju 
70-30%. 
Ga.Leskovec je dejala, da je gradivo, ki je bilo za to to�ko predloženo ob�inskemu svet, staro že eno 
leto, zato navedbe glede razmerja kritja stroškov niso to�ne, sedaj pa muzeja nih�e ni vprašal za nove 
podatke. Zakonska dolo�ila glede financiranja zavoda si lahko razlaga vsak po svoje, s strokovnega 
vidika pa bi muzej moral ostati kot celota, dolo�iti pa bi morali naloge in pravice iz tega naslova. Ker 
se stvari toliko �asa niso premaknile, je na zadnji seji o tem razpravljal svet zavoda in obema 
ob�inama predlagal ustanovitev delovne skupine, ki bi pregledala možne variante in na podlagi ocene 
komisije bi bile stvari glede na�ina ustanovitve zavoda bolj jasne. Mestni muzej Idrija spada med 
najboljše v Sloveniji, samo šest muzejev pa še nima ustanovitvenih aktov, zato obstaja možnost, da 
jim bo država po novem letu ukinila financiranje. 
G.župan je povedal, da v primeru, �e je ena ob�ina ustanoviteljica zavoda, dobi zavod 80 % državnih 
sredstev za delovanje in pri sedanjem predlogu o pogodbenem razmerju je Ob�ina Cerkno izhajala iz 
takega stališ�a, zakonodaja pa se v �asu od priprave prvotnega gradiva ni spremenila. Na ministrstvu 
ni bil dan odgovor, kdaj bodo viri financiranja v taki višini zagotovljeni, vendar bo po zagotovilih 
javna služba financirana s strani ministrstva ne glede na ustanovitveni akt, saj se tu nahaja PB Franja, 
ki je objekt državnega pomena.  
G.Obid je poro�al o obravnavi na Odboru za družbene dejavnosti, ki je podprl predlog za pogodbeno 
razmerje in ustanovitev komisije do konca leta, ki bi sodelovala pri razgovorih in pripravi 
pogodbenega akta. 
G.Simoni�a je zanimalo, kako bi stvari tehni�no uredili, v kolikor Ob�ina Cerkno ne bi bila ve� 
soustanoviteljica muzeja oz. ali ob�inski svet na tej seji lahko sprejme sklep, ki bi zagotovil taka 
izhodiš�a, da kasneje ne bi prišlo do zapletov. Dobro izhodiš�e bi bilo ovrednotenje stroškov, ki zdaj 
nastajajo pri delovanju muzeja za obe ob�ini. 
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G.Miklav�i� je izrazil dvom glede odlo�anja o na�inu ustanovitve muzeja na tej seji, saj ni stroškovnih 
izra�unov, na podlagi katerih bi vedeli, koliko bo ob�ino stalo pogodbeno razmerje, zato bi bili ti 
stroški lahko še ve�ji kot sedanji soustanoviteljski delež ob predpostavki, da dejavnost v Cerknem 
ostane na isti ravni kot dosedaj. V kolikor bi komisija pripravila predlagano ovrednotenje, bi se 
ob�inski svet na tej osnovi bolj kvalitetno odlo�il. Mnenje svetniške skupine LDS je, da na osnovi 
dosedaj danih podatkov in razprave ni mogo�e sprejeti odlo�itve, zato bi bilo smiselno glasovanje 
odložiti, v kolikor financiranje zavoda ne bi bilo s tem okrnjeno. 
G.Simoni� je svojo pobudo umaknil s pojasnilom, da je naletela na napa�no interpretacijo. 
G.Raspet je glede na pomislek g.Miklav�i�a, da bi bil delež ob�ine lahko ve�ji v primeru pogodbenega 
razmerja z muzejem pojasnil zakonska dolo�ila o deležih sofinanciranja dejavnosti muzeja po 
posameznih ustanovitvenih variantah. Ob�ina Cerkno bi krila 20%-ni delež, �e bi ostala kot 
soustanoviteljica. �e se ob�ina odpove soustanoviteljstvu, krije država 80 %,  20 % pa sedežna ob�ina 
skupaj s pogodbenimi partnerji in v tem primeru se teh 20% deli v razmerju 70 – 30 %. 
G. Mavri�a je zanimalo, ali bi v primeru pogodbenega razmerja vso dejavnost prepustili Mestnemu 
muzeju Idrija, ob�ina Cerkno pa nanjo ne bi imela vpliva in tudi ne stroškov. Vprašal je, kakšno je 
mnenje g.župana in v.d.direktorice muzeja o možnih variantah, saj zadeve najbolj poznata oz. ali bi s 
pogodbo obstajala tudi možnost kasnejše osamosvojitve Cerkljanskega muzeja glede na stalno 
poudarjanje tega, da bi s prihodki od objektov na Cerkljanskem lahko samostojno pokrivali dejavnost. 
Ga.Leskovec je glede posameznih variant menila, da ima vsaka svoje prednosti in slabosti. Pogodbeno 
razmerje konkretno pomeni, da ob�ina Cerkno ne bi dajala sredstev za javno službo, upravljanje 
objektov pa ni javna služba in tako npr. investicijsko vzdrževanje, urejanje depojev, nakup opreme 
ipd. pripada ob�ini, kjer se objekt nahaja. Ga.Leskovec se je udeležila seje Odbora za družbene 
dejavnosti ob�ine Idrija, kjer menijo, da Ob�ina Cerkno v primeru pogodbenega razmerja ne bo mogla 
postavljati pogojev in bo pravila dolo�ala Ob�ina Idrija. Sedaj je organizacija dela muzeja taka, da 
vsak kustos pokriva svoje podro�je in dela za obe ob�ini, saj npr. ne more en kustos delati                                                                                                                                                                                                                                                            
delno za podro�je tehni�ne dediš�ine, delno pa za zgodovino. Navedla je primer Loškega 
pokrajinskega muzeja, ki pokriva ve� ob�in, v ustanovitvenem aktu pa so zapisali, da se v primeru 
spremembe zakonodaje, ki bi vplivala na financiranje muzeja, soustanovitelji zavezujejo, da bodo 
na�in financiranja uredili z novo pogodbo, ponovno preverili organizacijo muzeja in jo po potrebi 
spremenili, vklju�no z možnostjo in pravico razdružitve enot v samostojne zavode. 
G.župan je glede na razpravo v.d.direktorice muzeja o mnenju Odbora za družbene dejavnosti Ob�ine 
Idrija menil, da je smisel pogodbe ta, da se definirajo pravice in obveznosti skladno z zakonom, �eprav 
so bile težnje v ob�ini Idrija velikokrat druga�ne glede zavodov s podro�ja kulture. Ostane še možnost 
ustanovitve lastnega muzeja, ki bi ga financirala država, brez vplivov drugih (primer v ob�ini Tolmin), 
�eprav se ob�ina Cerkno še nadalje nagiba k sodelovanju z ob�ino Idrija, v pogodbi pa je potrebno 
jasno definirati upravljanje s cerkljanskim delom, to pogodbeno obveznost pa bo moral izvajalec 
izvrševati. Pogodbeno razmerje omogo�a, da se bo javna služba ravno tako pokrivala, to je kustos v 
Cerknem in del službe v Idriji. Ob�ina Cerkno ve, da je potrebno upravljanje in vlaganje v objekte, 
dolo�ena sredstva za to muzej na obmo�ju ob�ine pridobiva in s temi sredstvi bi bilo možno 
gospodariti tudi znotraj Cerkljanskega muzeja.  
Ga.Erženovi se zdi ustanovitev komisije smiselna, zanimala pa jo je odgovornost za to, da so zakonski 
roki za ustanovitev muzeja zamujeni oz. zakaj ob�inski svet že v lanskem letu ni odlo�al o tem. 
Vprašala je tudi, s katerimi podatki razpolaga ob�ina, ko trdi, da bo pogodbena dejavnost ugodnejša. 
Pri odlo�itvi se ne sme upoštevati strankarski interes in mora biti v interesu prebivalcev ob�ine. 
G.Lapanja je menil, da je v ozadju pogodbenega razmerja verjetno  interes trženja, npr. Društva Pasice 
v Franji, Turisti�nega društva Šebrelje v Divjih babah,  v Zakojci Bevkova doma�ija. 
G.Miklav�i� je vprašal, zakaj ni zaradi lažje odlo�itve izdelan osnutek pogodbe, kjer bi bile 
medsebojne obveznosti že opredeljene.  
G.Simoni� je odgovoril, da je tako pogodbo težko napisati, dokler Zakon o financiranju ob�in ni 
sprejet. Izhodiš�a za odlo�anje so ista kot  v lanskem letu, saj vlada ni sprejela novih izhodiš� za 
financiranje obvezne javne službe, zato je vprašljiva vsaka od možnih variant ustanovitve muzeja. 
G.Obid je pojasnil, da se je Odbor za družbene dejavnosti odlo�il za ustanovitev komisije, da bi 
uskladila stališ�a z Ob�ino Idrija, katere pogajalskih izhodiš� ne poznamo in bi našla skupni dialog 
glede ustanovitve muzeja. 
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Ga.Leskovec je pripomnila, da je njena pla�a kot v.d.direktorice muzeja že leto in pol za 20 % nižja 
zaradi neurejenih aktov o ustanovitvi. 
G.Pirih je dejal, da ob�inske službe niso pripravile potrebnega gradiva, kaj posamezne variante 
finan�no pomenijo za ob�ino, da bi ob�inski svet lahko izbiral med variantami ter predlagal, naj bo  
Ob�ina Cerkno soustanoviteljica muzeja, v ustanovitvenem aktu pa naj se definira ustrezen �len za 
primer spremenjene zakonodaje pri financiranju muzeja, kot je navedla primer ga.Leskovec, do katere 
ni pošteno, da ima nižjo pla�o zaradi zavla�evanja pri sprejemanju ustanovitvenega akta muzeja.  
G.Simoni� je predlagal sprejem sklepa o pogodbenem opravljanju muzejske dejavnosti na 
Cerkljanskem, sklep o prekinitvi soustanoviteljstva pa naj se podpiše na podlagi ugotovitev predlagane 
skupne komisije, ko bo na razpolago ve� konkretnih podatkov, kaj prinaša pogodbeni odnos v 
primerjavi s soustanoviteljstvom. 
G.Miklav�i� je menil, naj se ob�ina soustanoviteljstvu ne odpove pred podpisom pogodbe, g.župan pa 
je dejal, da to ni sprejemljivo, ker se podobni poskusi niso obnesli tudi v primeru knjižnice, zato je 
prepri�an, da Ob�ina Cerkno z dolo�enimi potezami, ki jih bo sprejela, nima kaj izgubiti, ne glede na 
odlo�itev. 
Ga.Von�ina je vprašala, ali je Ob�ina Cerkno v prihodnosti še lahko ponovno soustanoviteljica 
muzeja, tudi �e gre sedaj v pogodbeno razmerje. 
G.Raspet je odgovoril, da taka možnost vedno obstaja, �e je za to pripravljenost na obeh straneh. 
G.Pirih je ponovno predlagal odložitev odlo�anja do naslednje seje, ko bi komisija pripravila ve� 
podatkov in bi se ob�inski svet lahko bolje odlo�il, sedaj pa bo podprl soustanoviteljstvo s tem, da se 
kot varovalka definira ustrezen �len. 
G.Matuc je menil, da je ob�ina Cerkno lahko še nekaj �asa soustanoviteljica zavoda in kasneje gre v 
druga�no razmerje. Pogodbeno razmerje, ki je bilo s knjižnico,  je ob�ino manj stalo, zato je verjetno 
mišljeno tako tudi pri muzeju. Vprašal je, ali se je g.župan z muzejem že pogovarjal glede takega 
razmerja. 
G.župan je dejal, da bo potrebno z dogovori pri�eti po sprejemu odlo�itve ob�inskega sveta, katere pa 
ni ve� mogo�e odlagati, saj so prekora�eni vsi zakonski roki, tudi na škodo delavcev muzeja, vsaka 
odlo�itev pa bo nekaj pomenila in tudi vnaprej ne bo ogrožala zaposlenih v muzeju. 
G.Simoni� je na mnenje g.Matuca glede manjših sredstev ob�ine za knjižnico dejal, da pri tem ne gre 
za var�evanje, pa� je potrebno pretehtati, ali se res pla�uje usluge, ki jih zavod za ob�ino opravi, pri 
vseh zavodih pa je potrebno stremeti h gospodarni porabi denarja. 
 
G.župan je dal na glasovanje naslednje SKLEPE: 
1. Ob�ina Cerkno je soustanovitelj Mestnega muzeja Idrija – muzeja za Idrijsko in Cerkljansko. 

 (3 glasovi ZA) 
2. Ob�ina Cerkno se odpoveduje soustanoviteljstvu Mestnega muzeja Idrija – muzeja za 
Idrijsko in Cerkljansko. 

(6 glasov ZA) 
3. Oblikuje se pogodbeni odnos za sodelovanje z Mestnim muzejem Idrija – muzejem za Idrijsko 
in Cerkljansko. 

(6 glasov ZA) 
4. Proti pogodbeni obveznosti z Mestnim muzejem Idrija – muzejem za Idrijsko in Cerkljansko 
ni glasoval noben svetnik. 
 
5. Imenuje naj se komisija za oblikovanje pogodbenega odnosa z Mestnim muzejem Idrija – 
muzejem za Idrijsko in Cerkljansko. 

(11 glasov ZA) 
 
 
Ad. 5:  PORO�ILO O OGLEDU IN OCENI ŠKODE PO NARAVNI NESRE�I 

- NEURJE 31.10.2004.                    
 
Poro�ilo o ogledu in oceni škode po neurju je podal g.Rupnik. 
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Razpravo je pri�ela ga.Erženova, ki se je navezala na podro�je zdravstva, saj je to vklju�eno tudi pri 
naravnih nesre�ah. Sama je bila edina, ki je pred leti opozarjala na problem pomanjkanja zdravnikov, 
prizadevala si je za boljše zdravstvo v Cerknem in risala na�rt za obnovo zdravstvene ambulante v 
Cerknem. Menila je, da pred leti v ob�ini nismo znali obdržati zdravstva na že doseženem nivoju, 
sedaj pa se stalno delajo primerjave z Idrijo. 
G.župan se je strinjal, da je zdravstvo pri naravnih nesre�ah pomembno in ga bo zato potrebno vpeti v 
ta segment. Komisija za ogled in oceno škode je opravila obsežno delo, pri tem je sodelovala tudi 
ob�inska uprava, kar je prav tako zavleklo sklic seje. Ukrepi ob neurju so bili pravilno izvršeni, kar je 
potrdilo tudi Ministrstvo za obrambo. V dodatku, ki je bil svetnikom predložen na mizo, je to�na 
preglednica opravljenih sanacij po posameznih izvajalcih. Dejstvo je, da se je škoda na vodotokih v 
primerjavi s prvimi pavšalnimi ocenami zelo pove�ala, dodatna škoda bo nastala še zaradi zimskih 
razmer. Nedostopna je ostala le še ena hiša v Dolovi grapi, kjer bo potrebno na novo zgraditi most, za 
kar ob�ina že zbira ponudbe izvajalcev, soinvestiral pa bo tudi lastnik. V izdelavi so projekti za 
sanacijo škode na obmo�ju KS Otalež, za obmo�je Oresovke pa je bil že pred leti izdelan projekt, ki se 
ni izvajal zaradi zmanjševanja vodarskih sredstev. Ob letošnjem urejanju struge Cerknice v centru 
Cerknega je bil pove�an nivo struge pod mostom, kar je prepre�ilo poplavljanje. Predvsem na 
nekaterih plazovih, ki ogrožajo ceste ali druge objekte bo potrebno postaviti to�ke za geodetsko 
kontrolo gibanja teh plazov. Predlog nadaljnje sanacije po neurju bo predstavljen na naslednji seji, 
sanacija pa bo zaenkrat odvisna le od ob�inskih sredstev, saj ob�ina državna sredstva lahko pri�akuje 
naslednje leto. Posledice škode bodo dolgotrajne, saj se škoda na kmetijskih površinah, cestah in drugi 
komunalni infrastrukturi po vsakem ve�jem neurju le stopnjuje. Tudi ljudje s svojimi posegi v naravo 
pripomorejo k nastanku dolo�ene škode, zato bo pri tem v bodo�e potreben u�inkovitejši nadzor. 
G.župan je izrazil upanje, da bo ustrezen tudi odziv države glede na veliko škodo v ob�ini Cerkno. 
Zahvalil se je gasilcem, ki so ob hitrem posredovanju marsikje prepre�ili še ve�jo škodo ter komisiji 
za oceno škode, ki je v roku oddala poro�ilo. 
G.Obid je pohvalil pregledno pripravljeno gradivo in vprašal, ali bi ob predhodni  vremenski napovedi 
lahko dolo�eno škodo vnaprej prepre�ili, �eprav se po njegovem mnenju na napovedi ni mogo�e 
zanašati. Pri njegovi hiši je že prvi naliv v oktobru odnesel podporni zid, zaradi slabih izkušenj pa je 
sam pravo�asno ukrepal, tako da ob nalivu 31.10. tudi tam ni prišlo do velike škode. Opozoril je na 
problem, da se v zadnjem obdobju voda preve� spravlja v kanale, vsak lastnik uredi odvodnjavanje pri 
svoji hiši, ob neurju pa so ogroženi spodaj leže�i objekti, kot je bil primer pri hiši g.Obida na Rajdi, 
zato bi bilo treba pri izdaji gradbenih dovoljenj ve� pozornosti posvetiti temu. Zanimalo ga je, kakšni 
so ukrepi za prepre�evanje škode v bodo�e, ker je pri�akovati ve�je nalive. Pohvalil je gasilce za 
prizadevno delo ob neurju, ko imajo ti najve� dela,  niso pa usposobljeni za reševanje ob poplavah, 
zato se bo potrebno pri�eti ukvarjati tudi s tem problemom. 
G.Rupnik je dejal, da je bil po prvem nalivu 10. oktobra opravljen ogled s strani vodarjev pri hiši 
g.Obida na Rajdi, ko je voda povzro�ila manjšo erozijo, vendar je še pred sanacijo neurje 31.10. 
odneslo brežino pod hišo. V podobnih primerih ob�ina najprej skuša pridobiti državna sredstva za 
sanacijo, vendar je bilo potrebno po drugem neurju brežino takoj sanirati iz ob�inskih sredstev, ker 
odziva na državi ni bilo. Za prepre�evanje škode bo potrebno tudi ve�je spoštovanje zakonodaje ter 
inšpekcijski nadzor. Za sanacijo škode ob vodotokih bo posebna komisija dolo�ila prioriteto, ob�inski 
svet pa bo moral zavzeti stališ�e do rizi�nih primerov  ter sanacije že povzro�ene in nastale škode, saj 
bodo sredstva za sanacijo omejena. 
G.Obid je dodal, da je sedaj upravi�eno potrebno govoriti o škodi ob Oresovki, ki jo je povzro�ilo 
neurje dne 31.10. 
Tudi g.Mavri� je ugotavljal, da so bila dolo�ena sredstva vložena za sanacijo vodotoka Cerknica in 
Zapoška, za Oresovko pa ne, zato prebivalci tega obmo�ja upravi�eno pri�akujejo sanacijo po neurju 
zaradi varnosti in tudi samega izgleda glede turizma. 
G.župan je dejal, da bo potrebna postopna odprava škode na podlagi prioritete, saj je dejstvo, da se 
sredstva na podro�ju vodarstva zmanjšujejo. Zelo pomembna ob naravnih nesre�ah je samozaš�ita 
ljudi, glede ukrepov v bodo�ih primerih raznih nesre� pa ima ob�ina na razpolago dolo�eno 
mehanizacijo, vendar bo potrebno o tem z izvajalci skleniti ustrezne pogodbe, kar pomeni obveznost 
ob�ine. Vsekakor bo v bodo�e potrebna stalna pripravljenost, spoštovanje zakonodaje pri gradnjah, 
predvsem v obvodnem pasu.  
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Neurje je povzro�ilo veliko škode na cestah, k �emur je pripomoglo tudi to, da cestno podjetje ni 
pravo�asno o�istilo listja iz kanalov, kar je dokumentirano, CP pa je bilo o tem obveš�eno. Tako mora 
ob�ina pri odpravi posledic škode pla�evati tudi razli�ne napake iz preteklosti.                        
G.Pirih je pohvalil veliko angažiranost gasilcev ob neurju ter odgovornih v ob�inski upravi, mnenja pa 
je bil, da bi bilo po neurju potrebno �imprej sklicati ob�inski svet, ne pa da svetniki o ukrepih izvedo 
iz medijev. Opomnil je na nujno sanacijo struge Cerknice od hotela do konca teniškega igriš�a, kjer se 
je korito vodotoka znižalo in ob sedanjem neurju je le malo manjkalo, da voda na tem delu ni 
prestopila struge. 
G.Mo�nik je poro�al, da so gasilci iz vseh PGD v ob�ini pri intervencijah ob zadnjem neurju opravili 
960 prostovoljnih ur, pri tem pa je bilo za 1,2 mio stroškov ter uni�ene opreme, kar bo prav tako 
potrebno upoštevati v sanacijskih planih, saj gasilci še od neurja v letu 1991 niso dobili povrnjene vse 
škode. Sredstva, ki jih dobijo, ne zadoš�ajo niti za nujna usposabljanja za gašenje, kaj šele za 
usposabljanje ob naravnih nesre�ah in zavarovanje. O tem bi moral ob�inski svet razpravljati na eni 
naslednjih sej. Opozoril je še na problem nasipanja materiala ob vodotoku  pri turisti�ni kmetiji Grapar 
v Planini, saj bo lahko tudi ta material voda ob neurju odnesla in na to, da je škoda nastala pod novo 
obnovljenim zidom mostu na Glavnem trgu v Cerknem in na vodotoku Zapoška.                    
G.Rupnik je dejal, da je Vodna skupnost o tem seznanjena oz. ima v planu sanacijo dela Cerknice od 
hotela proti teniškemu igriš�u, saj je bilo ob zadnjih neurjih v Cerknico naplavljenega veliko 
materiala, nasipanje ob vodotokih pa predstavlja veliko nevarnost za poplavljanje, �esar bi se moral 
zavedati vsak ob�an in inšpekcijske službe.  V pripravi  je tudi lokacijski na�rt ureditve Cerknice od 
Gorenca do jezu  
G.Rupnik je še odgovoril na vprašanje g.Obida in g.Lapanja glede posameznih postavk v preglednici 
opravljenih sanacij po posameznih izvajalcih. 
 
Poro�ilo je bilo potrjeno kot informacija.  
 
Ad. 8:  ODLOK O OSKRBI S PITNO VODO V OB�INI CERKNO – druga obravnava. 
 
Poro�ilo k obravnavani to�ki je podala ga.Simoni�eva, o obravnavi na skupni seji Odbora za cestno in 
komunalno infrastrukturo in Odbora za okolje in prostor pa je poro�al g.Simoni�.  
G.župan je obrazložil amandmaje, ki jih je podal k predlogu Odloka o oskrbi s pitno vodo v ob�ini 
Cerkno.  Ministrstvo za okolje in prostor je na vlogo ob�ine podalo nekatera pojasnila in neobvezna 
mnenja na zastavljena vprašanja v zvezi s problematiko oskrbe s pitno vodo v ob�ini Cerkno. Na 
podlagi tega mnenja so bili oblikovani amandmaji g.župana. 
Predlog odloka za drugo obravnavo je obravnavala tudi Statutarno pravna komisija, o �emer je poro�al 
predsednik g.Fran�eškin. Komisija je ob�inskemu svetu predlagala sprejem odloka. 
G.Mo�nik je menil, da je odlok dobro pripravljen, opozoril pa je na neskladnost med 7. in 8. �lenom, 
ki se nanaša na sekundarne vodovodne priklju�ke, ki naj bi bili v lasti upravljavca. Navedeno bi 
moralo biti, da mora vsak uporabnik do glavnega voda sam menjati cev oz. v dogovoru z 
upravljavcem, sicer bo lahko prihajalo do tega, da bo moral upravljavec na svoje stroške popravljati 
sekundarne priklju�ke posameznih uporabnikov vode tudi zaradi nepravilnosti, ki so jih sami storili.  
G.Mo�nik se ni strinjal z navedbo v 5. �lenu, da je lastnik objektov in naprav javnih sistemov za 
oskrbo s pitno vodo Ob�ina Cerkno, saj je lastnik še vedno KS. 
Ga.Simoni�eva je pojasnila dolo�ila Zakona o gospodarskih javnih službah glede lastništva in 
upravljanja vodovodnih sistemov, kjer so dolo�eni tudi pogoji prenosa.  
G.Brezavš�ek je povedal, da je KS Šebrelje ob gradnji vodovoda sprejela  pravilnik o upravljanju, kjer 
je definirano, da KS vzdržuje priklju�ek do vodomera, zato je potrebno to vprašanje ob sprejemu 
odloka raz�istiti. 
G.Raspet je pojasnil, da bo sprejeti odlok šele osnova, na podlagi katerega bo potrebno sprejeti 
tehni�ni pravilnik, dolo�iti cene vode, skleniti pogodbe o prevzemu ipd., v teh aktih pa bodo definirani 
tudi odnosi s KS. 
G.Simoni� in g.Mo�nik sta po usklajevanju vložila amandma k 8. �lenu.  
Sprejeti so bili  SKLEPI: 
1.  Potrjeni so amandmaji župana k predlogu Odloka o oskrbi s pitno vodo v ob�ini Cerkno. 
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2. Potrjen je amandma svetnikov g.Simoni�a in g.Mo�nika in sicer se �rta prva alinea 8. �lena 
odloka (besedilo: »sekundarno vodovodno omrežje«). 
3. Ob�inski svet je sprejel Odlok o oskrbi s pitno vodo v ob�ini Cerkno, s predlaganimi 
amandmaji.                                                                                                (13 glasov ZA vse tri sklepe) 
 
Ad. 9:  ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O PRORA�UNU OB�INE CERKNO ZA  
              LETO 2004 – hitri postopek.  
 
Poro�ilo k rebalansu prora�una sta podala ga.Sedejeva in g.župan. Spremembo odloka k prora�unu 
Ob�ine Cerkno za leto 2004 sta podprla Odbor za cestno in komunalno infrastrukturo ter Odbor za 
urejanje prostora in varstvo okolja, prav tako Odbor za družbene dejavnosti in socialno politiko.  
G.Marko je v razpravi dejal, da bo potrebno v prora�unu za naslednje leto pri postavki »Poslovni 
prostori ob�ine« ponovno predvideti sredstva za odkup prostorov KS, saj definicija za ukinitev 
postavke pri rebalansu ni to�na.  
G.Mavri�a je zanimalo, zakaj so se povišala sredstva na postavki »Poletje v Cerknem«. 
Ga.Erženova je vprašala glede 50 % povišane postavke »urejanje ulic«, g.Obid pa glede postavke 
»gradbeni nadzor« iz sredstev stavbnih zemljiš�, kjer je bilo planirano 300.000 sit, realizacije pa ni. 
Gradbeni nadzor pri objektih je namre� pomemben, saj ob�ani niso zadovoljni z izvedbo posameznih 
del, posebno na cestah.  
G.župan je podal odgovor na postavljena vprašanja: pla�ilo prostorov KS Cerkno bo stvar dogovora s 
KS po preverbi ustrezne zakonodaje in že podpisanih pogodb in v kolikor bo potrebno, se bodo ta 
sredstva zagotovila v ob�inskem prora�unu. Prireditev »Poletje v Cerknem«, ki je sedaj organizirana v 
okviru LTO, je bila letos popestrena s prikazom razli�nih doma�ih obrti sodelujo�ih od drugod, zato je 
bilo potrebno nameniti ve� sredstev. Sicer je ta prireditev primerjalno z nekaterimi drugimi v okoliških 
ob�inah zelo racionalno pripravljena, nasploh pa je potrebno ob vseh prireditvah v ob�ini vnašati 
novosti in popestritve ter temu primerno zagotoviti sredstva, vklju�no z Jazz festivalom, ki je 
mednarodni in pomeni tudi dobro promocijo. Pri postavki »gradbeni nadzor« gre za nadzor pri 
izvajanju kanalizacije Plužne, ker pa dela  niso bila izvedena,  na tej postavki ni realizacije.  
Ga.Sedejeva je dodala, da so stroški za prireditev »Poletje v Cerknem« ve�ji tudi zaradi zagotavljanja 
prisotnosti zdravstvene službe in gasilcev, kar je nujno zaradi izvedbe ognjemeta, ter uporabe 
avtorskih pravic za ansamble. Pri urejanju zelenic ne gre za povišanje postavke, temve� se sredstva z 
investicijskega dela te postavke prenašajo na teko�e odhodke, saj zasaditev v ra�unovodskem smislu 
ni investicija.  
Sprejet je bil SKLEP: 
Potrjen je Odlok o spremembi odloka o prora�unu Ob�ine Cerkno za leto 2004 po hitrem 
postopku.                                                                                                                           (13 glasov ZA) 
  
Ad.10:  SKLEP O VREDNOSTI TO�KE ZA IZRA�UN NADOMESTILA ZA UPORABO 
                STAVBNEGA ZEMLJIŠ�A ZA LETO 2005. 
 
Predlog sklepa je obrazložila ga.Primoži�eva.  
Brez razprave je bil sprejet SKLEP: 
Vrednost to�ke za izra�un nadomestila za uporabo stavbnega zemljiš�a na obmo�ju, ki ga dolo�a 
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljiš�a, v letu 2005 za naselje Cerkno znaša 
0,0701.                                                                                                                                (13 glasov ZA) 

                
Ad.11:  POBUDE IN VPRAŠANJA SVETNIKOV.                            
G.Obid je ponovno opomnil na predolgo trajanje sej ob�inskega sveta, glede to�ke, ki je bila izlo�ena 
iz dnevnega reda pa je menil, da je pomembno sprejeti tudi sklep, da se za�ne izvajati nadzor nad 
izvajanjem sprejetih odlokov v ob�ini Cerkno. 
 
 
                Zapisala:                                                                                                Župan: 
              Cirila Tušar                                                                                         Jurij Kav�i� 


