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14. redne seje Občinskega sveta Občine Cerkno, 
ki je bila v četrtek, 20.06.2013 ob 18. uri v sejni dvorani Občine Cerkno. 

 

 

PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: g.Stanko Brezavšček, g.Marjo Mlakar, 
g.Silvo Jeram, g.Vojko Zidarič, ga.Marta Deisinger, ga.Emilija Peternelj, g.Marjan Simonič, 
g.Jurij Kavčič, g.Marko Čadež, ga.Marija Hvala, ga.Ida Ozebek, ga.Antonija Dakskobler, 
g.Franc Lahajnar, ga.Branka Florjančič, g.Milan Eržen in g.Jernej Hadalin. 
PREDSTAVNIKI OBČINSKE UPRAVE IN POROČEVALCI: župan g.Miran Ciglič, 
direktor občinske uprave mag. Martin Raspet, strokovne službe občine: ga. Mojca Sedej, 
g.Gašper Mohorič in ga.Katja Lapanja.  
NOVINARJI:  g. Ivan Seljak - Radio Odmev,  g.Damijan Bogataj – ABC. 
OSTALI PRISOTNI: Pri 3. točki dnevnega reda sta bila prisotna g. Robert Feltrin iz 
Policijske postaje Idrija in Anamarija Hvala iz Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu, pri 9. točki dnevnega reda je bil prisoten direktor LTO-ja g.Borut Pirih 
 
Sejo je vodil župan Miran Ciglič. Seja je posneta na avdio zgoščenko. Gradivo in zvočni zapis 
je sestavni del sejnega dosjeja.  
 
 
Za sejo je bil predlagan naslednji  d n e v n i   r e d : 
 

1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda. 
2. Sprejem zapisnika in sklepov, sprejetih na 13. seji občinskega sveta dne 25.04.2013 in 

Poročilo o realizaciji sklepov. 
3. Program varnosti Občine Cerkno – podatki o oceni ogroženosti.  
4. Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Regijski center za ravnanje z odpadki Nova 

Gorica d.o.o. -  druga obravnava. 
5. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2013 – hitri postopek.  
6. Mnenje lokalne skupnosti o kandidatih za ravnatelja Osnovne šole Cerkno. 
7. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja: 

- Imenovanje nadomestnega člana Nadzornega odbora Občine Cerkno. 
- Imenovanje enega predstavnika ustanoviteljice in enega predstavnika 

uporabnikov  oz. zainteresirane javnosti v Svet zavoda mestne knjižnice in 
čitalnice Idrija. 

- Imenovanje predstavnika Občine Cerkno v Svet zavoda Glasbene šole. 
8. Radio Cerkno d.o.o. – predstavitev stanja in predlog ukrepov za sanacijo poslovanja 

podjetja. 
9. Poslovno poročilo za leto 2012 in finančni plan za leto 2013 LTO Laufar Cerkno. 
10. Pobude in vprašanja svetnikov. 
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Ad 1.: Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda seje 
 
Župan Miran Ciglič je pozdravil vse prisotne in ugotovil, da je občinski svet sklepčen ter 
prebral predlog dnevnega reda.  
 
Ker ni bilo razprave, je župan Miran Ciglič predlagal glasovanje k predlaganem dnevnem 
redu. 
 
Sprejet je bil SKLEP: 
Soglasno je potrjen dnevni red občinske seje.             (16 glasov ZA) 
  
Ad 2.: Sprejem zapisnika in sklepov, sprejetih na 13. seji Občinskega sveta, dne 
25.04.2013 ter Poročilo o realizaciji sklepov        
 
Martin Raspet je podal obrazložitev k realizaciji sklepov. 
Marjan Simonič je dejal, da je bilo na prejšnji seji, pod točko 4 obravnavano Poročilo o delu 
Nadzornega odbora. Zanimalo ga je, če je bilo upoštevano priporočilo NO, da se na podlagi 
76. člena Zakona o javnih uslužbencih, poda predlog za razveljavitev pogodbe o zaposlitvi pri 
Komisiji za pritožbe iz delovnega razmerja. Rok za vložitev pritožbe je bil 15.4.2013.   
Martin Raspet je dejal, da predlog za razveljavitev pogodbe ni bil vložen. 
Branka Florjančič je dejala, da v zapisniku na 10. strani prvo pripombo ni podala Statutarno 
pravna komisija temveč Občinski svet (pripombe Statutarno pravne komisije so navedene od 
2. točke dalje) ter pri 8. pripombi je prišlo do napake, ker se je napisalo tudi na zahtevo 
direktorja – besedo »direktorja« je potrebno črtati.  
 
Župan Miran Ciglič je dal na glasovanje predlagan sklep.  
 
Soglasno je bil sprejet SKLEP: 
Soglasno je potrjen zapisnik ter sklepi 13. redne seje Občinskega sveta Občine Cerkno z 
dne 25.04.2013.     
                     (16 glasov ZA) 
          

  
Ad  3.: Program varnosti Občine Cerkno – podatki o oceni ogroženosti 
 
Župan Miran Ciglič je pozdravil komandirja PU Idrija g. Roberta Feltrina in ga. Anamarijo 
Hvala, predsednico Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ter jima predal besedo.  
 
Komandir PU Idrija Robert Feltrin je v nadaljevanju predstavil Program varnosti Občine 
Cerkno s podatki o oceni ogroženosti, ki je zajemala celovit pregled ocene stanja prometne 
varnosti, ogroženosti prometa v naseljih, ogroženosti cestnega prometa izven naselij, 
ogroženosti občinskih javnih poti in rekreacijskih površin, ogroženosti javnih zgradb in 
objektov naravne in kulturne dediščine, ogroženosti kriminalnih pojavov oz. kriminalna 
ogroženost, ogroženosti javnega reda in miru ter ogroženosti na javnih shodih in prireditvah. 
Anamarija Hvala je v nadaljevanju podala poročilo Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu ter poudarila, da je med najbolj obremenjenimi cestami Bevkova ulica, zlasti v 
jutranjem času ter v času med 12. in 14. uro. Za umirjanje prometa se predvideva postavitev 
merilnika hitrosti, medtem, ko je na Platiševi ulici merilnik že postavljen in ga je 
sofinanciralo podjetje ETA d.o.o. Cerkno. S sredstvi, ki jih dobi Svet za preventivo, so 
opremili vrtec in šolo z rolerji in kolesi. V okviru programa v šoli izvajajo tudi kolesarski 
izpit.   
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Župan Miran Ciglič je v nadaljevanju dejal, da se z vodstvom podjetja ETA sestajajo vsaj 
enkrat na mesec in rezultat teh sestankov je tudi dogovor o nabavi merilnika hitrosti, ki stoji 
na Platiševi ulici in ga je financirala ETA, občina pa je financirala montažo le tega. Merilnik, 
ki bo postavljen na Bevkovi ulici pa bo nabavljen s strani Direkcije za ceste. 
Martin Raspet je v nadaljevanju pojasnil, da tečejo razgovori z Direkcijo za ceste, ki naj bi 
merilnik hitrosti v kratkem postavili in sicer na drog pred šolo (na levi strani), saj je to po 
ogledu najustreznejša možna lokacija. 
Župan Miran Ciglič je dejal, da je to vsekakor napredek k temu, da se promet umirja in 
prispevek k varnosti otrok. Nadalje je omenil še cesto preko Kladja, ki se zaradi prehoda 
težkih vozil na nekaterih mestih že poseda. Na pobudo občine je že odreagirala tudi Direkcija 
za ceste ter postavila prometni znak za omejitev vožnje prikoličarjev. S tem ima tudi policija 
osnovo, da lahko ukrepa. 
Marta Deisinger je vprašala če obstaja podatek koliko kaznivih dejanj, predvsem tatvin je 
povzročeno s strani storilcev (tranzitnih oseb), ki nimajo prebivališča v Občini Cerkno. 
Robert Feltrin je dejal, da posebne evidence za to nimajo ter da večino teh dejanj ostane 
neraziskanih in sicer zaradi same taktike delovanja. Gre za osebe iz drugega konca Slovenije, 
največkrat z Dolenjske, ki imajo največkrat uporabljeno relacijo z Gorenjske, preko Vršiča, 
skozi Bovec in nato preko Idrije ali Cerknega nazaj. Največkrat gre za vlome v parkirana 
vozila višjega cenovnega razreda. Velikokrat pa so žrtve teh kaznivih dejanj tujci, predvsem 
ribiči, ki puščajo vozila ob cesti.   
Marjan Simonič je v nadaljevanju dejal, da so bila pred letom dni na cesti med Godovičem 
in Idrijo na cestišču dodatno označena avtobusna postajališča, od Spodnje Idrije do Dolenje 
Trebuše pa tega ni ter nadalje vprašal, kako komandir ocenjuje ogroženost vstopanja na teh 
postajališčih. 
Robert Feltrin je dejal, da je bilo v zvezi s tem, s strani Policijske postaje vloženega kar 
nekaj dela. Za vsako tako zadevo se mora sestati komisija, pri kateri so bili prisotni tudi 
predstavniki policije in z njihove strani je bilo poudarjeno, da označena postajališča 
pripomorejo k večji varnosti. Na pobudo Občine Idrija tečejo tudi dogovarjanja za ureditev še 
preostalega odseka, zlasti po nesreči, ko so pri Maruškovcu povozili otroka. Na pobudo, ki so 
jo posredovali na Direkcijo za ceste, so dobili odgovor, da se zadeve urejajo, vendar pa se kot 
vedno, zatika pri denarju. 
Marjan Simonič je dejal, da kolikor ve, je bila tudi s strani Občine Cerkno poslana pobuda 
na Direkcijo ter vprašal, če je bil že posredovan kakšen odgovor. 
Gašper Mohorič je odgovoril, da odgovor še ni bil posredovan. 
Marjan Simonič je v dejal, da bo v februarju že dve leti, kar je bila pobuda dana ter bi bilo v 
zvezi s tem potrebno ukrepati, saj je ogroženost velika. 
Branka Florjančič je v zvezi s kršitvami na področju alkohola v cestnem prometu vprašala, 
ali gre za letno variacijo v takem povečanju ali je to trend, ki se opaža že dalj časa. 
Robert Feltrin je odgovorili, da se je ta trend pojavil v lanskem letu t.j. 2012 in se nadaljuje 
tudi še v letošnjem letu. Bolj zaskrbljujoč podatek, kot število alkoholiziranih voznikov pa je 
ta, da gre za dve vrsti voznikov in sicer taki, ki so popolnoma trezni in taki, kjer je prisotnost 
alkohola zelo visoka (odvzem vozniškega dovoljenja). Takih vmesnih kršiteljev, (ki so malo 
čez mejo 00) pa praktično ni več. 
Branka Florjančič je nadalje vprašala kakšne so posledice prometnih nesreč oz. ali so hujše 
tiste, ki so jih povzročili alkoholizirani vozniki. 
Robert Feltrin je odgovorili, da je bilo v lanskem letu na celotnem območju policijske 
postaje, zaznati izrazito povečano število povzročiteljev prometnih nesreč, ki so bili pod 
vplivom alkohola in sicer okrog 18 % (povprečje za PU Nova Gorica pa je 11 %). Glede 
samih posledic, so v primeru alkoholiziranosti, gledano na področju celotne države, gotovo 
hujše, kot v ostalih primerih. 
Branka Florjančič je vprašala, če lahko v zvezi s problemom alkoholiziranih voznikov, tudi 
občina kaj stori oz. je to samo v pristojnosti policije. 
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Robert Feltrin je dejal, da kar se tiče samega postopka sankcioniranja je v pristojnosti 
policije. Kar pa se tiče preventivnih programov, bi občina lahko pomagala. Nadalje pa je 
dejal, da je pri ljudeh še vedno prisotna nekakšna solidarnost do oseb pod vplivom alkohola 
oz. ti ljudje v takem okolju, ko mrtvo pijani sedejo za volan, veljajo za nekakšne junake. 
Branka Florjančič je vprašala še glede sredstev namenjenih za delovanje Sveta za 
preventivo, kjer je v zapisniku navedeno, da vseh sredstev ni bilo porabljenih zaradi 
rebalansa. Znano pa je, da rebalansa proračuna v letu 2012 ni bilo. 
Anamarija Hvala je dejala, da ji je bilo rečeno, da naj se vseh sredstev ne porabi. 
Župan Miran Ciglič je dejal, da je samo povedal, da je potrebno biti s sredstvi varčen. 
Jurij Kavčič je vprašal, kje Svet za preventivo še vidi možnosti izboljšanja varnosti šolske 
poti v šolo, glede na to da je kar nekaj prehodov, ki pa niso po predpisih. Poleg tega se mu 
zdi, da bi postavitev table merilnika hitrosti bolj spadala na Bevkovo ulico, kot pa na 
Platiševo, kjer je postavljena sedaj. 
Anamarija Hvala je dejala, da je bil merilnih hitrosti postavljen na Platiševi ulici iz razloga, 
ker je prehod otrok tam precej velik, zlasti ko hodijo sami k zobozdravniku, v knjižnico ali pa 
v bazen ter v večini primerov tam hodijo sami. Kar se tiče izboljšanja pa predlaga osvetlitev 
prehoda »pri Štruklju«, na kar Svet za preventivo opozarja že nekaj let in je zlasti v zimskih 
mesecih problematičen. 
Župan Miran Ciglič je dejal, da je merilnik hitrosti na Platiševi financirala ETA ter nekako 
smiselno zato tudi bolj sodi na to mesto. V kratkem pa bo postavljen tudi merilnik na Bevkovi 
ulici. Kar pa se tiče samih preventivnih programov, pa bi določene zadeve gotovo lahko 
potekale tudi preko občine in sicer preko radia, časopisa in preko izdelave letakov za vsa 
gospodinjstva.  
Robert Feltrin je glede uporabe lokalnega radia dejal, da iz policije velikokrat pošljejo razna 
obvestila, vendar so bili že kar nekajkrat razočarani, ker njihova dobronamerna obvestila niso 
bila objavljena. 
Anamarija Hvala je prav tako podala pripombo glede objav na lokalni televiziji in radiu. 
Jernej Hadalin je vprašal ali bi bilo smiselno postaviti kamero (kot v Zali) za nadzor 
tovornega prometa čez Kladje. 
Robert Feltrin je pojasnil, da kamera v Zali deluje tako, da se slika osvežuje na vsake toliko 
minut in kamera ne snema stalno. Kar se tiče kontrole samega prehoda tovornega prometa 
lahko pokaže na neke kršitve, je pa še vedno potrebno dobiti voznika, v teh primerih pa gre za 
pravne osebe oz. s.p.-je, globa pa se izreče vozniku, ne pa pravni osebi. Pri samem prehodu 
tovornih vozil čez Kladje pa je dejal, da gre tukaj velikokrat tudi za tujce, ki jim navigacijski 
sistem pokaže to pot kot najkrajšo in jo iz tega razloga potem uporabijo. 
Župan Miran Ciglič je dejal, da bi rad opozoril še na dva problema in sicer na prekomerno 
obremenitev gozdnih in občinskih cest pri spravilu lesa tudi ob neprimernem času (čas dežja), 
kar povzroči še večje poškodbe teh cest ter problem voznikov motokrosov, ki tudi povzročajo 
poškodbe na cestah. 
Antonija Dakskobler je vprašala kaj se priporoča glede varnosti na Gorenjski cesti, saj tam 
ni ne pločnika in ne ustreznih prometnih znakov, je pa kar precej otrok, ki tam hodijo. 
Robert Feltrin je dejal, da je na tej cesti zlasti problem prekoračitve hitrosti ter je težava pri 
sami konfiguraciji ceste, ker gre za ovinek in je izvajanje meritev hitrosti težka. Predlaga, da 
bi poizkusno izmerili hitrost v avtomobilskem radarju. Kar se tiče otrok se je strinjal, da to je 
težava, vendar pa vidi neko rešitev v tem, da se te otroke o nevarnostih na tej cesti ustrezno 
pouči ter poudaril, da je v veliki meri to naloga staršev, vrtca in šole. Slednje dva, tudi 
sodelujeta s policijo pri vzgojno izobraževalnih programih.  
Franc Lahajnar je vprašal, če je možnost postavite grbine na cesti pri šoli, kar bi tudi umirilo 
promet. 
Robert Feltrin je dejal, da gre za državno cesto in tukaj je ponavadi problem s pridobitvijo 
soglasij. Še enkrat pa je poudaril, da je največja težava prometa pri šoli v starših, ki ne 
upoštevajo cestno prometnih predpisov. Ob tem se je zahvalil Svetu za preventivo ter 
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šoferjem iz Zveze šoferjev avto - mehanikov, ki policiji nudijo veliko podporo pri urejanju 
prometa na tem območju. 
Na koncu se je komandir zahvalil za povabilo ter podal informacijo, da je lokalni komandir 
pred časom podpisal nove usmeritve glede dela policije v lokalni skupnosti in vsaka policijska 
postaja bo pred sprejetjem lastnega načrta morala pozvati tudi občine, da podajo svoje 
predloge, ki se bodo ovrednotile in vnesle v te načrte. 
 
Župan Miran Ciglič je točko dnevnega reda zaključil ter jo dal v potrditev.  
 
Soglasno je bil sprejet naslednji SKLEP:  
Občinski svet Občine Cerkno je soglasno potrdil Program varnosti Občine Cerkno – 
podatki o oceni ogroženosti. 
 

 
Ad 4.: Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Regijski center za ravnanje z odpadki Nova 
Gorica d.o.o. -  druga obravnava 
 

Martin Raspet je v nadaljevanju predstavili pripombe Občinskega sveta in Statutarno pravne 
komisije, ki so bile po prvem branju odloka posredovane na Mestno občino Nova Gorica. Za 
tem je bil na Mestni občini Nova Gorica organiziran usklajevalni sestanek, kjer so se 
opredelili do vseh pripomb iz posameznih občin. Pripombe Statutarno pravne komisije iz 
Občine Cerkno so bile skoraj v celoti upoštevane, ni pa bila upoštevana pripomba Občinskega 
sveta.  
Župan Miran Ciglič je razložil, da je bilo na Svetu regije povedano, da morajo občine do 
konca junija odlok sprejeti. V Novi Gorici je bila medtem tudi izredna seja, sklicana na to 
temo. Dodal je še, da Občina Idrija za ta namen nima denarja, kar pa ni ovira, da ostale občine 
ne bi sprejele tega odloka. Brez ustanovljenega javnega podjetja tudi pridobitev sredstev s 
strani pristojnega ministrstva, ni mogoča. Dodal je, da občina na nek način nima drugega 
izhoda, kot da odlok podpre. 
Jurij Kavčič je dejal, da je projekt podprt z evropskimi sredstvi ter da se ta projekt vleče že 
kar nekaj let. Dejal je, da se je potrebno zavedati, da občino potem to tudi obvezuje, so pa 
potrebne informacije o kalkulaciji odvozov, brez katerih si občina tega ne more privoščiti. 
Glede na dejstvo, da je občina vezana na Komunalo Idrija, ni rečeno, da se ne bodo vozili 
odpadki tudi v Ljubljano. 
Župan Miran Ciglič je dejal, da je gotovo, da so pri takem projektu vse kalkulacije narejene 
in predvidena cena je 101 EUR/tono. Problem kalkulacije je tudi v tem, ali ima občina Cerkno 
dovolj smeti, vsakršno odstopanje iz tega, bi ta program ogrozilo. Razgovori tečejo tudi s 
kraškimi občinami in ta center bo zagotovo deloval, če bo pridobil še dodatne smeti. Poudaril 
je še, da gre pri tem za veliko nerodnost države, ki je dopustila, da je prišlo do take situacije, 
kot je. Delež občine Cerkno pri tem projektu je slabe 4 % oz. okrog 370.000,00 EUR. 
Predlagal je, da se gre s tem postopkom naprej in da se vse potrebne dokumente pridobi. 
Marko Čadež je vprašal, če je bil za omenjeni projekt narejen poslovni načrt saj bi za tak 
projekt ta načrt moral biti predstavljen, danes pa se govori o nekih številkah na pamet, ne ve 
se kaj se bo dobilo za tak denar, potem bo pa cena kar naenkrat narasla.  
Župan Miran Ciglič je dejal, da načrta niso dobili ter da je vse podatke, ki jih je imel na 
razpolago podal. Vse ostalo vodijo projektanti oz. Občina Nova Gorica, zagotovo z neko 
polno odgovornostjo, da bi se cena na koncu ne povzpela. 
Stanko Brezavšček je vprašal, če je že znano ali se je Občina Idrija že odločila. 
Župan Miran Ciglič je dejal, da se je Občina Idrija pogovarjala na ministrstvu. Nikakor pa se 
ne sme zgoditi, da bi npr. Idrija vozila v Ljubljano, iz Cerknega pa v Novo Gorico ter da je 
dejstvo, da bo smeti nekam potrebno odvažati. 
Franc Lahajnar je bil mnenja, da o tej stvari ne vedo prav ničesar ter da sprejemajo »mačka 
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v žaklju« ter dodal, da se brez idrijske občine ne morejo prav veliko pogovarjati. 
Župan Miran Ciglič je dejal, da mora povedati, da ne bo prevzemal odgovornosti za 
pogodbo iz preteklosti iz katere izhajajo določene obveznosti. 
Marta Deisinger je dejala če lahko izvejo kakšne so te pogodbene obveznosti ter da se 
strinja, da gre za zadevo, ki je še zelo nedorečena in nimajo v rokah poslovnega načrta, ki je v 
današnjih časih bistveni del vsakega projekta. Dejstvo je tudi, da se količina smeti v občini 
zmanjšuje (trenutno ima občina dobrih 1.000 ton smeti) in je pod povprečjem glede na 
Slovenijo. Ne želi reči, da se postopek blokira, vendar pa je mnenja, da se ne gre od tam kjer 
se sprejema večje obveznosti kot je 250 EUR, ki se vlagajo v lastniški delež te družbe. 
Župan Miran Ciglič je dejal, da se strinja ter je na svetu regije vedno poudarjal, da v kolikor 
se investicija ne izide po obstoječih številkah, bo zadeva propadla, vendar pa se boji, kako in 
kam se bo smeti odvažalo, problem odpadkov pa je v Sloveniji močno poudarjen. 
Marta Deisinger je dejala, da je na žalost ali pa na srečo to velik biznis in prav zaradi takih 
stvari se včasih stvari zakomplicirajo in naredijo nepregledne, zato da se zadaj lažje meša 
meglo. Iz tega razloga je potrebno biti previden.  
Jurij Kavčič je povedal, da je bil projekt oblikovan skozi količino, ki nastaja na 
severnoprimorskem in tako količino bo potrebno zagotavljati. Kalkulacija Idrije je zato 
mogoče kratkoročna, saj gre za 20 km razlike. Je pa potrebno razmišljati kaj to pomeni (višjo 
ceno), v kolikor se do centra ne pride. 
Župan Miran Ciglič je bil mnenja, da zadeve niso enostavne ter tudi v primeru, da se 
odločimo za odvoz smeti v Ljubljano je vprašanje, če bo še prostor za odvoz. Vsekakor 
pričakuje, da bodo na naslednji seji zadeve razlagali projektanti in osebe, ki te zadeve vodijo 
na občini v Novi Gorici. 
Ida Ozebek je dejala, da je najbolj vprašljivo to, kakšen bo na koncu račun za gospodinjstva, 
ki je že sedaj precej visok. 
Antonija Dakskobler je vprašala, če je koncesionar že poznan. 
Župan Miran Ciglič je pojasnil, da se ne govori o koncesionarju in ne o koncesiji temveč o 
javnem podjetju, ki se ustanavlja in to je pogoj za črpanje evropskih sredstev. 
Branka Florjančič je dejala, da se ta zgodba vleče že kar nekaj časa ter da je bilo takrat 
rečeno, da naj bi se z ločevanjem odpadkov cene znižale. 
Župan Miran Ciglič je dejal, da se boji, da se z vsemi temi zahtevami, ki jih država 
postavlja, ne obeta ravno poceni življenje. 
Marta Deisinger je bila mnenja, da gre država pri tem v napačno smer, saj ima na primer 
Švica sistem, da stimulira ljudi, ki racionalno delajo z odpadki. 
Marjan Simonič je dejal, da ugotavlja, da je občinski svet vključno z županom v neki čudni 
situaciji ter vprašal ali bi bilo smiselno počakati ter se za to potrditev še enkrat sestati. 
Župan Miran Ciglič je pojasnil, da ni časa ter da je občinski svet res v neki čudni situaciji in 
je odlok potrebno potrditi, da gre zadeva naprej. Celotna zadeva pa bo jasna 27. junija. 
Vojko Zidarič je dejal, da ima občutek da se jih v nekaj sili ter da si ne smejo privoščiti, da 
bo trenutni znesek 101 EUR/tono, ki je sedaj potrjen nato poskočil na 150 ali več. Zanimalo 
ga je ali občinski svet zadevo podpira toliko da gre naprej, ali bodo imeli možnost odločanja 
tudi potem, ko bodo znani zneski, saj so ti v tem trenutku tudi pomembni. Pomembno pa je 
tudi to, da se na neki točki stvari ne ustavi, saj bo smeti nekam potrebno voziti. Nadalje je 
dejal, če si lahko zagotovijo z nekim sklepom, da zadevo potrjujejo v obliki kot je.  
Župan Miran Ciglič se je strinjal ter dejal, da s tem, če si bomo slučajno zaprli vrata v Novi 
Gorici ni rečeno, da bo v Ljubljani še prostor. Nadalje se je strinjal, da se zagotovi neka 
varovalka, da se zadeva sprejme z jasnim zagotovilom, da kalkulacija ne bo presežena. 
Marjan Simonič je bil mnenja, da so zadeve jasne, da se ustanavlja javno podjetje in tukaj so 
zadeve jasne in ni mogoče postavljati nekih pogojev. 
Marta Deisinger je dejala, če obstaja družbeniška pogodba in kaj vsebuje (kaj je npr. z že 
vplačanimi zneski). 
Jurij Kavčič je dejal, da je vprašanj še veliko, vendar pa je bistveno, da se do centra pride ter 
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bo vsaka nadaljnja varianta dražja. 
Martin Raspet je dejal, da je odlok osnova za sklenitev družbene pogodbe. 
Branka Florjančič je dejala, da so že na zadnji Statutarno pravni komisiji razpravljali, da je 
še veliko stvari odprtih, kaj bo ta družbena pogodba vsebovala.  
Župan Miran Ciglič je dejal, da so sicer vsi projekti narejeni in prav tako tudi vsi popisi del 
in kalkulacije, ker drugače v razpis ne bi bilo mogoče iti. Predpogoj, da se sploh gre v javni 
razpis, pa je ustanovitev javnega podjetja. Brez tega, koraka naprej enostavno ni. 
Franc Lahajnar je vprašal, če je razpis za izvajalce že odprt. 
Župan Miran Ciglič je dejal, da je razpis že odprt, ne pozna pa razloga zakaj se je podaljšal 
do 27. junija. 
Martin Raspet je pojasnil, da se ob odpiranju ponudnikov ne bo vedelo ničesar več, kot 
danes, tudi glede same cene, zato ne vidi smisla, da Občinski svet odloča o zadevi še enkrat 
po 27. juniju. 
Župan Miran Ciglič je dejal, da se lahko pripiše pripomba, da si kot občina pridružujemo 
pravico, da ob spremembi investicije in kalkulaciji na tono odpadkov, projekta ne podpiramo 
več. Papir, ki ga je dobil in je na njem kalkulacija, pa se priloži zapisniku. V nadaljevanju je 
dal na glasovanje predlagani odlok. 
 
Soglasno je bil sprejet SKLEP: 
Občinski svet Občine Cerkno je soglasno potrdil Odlok o ustanovitvi javnega podjetja 
Regijski center za ravnanje z odpadki Nova Gorica d.o.o. v drugi obravnavi. 

       (15 glasov ZA) 
 
Ad 5.: Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2013 – hitri 
postopek 
 
Mojca Sedej je podala obrazložitev k spremembi Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 
2013. 
Marta Deisinger je dejala, da se je na zadnji seji ugotovilo, da se turistična taksa, ki je vir 
proračuna, ne pobira ter dejala, da jo zanima koliko je bilo v preteklih letih prihodka iz 
turistične takse, v primerjavi z lanskim in letošnjim letom.  
Mojca Sedej je dejala, da je bilo v letošnjem letu do konca meseca maja pobranih 12.000 
EUR, planirano pa je 16.500 EUR. V letu 2008, pa je bilo prihodkov iz turistične takse 28.000 
EUR, od takrat dalje pa se je le ta zniževala. 
Marta Deisinger je dejala, da je iz tega naslova potrebno nekaj storiti, saj se število nočitev 
viša. 
Župan Miran Ciglič je dejal, da je en ukrep že sprejet in sicer sklep občinskega sveta, ko je 
bilo rečeno, da je potrebno do konca leta zagotoviti plačo direktorju LTO, iz naslova pobrane 
takse za dva meseca. Naslednji ukrep pa je ta, da postopki glede uvedbe medobčinskega 
inšpektorja tečejo skupaj z Občino Idrija ter so dokumentacijsko urejene. Poleg tega bi moral 
Svet zavoda LTO ustrezno ukrepati ter pozvati turistične ponudnike, za katere je Nadzorni 
odbor ugotovil, da takse ne plačujejo. 
Marta Deisinger je vprašala ali je potrebno počakati inšpekcijski organ ali je v odloku 
napisano kako drugače ter vprašala kdo je nadziral poročila, ki so jih dolžni dajati do 25. v 
mesecu. 
Martin Raspet je dejal da je na porast nočitev potrebno pogledati selektivno, saj je med njimi 
lahko tudi veliko tistih, ki so oproščeni plačila turistične takse ali pa gre za polovične 
turistične takse (nočitve osnovnošolskih otrok). Glede samega nadzora nad pobiranjem 
turistične takse, pa bi se občina lahko dogovorila tudi z Davčno upravo RS, da te ponudnike 
nadzira, seveda pa bi DURS v tem primeru zaračunal občini določene stroške. V preteklosti se 
je izkazalo, da je bilo z uvedbo inšpektorja glede samega plačevanja turistične takse nekoliko 
bolje, po odhodu le tega pa je plačilna disciplina upadla.  
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Župan Miran Ciglič je dejal, da kar se tiče poročil so nekateri disciplinirani, je pa še veliko 
takih, ki teh poročil ne pošiljajo. 
Jurij Kavčič je vprašal, če je občina likvidna ter dodal, da so po njegovem mnenju točke 
dnevnega reda med seboj pomešane, saj bi morali biti točke 8 in 9 pred trenutno obravnavano 
točko, ker se jih bo obravnavana točka dotikala. Dodal je še, da je glede likvidnosti vprašal 
zato, ker se določene obveznosti, ki so bile sprejete v proračunu, ne izvajajo. 
Mojca Sedej je odgovorila, da je občina likvidna. 
Branka Florjančič je vprašala kaj konkretno predstavlja postavka sanacija podpornega zidu 
Interbike. 
Župan Miran Ciglič je dejal, da bo v okviru tega predlagal amandma, saj se je po zbranih 
ponudbah in glede na popis del, ki je bil pod 40.000 EUR pokazalo, da za tako ceno projekta 
ni možno izpeljati. Na osnovi pogajanj se je ugotovilo, da potencialni ponudniki in izvajalci 
za ceno izpod 40.000 EUR projekta ne bodo izvedli, zato se predlaga tudi taka sprememba z 
amandmajem. Sicer pa je bil postopek ustavljen in se gre v javni razpis. 
Marjan Simonič je vprašal kaj konkretno se bo za teh 60.000 EUR dobilo, saj se mu zdi to 
izredno visok znesek za tako kolesarnico ter bi bilo potrebno poiskati cenejšo varianto. 
Župan Miran Ciglič je dejal, da na koncu gotovo ne bo 60.000 EUR temveč si jemljejo neko 
rezervo. Gre pa za odstranitev sedanje garaže, ureditev kanalizacije, saj bo nova kolesarnica 
opremljena tudi z vodo in straniščem ter elektriko. Pri tem gre za 100 % sofinanciranje, med 
drugim pa je tudi sam projekt za kraj več kot zanimiv. Istočasno bo kolesarnica grajena na tak 
način, da lahko deluje tudi kot zaodrje v primeru organizacije raznih prireditev. Največja 
kvaliteta pa bo v tem, da bo prostor, ki je bil do sedaj zanemarjen, urejen. 
Marjan Simonič je dejal, da glede na utemeljitev, ki jo je podal župan, je potrebno priznati, 
da za sam kraj prinaša neko dodano vrednost, kljub temu pa se sprašuje, ali je bila zadeva 
dobro premišljena, saj se na področju turizma delajo čisto neki nasprotni koraki, za katere 
lahko trdi, da ne vodijo k neki simbiozi samega kraja. 
V nadaljevanju se je opredelil glede predlaganih novih zaposlitev, ki tudi niso v skladu s 
tistim, kar se je pri sprejemanju proračuna potrdilo, med drugim naj bi se v zvezi s tematiko 
turizma enkrat dobili na občini (vodje svetniških skupin, svet zavoda LTO, župan in še kdo 
drug) in se o razprtijah, ki so nastale, tudi pogovorili. S tem bi se naredil nek pozitiven korak 
naprej, saj je škoda, da se nekaj največjih turističnih subjektov ne poenoti in se enkrat doreče, 
kdo se bo s turizmom v občini ukvarjal. Predlagana rešitev v rebalansu t.j. zaposlitev nekaj 
vmesnega, zopet ni tisto, kar je po mnenju njihove svetniške skupine prav, med drugim tudi 
utemeljitev zaposlitve ni pravilno predstavljena ter se sprašuje ali je tak kader, ki bo opravljal 
vse te naloge sploh mogoče dobiti. Kar se tiče druge zaposlitve t.j. v službi za gospodarstvo in 
gospodarske javne službe, je utemeljitev po mnenju njihove svetniške skupine napisana 
preskromno, poleg tega se govori, da gre pri tem za zaposlitev zopet iste osebe, zaradi katere 
je bilo pred skoraj tremi meseci toliko razprav, zato je pozval župana naj pove javno in 
odkrito ali gre za zaposlitev iste osebe (pripravnice). Podal je še eno generalno pripombo na 
rebalans in sicer bi se morali navesti zneski vsake spremembe. Na koncu je dejal, da je 
potrebno biti odkrit, da ne bo prišlo potem do situacije, da se ukine LTO, kot se po ulici 
govori ter da se pripravnica spet pripelje na občino. Pozval je župana, naj odkrito pove če to 
ni res oz. navede načrte in cilje in se bodo na tak način potem tudi lahko dogovorili. 
Župan Miran Ciglič je dejal, da bo na kratko razložil glede projekta Interbike in sicer je ta 
projekt podedoval in je bil zastavljen tako, da se nabavi 100 koles in izdelavo poti po levem 
bregu Cerknice, kar je nemogoče, zato se je ta program spremenil. Gotovo prenovljen projekt 
prinaša neko dodano vrednost kraju in gre tudi za ohranjanje mestnega jedra. Bil je mnenja, 
da ga je potrebno izvesti, saj gre tukaj tudi za izredno visoko sofinanciranje države. Od 
Bolnice Franje do Poljan je del tega projekta že izveden in sicer je bila urejena javna pot za 
kolesarje. 
Martin Raspet je v nadaljevanju razložil glede predvidenih novih zaposlitev ter dejal, da je 
bil Občinski svet že pred časom seznanjen s tem, da je občinska uprava kadrovsko 
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podhranjena. Utemeljitev, ki je predstavljena, je bolj analitična in gre za številke, ki o samem 
obsegu dela govorijo. Sprejetje novega prostorskega plana je prinesel s sabo neke dodatne 
naloge. Zaposlitev svetovalca se predvideva za čas enega leta in v tem času se pričakuje, da bi 
se število lokacijskih informacij (ki so obsežnejše kot prej) in potrdil o namenski rabi, tudi 
zmanjšalo. Dodatna dela se predvidevajo tudi pri samih spremembah prostorskega plana, v 
nekaterih delih, kjer bodo potrebni popravki. Poleg tega prostorski plan zahteva tudi nekatere 
naloge, ki jih je še potrebno izvesti, med njimi tudi program opremljenosti stavbnih zemljišč, 
ki ga bo potrebno sprejeti nekje v roku šestih mesecev. Nadalje je bila pred časom odprta tudi 
nova spletna stran, ki zahteva nekega administratorja, ki bi vnašal nove podatke ter naloge v 
zvezi z zimsko službo. Kar se tiče druge zaposlitve je bilo s strani občinskega sveta rečeno, da 
naj bi se s strani občinske uprave podala neka druga varianta, za rešitev problema v turizmu. 
V primeru, da se nova zaposlitev sprejme, še ne pomeni, da je LTO ukinjen. 
Župan Miran Ciglič je dejal, da se na področju turizma trudi veliko postoriti, zato ni 
potrebna nobena bojazen, da se na tem nič ne dela. Največjega turističnega ponudnika je skozi 
razgovore zaprosil za stališče, kako sam vidi perspektivo razvoja turizma in se na tej točki 
zadeve usklajujejo. 
Antonija Dakskobler je vprašala, kakšni bi bili pogoji za razpisani delovni mesti oz. kako bi 
se opredelilo, kaj zahteva razpisano delavno mesto. 
Martin Raspet je pojasnil, da je delavno mesto razpisano kot svetovalec, ki se potem nadalje 
lahko razdeli še na svetovalec 1, 2 in 3, pogoj pa je visoka strokovna oz. univerzitetna 
izobrazba ter da za to delavno mesto ne potrebujejo višjega svetovalca, kot je bilo s strani 
svetniških skupin večkrat rečeno. 
Marjo Mlakar je glede postavke Poletje v Cerknem vprašal, kdo bo kril ostale stroške, saj se 
mu zdi predvidena postavka precej nizka. 
Župan Miran Ciglič je odgovoril, da je bila že lansko leto, v skladu z organizatorjem BIT 
Planota, izbrana nevladna organizacija za nosilca projekta »Podpora prireditvam« in zato je 
lansko leto C.M.A.K. izvedel prireditev. Iz tega naslova se pričakuje še dodatna sredstva. 
Letos je organizator LTO, ki na tem že dela. Del sredstev je torej v proračunu, del bo še 
pridobljenih, del sredstev pa je tudi še v okviru KS Cerkno. 
Antonija Dakskobler je vprašala, če bi se dalo v okviru ureditve jedra Cerkno, prenesti  nove 
hiške na tržnice tudi na prostor pred novo kolesarnico, za kar so ji pobudo posredovali 
domačini, saj po njihovem mnenju hiške na mestu kjer so, ne izgledajo prav lepo. 
Župan Miran Ciglič je odgovoril, da so mnenja glede tega pač deljena in vsak ima lahko 
svoje mišljenje, po oceni marsikoga pa se nove hiške v ta prostor zelo lepo vklapljajo in 
dopolnjujejo tisto kar si je občina enkrat zadala. 
Jurij Kavčič je glede predvidene zaposlitve svetovalca za družbene dejavnosti, ki predvideva 
tudi nadzor nad velikimi projekti dejal, da po njegovem mnenju to ni izvedljivo. Znano je, da 
je nad takimi projekti potreben strokoven nadzor, ki ga je potrebno plačati, saj nenazadnje 
tudi zakonodaja tako določa. Zastavlja pa se mu tudi vprašanje, če bo take projekte sploh 
potrebno kontrolirati, glede na čase kot so, saj se lahko zgodi, da bo marsikateri od teh 
projektov tudi padel. Glede na obrazložitev delovnega mesta bi moral biti ta človek 
vsestranski, za kar pa bi potrebovali zelo izkušenega človeka in po njegovem mnenju to ne 
more biti svetovalec. Glede turizma pa je dejal, da se na turizmu trenutno dela tako, da se 
turizem praktično zavira. Vsem je znano zakaj, saj so dobili na vpogled zapisnike ter dejal, da 
mimo tega nikakor ne smejo. 
Župan Miran Ciglič je glede predvidene zaposlitve odgovoril, da je zadeva kristalno jasna 
ter da se strinja, da mora biti nad velikimi projekti voden strokoven nadzor ter je bilo v 
obrazložitvi mišljen nadzor nad projektom, ko je že izveden oz. zaživi, v smislu nadzora nad 
njegovo vsebino, izvajanjem le te in njegovim delovanjem. 
Franc Lahajnar je glede predvidene zaposlitve dejal, da je ne podpira, saj se da naloge 
optimirati na en ali drug način ter je Občina Cerkno glede na primerjavo z eno izmed občin, 
še kar številčno zapolnjena. Povečevanje zaposlenih na občinski upravi, se mu zato ne zdi 



 10 

utemeljena, še posebej glede na razmere kakršne v državi so. Predlagal je, da bi sistematizirali 
število delovnih mest na število kot je v tem trenutku ter bi se nadalje ne pogovarjali na vsaki 
seji sveta ali bi zaposlovali ali ne. 
Župan Miran Ciglič je dejal, da je tudi Nadzorni odbor sprejel sklep, da gre vsako krčenje 
delovne sile na škodo delovanja občine, ki ne more kvalitetno delovati, če ni ustrezne ekipe. 
Ni korektno, da se poda primerjava samo z eno občino, saj je bila izdelana celotna analiza, s 
primerjavo števila zaposlenih v sosednjih občinah. Pokazala je, da je Občina Cerkno zelo 
podhranjena, kar se tiče števila zaposlenih, poleg tega imajo ostale občine zadaj še druge 
inštitucije in agencije, ki jim pri delu pomagajo. 
Marija Hvala je vprašala ali je zaposlitev v skladu z ZUJF-om. 
Martin Raspet je dejal, da je potrebno zakon brati kot celoto ter se pri tem ne opirati samo na 
en člen. Glede primerjave števila zaposlenih, pa je kot primer navedel Občino Idrija, s katero 
smo v primerjavi zelo podhranjeni. Še enkrat je poudaril, da na področju prostora ena oseba 
zelo manjka saj se naloge opravljajo z zamudo in gotovo bo glede na vse, padla tudi kvaliteta 
samega dela in bo prijava na projekte neizvedljiva. 
Franc Lahajnar je vprašal ali se lahko ovrednoti koliko projektov bo v naslednjem letu v 
proračunu. 
Župan Miran Ciglič je dejal da je to nemogoče oceniti, saj so zadaj vključeni vsi mogoči 
pogoji – tudi politične igre. 
Antonija Dakskobler je vprašala, če je tudi Občina Cerkno, kot npr. Občina Idrija 
razmišljala o projektnem zaposlovanju ljudi. 
Martin Raspet je odgovoril, da določenih nalog preko projektov ni mogoče delati, na 
občinski upravi pa manjka oseba za izvajanje osnovnih nalog. 
Marjan Simonič je dejal, da je bil na LTO plačan človek, vendar so ga zaradi vsem poznanih 
težav zbrisali oz. so bili izbrisani projekti LTO-ja. In danes zopet posluša natolcevanja o istih 
zadevah. Po njegovem mnenju je nova predvidena zaposlitev oseba, ki ne bo delala nič 
drugega, kot samo kopirala dokumente z obsegom 16 stani, saj je po njegovem mnenju 
lokacijska informacija npr. za Otalež, ista za vse. Poleg tega je predvideno tudi urejanje 
internetne strani, ki ga vsako društvo lahko osvežuje povsem samo. Na koncu se mu zdi tudi 
nesmiselna obrazložitev, da bo ta oseba bdela nad zimsko službo oz. vršila nadzor nad GPS-ji. 
Vse, kar je v obrazložitvi navedeno se mu zato ne zdi bistveno oz. ni tisto kar bi pričakovali. 
Martin Raspet je dejal, da g. Simoniča lepo vabi na občino, da pogleda kaj dejansko vsebuje 
ena lokacijska informacija ter je gotov, da na 17 straneh ne bo našel niti 5 takih, ki bi si bile 
vsaj malo podobne. Bil je kritičen do izjave, da se kar počez nekaj govori, saj je bil g. 
Simonič tudi sam, kot občinski svetnik prisoten pri sprejemanju OPN-ja in bi lahko vedel 
kako obsežen je. Zaključil je, da se mu zdi res nekorektno od g. Simoniča, da vse skupaj daja 
v nič. 
Marjan Simonič je dejal da zadev ne daje v nič in da je na začetku poudaril, da pričakuje 
pošteno razpravo. Nadaljeval je, da se je pozanimal v Tolminu in v Idriji, če so zaposlili koga, 
po sprejetju OPN-ja in dobil je odgovor, da niso. Dejal je, da še enkrat iskreno sprašuje ali je 
namen teh dveh zaposlitev, da se počisti LTO. 
Župan Miran Ciglič je dejal, da bo kristalno jasen, da se ne gredo nobene umazane igre ter 
da ni korektno, da se reče, da v Idriji niso zaposlovali, saj so imeli že pred tem zaposlenih 
celo vrsto strokovnjakov.   
Martin Raspet je dejal, da se mu zdi komentar, da nikjer niso dodatno zaposlovali 
neutemeljen, saj je potrebno vedeti, da je bil človek na naši občini, ki je opravljal ta dela 
odpuščen. 
Branka Florjančič je pripomnila, da v opisu predvidenih delovnih mest ni nobenih številk in 
je v opisu navedeno samo nekaj splošnih stvari kaj naj bi ta oseba delala. Vedno se je 
govorilo, da bi radi alternativo za reševanje problematike turizma, v okviru občine in uprave 
ter trenutno spet ni nobenega konkretnega predloga. Govori se o tem, da je LTO predrag, zato 
jo zanima v kakšnem smislu bo to sedaj cenejše in kaj se npr. zmanjša. Dodala je še, da je 
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vsem znano, da se je družbena dejavnost zmanjšala, ker so določene naloge šle na Center za 
socialno delo in to kar v obsegu 30 % ali celo 60 %. 
Župan Miran Ciglič je poudaril, da se s tem nikakor ne strinja in da je to popolnoma 
deplasirano. 
Branka Florjančič je dejala, da je država zakonsko prenesla določene naloge na CSD in 
sedaj jo zanima, če je bilo preneseno določeno število obveznosti, zakaj trenutna oseba na tem 
področju ne more pokrivati še nekih določenih drugih stvari. Utemeljitev, da se rabi 
administrator, ki bo urejal tekoče dogodke za internetno stran, pa se ji v vseh pogledih ne zdi 
utemeljen, saj lahko vsak zaposleni prispeva nekaj iz svojega področja in to objavi. 
Župan Miran Ciglič je dejal, da ni bilo nikoli rečeno, da mora biti za to zaposlen ter dodal, 
da vsaka stran zahteva stalno prisotnost nekoga, ki na tem dela in če bi hoteli biti ažurni bi 
morali vsak dan nekaj objavljati. 
Branka Florjančič je nadaljevala, da je bila ob sprejetju proračuna z amandmajem zmanjšana 
postavka prazničnega urejanja naselja, sedaj pa se nazaj povečuje. 
Marta Deisinger je glede zaposlovanja dejala, da se ne moremo primerjati z ostalimi 
občinami in da z zaposlovanjem samim ni nič narobe, če si to delovno mesto zasluži več kot 
stane. Če bi bila podana utemeljitev, da bi ti ljudje skozi svoje aktivnosti pomagali občanom 
npr. pri pridobivanju evropskih sredstev in bi bil to kot nek servis občanov, potem se ji zdi 
zaposlitev utemeljena. Sporno se ji zdi namreč to, če bo zaposlitev samo strošek, ne pa tudi 
prihodek. Za zapolnitev upravnih postopkov pa bi najprej iskala rezerve v hiši ter se vprašala, 
ali so vsi ljudje zaposleni 100 %. 
Martin Raspet je dejal, da mora žal reči, da bi morali vedeti kaj je občina ter da občina ni 
podjetje, saj gre za t.i. »servis občanom«, kjer se opravljajo upravne naloge in težko reče, da 
bi se šla kakšna občina biznis, temveč imajo v ta namen ustanovljene neke druge inštitucije 
oz. podjetja. 
Vojko Zidarič je bil mnenja, da glede na to, da je zaposlitev predvidena samo za eno leto gre 
za iskanje neke hitre pomoči, da bo sprejet OPN realiziran optimalno. V primeru, da znotraj 
občinske uprave res ni rezerve je vsekakor potrebno verjeti direktorju občinske uprave, saj 
ima že nekaj let izkušenj na tem področju. 
Jurij Kavčič je dejal, da po odhodu g. Rupnika v pokoj OPN še ni bil sprejet, danes pa so 
sprejeti in je dejstvo, da se kaže neka praznina. Dodal je, da se je pri sami obrazložitvi 
delovnih mest malce pomešalo stvari, saj bi nekateri opisi nalog iz drugega predloga bolj 
sodili v področje k predlogu za prvo delovno mesto. Dela in naloge bi bilo potrebno zato bolj 
opredeliti, zlati pri prvem svetovalcu (služba za gospodarske in negospodarske dejavnosti), po 
drugi strani pa se mu zastavlja vprašanje glede režijskega obrata, saj je tudi še kakšen 
sodelavec na občini, ki nima toliko dela v občinski upravi – konkretno eden dela samo na 
vodah in na čistem okolju, tako da se po njegovem mnenju da še nekaj razporediti tudi znotraj 
občinske uprave.  
 
Župan Miran Ciglič je predlagal glasovanje k prvem amandmaju: 
 
1. Amandma: 
»Sanacija zidu pri kapelici se zmanjša za 10.000 EUR in se prenese na projekt Interbike za 

10.000 EUR.« 

Soglasno je bil sprejet SKLEP: 
Občinski svet Občine Cerkno je soglasno potrdil 1. amandma. 

       (16 glasov ZA) 
 
Župan Miran Ciglič je predlagal glasovanje k drugem amandmaju ter dejal da umika predlog 
za zaposlitev svetovalca na družbenih in društvenih dejavnosti. 
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2. Amandma: 
»Zaposlitev svetovalca v Službi družbene in društvene dejavnosti se umakne iz predloga 

rebalansa, k Odloku o spremembi odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2013, 

predvidena sredstva se vrnejo na postavko Večnamenski center« 

 
Soglasno je bil sprejet SKLEP: 
Občinski svet Občine Cerkno je soglasno potrdil 2. amandma. 

       (16 glasov ZA) 
 
Župan Miran Ciglič je predlagal glasovanje k Odloku: 
   

Soglasno je bil sprejet SKLEP: 
Občinski svet Občine Cerkno je soglasno potrdil Odlok o spremembi odloka o 
proračunu Občine Cerkno za leto 2013 po hitrem postopku. 
 

       (16 glasov ZA) 
   
Ad 6.: Mnenje lokalne skupnosti o kandidatih za ravnatelja Osnovne šole Cerkno 
 
Marta Deisinger je podala obrazložitev Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja, ki se je sestala 04.03.2013 in je obravnavala prispele prijave na razpis, 
kandidatov za ravnatelja Osnovne šole Cerkno. Na razpis sta prispeli dve prijavi in komisija 
se je odločila in podprla prijavo g. Milana Koželja. 
V nadaljevanju je dejala, da sta oba kandidata pripravila predstavitev in program dela, vendar 
je bil program g. Koželja bistveno boljši od drugega kandidata, ki tako rekoč ni poznal 
osnovne šole. G. Koželj je v svojem programu predstavil kar nekaj pozitivnih stvari zato je 
predlagala, da predstavniki Sveta zavoda v bodoče spremljajo, kako se ta program tudi 
dejansko izvaja in uresničuje ter o tem tudi poroča občinskemu svetu. Predlagala je terminski 
plan, kdaj se bodo stvari vpeljale, predvsem jo je zanimalo, če se bo dejansko realiziralo 
preskrba s hrano iz lokalnega območja.  
 
Župan Miran Ciglič je dal točko na glasovanje. 
 
Soglasno je bil sprejet SKLEP: 
Občinski svet Občine Cerkno kot primernemu kandidatu za ravnatelja Osnovne šole 
Cerkno, podaja pozitivno mnenje g. Milanu Koželju. 

 (16 glasov ZA) 
 
Ad  7.: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja  
 
Marta Deisinger je podala obrazložitev Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja, ki se je sestala 04.03.2013. Komisija je obravnavala sledeče: 

- imenovanje nadomestnega člana Nadzornega odbora Občine Cerkno, 
- imenovanje enega predstavnika ustanoviteljice in enega predstavnika uporabnikov oz. 

zainteresirane javnosti v Svet zavoda mestne knjižnice in čitalnice Idrija, 
- imenovanje predstavnika Občine Cerkno v Svet zavoda Glasbene šole. 

  
Soglasno so bili sprejeti SKLEPI: 
1. Za nadomestno članico Nadzornega odbora Občine Cerkno se imenuje, ga. Danica 

Rojc, Mostaniška c. 1, Cerkno.  
2. V Svet zavoda mestne knjižnice in čitalnice Idrija, se kot predstavnico 

ustanoviteljice imenuje ga. Antonija Dakskobler, Gorenjska c. 27, Cerkno ter kot 
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predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti g. Sandro Oblak, 
Platiševa ulica 11, Cerkno.  

3. V Svet Glasbene šole Idrija se kot predstavnika Občine Cerkno imenuje g. Iztok 
Kacin, Gorenjska cesta 27, Cerkno. 

(16 glasov ZA) 
 
Ad 8.: Radio Cerkno d.o.o. – predstavitev stanja in predlog ukrepov za sanacijo 
poslovanja podjetja 
 
Ivan Seljak, direktor Radia Cerkno d.o.o. je v predstavil trenutno stanje Radia Cerkno d.o.o. 
ter podal predlog ukrepov za sanacijo poslovanja podjetja. Dejal je, da je radio organiziran kot 
gospodarska družba in je edini v Sloveniji, ki je v javni lasti. S problemi poslovanja se 
srečujejo že par let. Gre za edini radio, ki pokriva prostor med Bovcem in Logatcem do 
Kanala. Financira se iz lastne dejavnosti in od občin, kar je v smislu likvidnosti pomemben 
denar. Delež reklam je v upadu, zato so najbolj na udaru lokalni mediji saj od lokalnih mini 
poslovalnic ni mogoče preživeti. Bistveno za obstoj radia je status posebnega pomena, kar 
pomeni, da je po zakonu obvezan imeti zaposlenih 6 ljudi. Trenutno plače hudo zamujajo, 
zaradi nelikvidnosti in so celo v prekršku, saj so brez enega zaposlenega, kar pa se rešuje. 
Poleg tega so bili prizadeti še zaradi razpisov in sicer, da se z zmanjšanjem sredstev 
ministrstva tudi lasten delež v projektih zmanjša. Kar se tiče poslušalske kondicije niso 
izgubili nič in ohranjajo enako število poslušalcev. V nadaljevanju je dejal, da ima veliko 
željo, da se delovanje radia pelje naprej in se dejavnost pelje na lastnih nogah. Pomemben 
sklep nadzornikov je, da so ugotovili, da se delež podjetja s tem, ko se izguba kopiči 
zmanjšuje vrednost firme, kar je nevzdržno. 
V nadaljevanju je dejal, da iščejo možnosti, da bi vzpodbudili dejavnost. Kratkoročno rešitev 
pa vidi v tem, da se takoj plasirajo vsa sredstva obeh občin, ki so v proračunu za leto 2013. 
Nadalje je dejal, da bi predlagal, da poda občina garancijo za najem kredita. 
Nadalje je dejal, da so lastnice dolžne, vsaj moralno, dajati svoji firmi delo. In glede urejanja 
spletne strani bi pri tem lahko pomagal tudi radio, saj za Občino Idrija to delajo že tri leta. 
Župan Miran Ciglič je v nadaljevanju povedal, da je Nadzorni svet imenoval direktorja za 
dobo enega leta. Skupščina je zadolžila in dala proste roke direktorju, da išče strateškega 
partnerja oz. potencialnega kupca, da poveča prodajo ter nazadnje so na skupščini sklenili, da 
se radiu pomaga z likvidnostnimi sredstvi, ker je situacija v radiu izjemno resna. V kolikor 
bodo upniki zahtevali izvršbe, potem radio potone. Na skupščini so zato predlagali, da se vsa 
sredstva t.j. 8.000 EUR iz občine prenesejo na radio. Občini pa nista sposobni dati garancije, 
saj gre v tem primeru za javno zadolževanje. 
 
Župan Miran Ciglič je predlagal glasovanje. 
 
Soglasno je bil sprejet SKLEP: 
Občinski svet Občine Cerkno se je seznanil s stanjem Radia Cerkno d.o.o. in predlogi 
ukrepov za sanacijo poslovanja podjetja ter sprejel sklep, da se za radio zagotovijo 
likvidnostna sredstva. 

       (16 glasov ZA) 
 

Ad 9.: Poslovno poročilo za leto 2012 in finančni plan za leto 2013 LTO Laufar Cerkno 
 
Borut Pirih direktor LTO Laufar Cerkno je v nadaljevanju podal Poslovno poročilo za leto 
2012 ter finančni plan za leto 2013 ter se zahvalil, da je po treh letih spet lahko prisoten na 
občinski seji in poroča o svojem delu. Dejal je, da ga veseli dejstvo, da je občina likvidna ter 
se nadeja, da bo tudi na svoj račun dobil prepotrebna sredstva za delovanje in aktivnosti, ki jih 
javni zavod kot tak izvaja. V nadaljevanju je na kratko predstavil poslovanje zavoda iz 
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preteklega leta, ki sicer posluje že 13 let. Glede na celotno situacijo v državi, velja tudi za 
zavod, da se sooča s podobnimi problemi in dodal, da je situacija v zavodu nevzdržna. Kljub 
vsem težavam, tudi z vidika financiranja, pa je bilo tudi nekaj svetlih točk, med drugim so 
vsaj delno izkoristili evropska sredstva za namen promocije destinacije. Glede Divjih bab je 
dejal, da za načrtovani razvoj, ki so ga zastavili skupaj s Svetom zavoda,  praktično niso imeli 
sredstev, razen iz vstopnin. Žalosti ga dejstvo, da je izvedel iz medijev, da se v soboto, 
22.6.2013, organizira sestanek na temo Divjih bab, kjer so vabljeni vsi, ki so kadarkoli 
sodelovali pri tem arheološkem parku, razen njega, ki je celoten mandat delal na tem 
področju. Poleg tega so izvzeti tudi ostali člani, ki so karkoli prispevali k razvoju jame. 
Glede finančnega plana 2013 pa je dejal, da so vsi, ki karkoli delajo praktično prostovoljci, saj 
vsake dva meseca prosijo za plačo. Tudi po posvetu s pravniki, se tukaj krši marsikateri 
zakon, med drugim se krši tudi pogodba o sofinanciranju zavoda ter pogodbo o zaposlitvi. 
Župan Miran Ciglič je dejal, da bi dodal, da to izvajanje ni bilo korektno in niti ne prispeva 
k boljšim odnosom in urejanju nastale situacije ter je nad tem razočaran. Prosil je ga. Sedej, 
da pove zakaj je župan odgovoren in kaj mora podpisovati, da se zadeve odvijajo tako kot je 
treba. Dodal je še, da je na to temo prosil Nadzorni odbor, da poda svoje mnenje na zapisnik 
LTO Laufar, z dne 6.3.2013. 
Mojca Sedej je razložila, da je z vidika izvrševanja proračuna župan oseba, ki je odgovorna 
za izvrševanje proračuna, je t.i. odredbodajalec, kar pomeni, da se za vsako izplačilo npr. 
dotacije oz. izplačila, kjer ni osnova račun, pripravi odredba, ki jo mora podpisati župan, pred 
kakršnim koli izplačilom sredstev. Na drugi strani pa je direktor oz. prejemnik sredstev 
zadolžen, da ta sredstva namensko porabi. 
Župan Miran Ciglič je dejal, da nima težav z nobenim drugim javnim zavodom, saj vsi 
prilagajo ustrezne dokumente, če pa dokumentov ni, zahtevkov ne podpiše. Bistvo je v drugih 
stvareh in sicer kako te zadeve zastaviti naprej. Motita ga zlasti dva zapisnika, ki sta bila v 
zadnjem času posredovana tudi javnosti ter dejal, da bi apeliral na g. Kavčiča, ki je 
predstavnik občine v Svetu zavoda, da ta zavod informira o vseh zadevah, da ne izpade, da 
zavod ni informiran  in poudaril, da se ne sme zgoditi, da bi potem na dan prišli taki zapisniki, 
da se o ničemer nič ne ve kot npr. Divje babe in VCC, saj je kot občinski svetnik o vsem tem 
seznanjen in bi lahko zavod o tem seznanil. Kot je znano je občinski svet potrdil 7.000 EUR 
za ureditev Divjih bab in je bil občinski svet obveščen, da se od novembra in do aprila v jamo 
ne sme kakor koli posegati. Natančno, po navodilih ZVKD-ja je bila investicija v jami 
izvedena in mora se zahvaliti predvsem g. Petru Črnilogarju, da je danes izgled tak kot je 
zahteval ZVKD. Na tem mestu ne želi zmanjševati nobenega prispevka v preteklosti, vseh 
tistih, ki so delali na tem. Prav tako je bil občinski svet seznanjen s pobudo poslanca Sama 
Bevka, da predlaga pristojnemu ministrstvu možnost sistemskega financiranja, v tem smislu, 
da bi se arheološko nahajališče uvrstilo med spomenike nacionalnega pomena ter da preveri 
ali so možnosti nadaljnjega izkopavanja. V sklopu vsakoletne prireditve v Šebreljah, se bo 
izkoristil dogodek, da z g. Bevkom pogledajo na kakšnem mestu so zadeve. Poleg tega je s 
strani ga. Gorkičeve prejel klic, da je zadovoljna, da se vračajo na pot, ki je prava. Žal je bilo 
v preteklosti, kar malo nesrečne roke, pri urejanju zadeve, saj se niso spoštovali vsi tisti načrti 
in navodila, kar sta ZVKD (Zavod za varstvo kulturne dediščine) in ZVN (Zavod za varstvo 
narave) pripravila. 
Jurij Kavčič je dejal, da je bila v preteklosti jama lepo urejena in tudi po smernicah ZVKD-ja 
in ga čudi, da se pojavlja zopet neka nova ideja in dopolnitev. Dodal je, da kar je dobil 
podatkov na občinskem svetu niso bili toliko oprijemljivi, da bi lahko rekel kakšna je 
prihodnost te jame, razen, da je bilo vsem znano, da se govori o upravljalcu, ki bi lahko bil 
prav tako LTO in imel pogodbeno zagotovljenega arheologa. Na tej točki se razhaja mnenje 
Sveta zavoda in občinske uprave ter nekaterih strokovnjakov na tem področju. Jama se je v 
preteklosti urejala z nepovratnimi sredstvi in tudi z dobrim deležem sredstev občine in je tako 
spodobno živela dokler se ni začelo pri teh zadevah solirati, saj če sam upravljalec, ki je do 
sedaj upravljal te zadeve, ni seznanjen, mu tudi eden ali dva člana sveta tega ne moreta 
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dopovedati za kaj pravzaprav gre. In ta razhajanja bo treba prej ali slej zaključiti in složno 
peljati stvari naprej. Tudi na zadnjem Svetu zavoda so si bili edini, da bo potrebno poiskati 
drugačno pot, predvsem pri obveščanju javnosti, kako se stvari dejansko dogajajo.   
Župan Miran Ciglič je dejal, da je vsekakor to tudi njihova pravica, temveč zagotavlja, da 
nadaljnji razvoj, tako kot je šel, ni mogoč. Predstavnice ZVKD-ja tega ne bodo dopuščale. 
Jurij Kavčič je dejal, da se je v preteklosti delalo tako po njihovem planu, kot po planu g. 
Turka, ki je bil kot glavni odgovoren s strani ministrstva. 
Župan Miran Ciglič je dejal, da mu mora verjeti, da se to v preteklosti ni spoštovalo. 
Stanko Brezavšček je dejal, da so se razni člani več kot deset let prizadevali, da so zadeve v 
Divjih babah tekle v pravi smeri, danes pa se dogaja, da jih nihče sploh ne povabi na dogodek 
v Šebreljah, kjer se bo govorilo o teh zadevah. Če ne bi bilo vseh teh ljudi v preteklosti, ne bi 
bilo tudi tega dogodka, ki je napovedan za soboto, saj je bilo narejeno veliko dela, da je do 
tega prišlo. Prisotni bi morali biti vsi in videti kako gre zadeva naprej. 
Marjo Mlakar je dejal, da je bila dana pobuda s strani župana in njega, da se v okviru 
prireditve organizira še delovni sestanek na temo Divjih bab ob zaključku del, ki so bila v 
jami izvedena ter vidi perspektivo, ki jo ta jama v bodoče ima. Ob tem se mu ni zdelo 
smiselno, da sklicuje cel svet. V nadaljevanju je vse prav lepo povabil, da ob 14. uri pridejo 
na ogled jame in del, ki so bila izvedena. 
Župan Miran Ciglič je dejal, da je bila zadeva zastavljena v drugi luči in sicer je Društvo 
Texas že pred časom povabilo župana, da bi na tej prireditvi gostili pobrateno občino iz 
Italije, vendar pa so udeležbo odpovedali in se je zato iskala druga rešitev in želja je bila, da 
se danes povabi tudi cel občinski svet. 
Stanko Brezavšček je bil mnenja, da je povabil danes samo zato, ker je on to sprožil, drugače 
pa tega ne bi storil. 
Župan Miran Ciglič se ni strinjal in zagotovil, da bi bilo vabilo v vsakem primeru dano. 
Jurij Kavčič je dejal, da mora povedati, da v preteklosti niti enkrat on kot župan ali občinska 
uprava ni bil opomnjen, da delajo v neskladju s smernicami ZVKD-ja. Verjame pa, da je 
potrebno jamo dopolnjevati in ohranjati, da bo ostala taka kot je. 
Župan Miran Ciglič je dejal, da še enkrat opozarja, da kar govori je res ter da se v jami ne 
sme premakniti niti kamenček, brez soglasja. 
Borut Pirih je povedal, da je v začetku mandata v Divjih babah naredil red, kar pomeni, da 
vodič obvesti njega, pred odhodom v jamo, da pelje skupino na ogled, kajti s svojim 
podpisom on kot direktor odgovarja.  
Marjo Mlakar je dejal, da mora kljub temu podati kritiko na direktorja, prav o tem vodenju 
vodičev in dejal, da je rečeno, da on kot direktor najavi vodiču obiskovalce ter zagotovi 
vodiča. Po njegovih informacijah pa se turisti najavijo in direktor pusti številko vodiča ter se 
potem oni sami za vse dogovorijo. Po njegovem mnenju se to ne bi smelo dogajati. 
Marta Deisinger je dejala, da se je potrebno posvetiti poročilu, saj je javni zavod v obliki kot 
je, nerentabilen. Nima proti nikomur ničesar, vendar razmišlja strogo profesionalno ali je taka 
enota kot je, vredna tega denarja ter če so efekti, ki iz tega pridejo taki, da se to izplača. 
Naslednje vprašanje je vprašanje vložka in nasploh koncepta in če se je v desetih letih vložilo 
več kot 600.000 EUR za promocijo turizma na cerkljanskem, je to trikrat več kot se je vložilo 
v vodovod. V poročilu je sicer pričakovala neke kazalce s primerjavo npr. koliko se je 
povečevalo v Sloveniji število nočitev in koliko v Cerknem. Ne trdi, da so bili peljani projekti 
napačni, vendar ne ve kakšni so bili efekti vseh teh projektov. Naloga občine je gotovo 
promocija destinacije, da pa ne gre brez udeležencev v turizmu. Po njenem mnenju bi bilo 
smiselno oblikovati neko interesno združenje, kjer bi bila udeležena občina, predvsem pa bi 
moral to interesno združenje voditi in financirati aktivni turistični subjekti. 
Marjan Simonič je dejal, da se strinja z ga. Deisingerjevo ter da je 600.000 EUR malo, kar je 
nekdo drug vložil v turizem na cerkljanskem. Kar se tiče poslovnega poročila za leto 2012 je 
slabo, finančni plan za 2013 ni spoštovan, kljub sprejetemu proračunu. Če bi šli na tak način 
naprej bi po desetih letih ugotovili, da se je v turizem vložilo še bistveno manj, kot 600.000 
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EUR. Vprašal se je kaj narediti in dejal, da kaj bistveno cenejše tudi v bodoče ne bo moglo 
biti ter dodal, da na vsem tem nekaj ne gre skupaj, saj se na turizmu v Cerknem, zadeve 
generalno ne poklopijo. 
Jurij Kavčič je dejal, da imajo na mizi tudi zapisnik Odbora za malo gospodarstvo in turizem 
ter nadaljeval, da je prav, da njegov predsednik poda njegovo videnje kar se tiče turizma. Ga. 
Deisingerjevi pa je dejal, da če bi se primerjal z ostalimi LTO-ji na Severno primorskem, so 
bila v turizem vložena zanemarljivo majhna sredstva. 
Milan Eržen je podal poročilo Odbora za malo gospodarstvo in turizem, ki se je sestal na 
svoji 7. seji dne 12.6.2013. Pod drugo točko je obravnaval tudi Poslovno poročilo za leto 
2012 in Finančni plan za leto 2013 LTO Laufar Cerkno. Sprejet je bil sklep, da mora občina 
Cerkno takoj poravnati vse zapadle obveznosti do LTO-ja ter mu omogočiti nemoteno 
delovanje naprej. 
Župan Miran Ciglič je dejal, da je prej jasno razložil kako lahko župan podpisuje zahtevke 
in če bodo primerno opremljeni, bodo sredstva tudi nakazana. 
Borut Pirih je dejal, da glede zahtevkov dejansko ne ve kaj naj prinese, saj tudi ga. Sedej 
lahko potrdi, da ima vse papirje. 
Župan Miran Ciglič je dejal, da je bil s strani računovodstva obveščen, da dejansko rabijo 
obračunski list za plačo za januar 2013 in račune za obdobje junij - december 2012. Direktor 
je sporočil, da so vsi dokumenti na razpolago, vendar jih po posvetu s posameznimi člani 
Sveta zavoda lahko dostavi osebno ter jih v njegovi prisotnosti župan lahko pogleda. 
Marija Hvala je dala pobudo naj se realizira predlog, ki je bil podan pred časom, da se 
organizira okrogla miza na temo turizma, pred tem pa bi bilo dobro da bi se tudi sami še 
enkrat neformalno dobili in se dogovorili kako zadeve stojijo in se ustrezno uredijo. Trenutno 
stanje ne pelje nikamor in nujno je potrebno vzpostaviti en red. Prav zato bi bilo dobro, da bi 
tudi svetniki prišli s predlogi in bi potem na okrogli mizi skupaj z zainteresirano javnostjo 
našli ustrezno rešitev. 
Župan Miran Ciglič je predlog pozitivno sprejel. 
Mojca Sedej je dejala, da je problem samo v tem, da je zraven odredbe priložen samo 
obrazec REK-1, iz tega obrazca pa ni razvidno koliko je imel direktor dopusta, kar pa je 
razvidno samo iz plačilne liste. 
Marta Deisinger je dejala, da je pred dvema letoma predlagala, da naj se računovodstvo za 
LTO izvaja na občini, saj se bo prihranilo 300 EUR mesečno in poleg tega bodo vsi papirji na 
razpolago, kar ni nič skrivnega, saj gre za javni zavod. 
Marjan Simonič je dejal, da bi se bilo potrebno vprašati zakaj to ni realizirano.  
Branka Florjančič je dejala, da je v okviru poslovnega poročila in finančnega plana enkrat 
končno, potrebno rešiti tudi to zadevo in zato se ji zdi tudi predlog ga. Hvala primeren. Bila je 
mnenja, da se na vsaki seji porabi preveč časa za take zadeve, poleg tega, da ima občina 
gotovo bistveno pomembnejše zadeve za urediti. Zadeve je potrebno rešiti in v njihovi 
svetniški skupini nikakor niso proti novim idejam, samo zato ker bi radi na vsak način 
zagotovili obstoj LTO-ja. Želijo, da se zadeva uredi in če je občina Cerkno sprejela ključno 
usmeritev pospeševanja turizma in je turizem kot ena ključnih gospodarskih dejavnosti, potem 
je temu potrebno nameniti določena sredstva in čas. Če želijo to rešiti, predlaga, da se enkrat 
sestanejo in se dogovorijo kako bi zagotovili to ključno usmeritev razvoja turizma v bodoče 
ter naj pridejo na plan s konkretnimi številkami. V kolikoR bi dobili dober predlog, lahko jutri 
podpišejo, da se ukine LTO, ni pa bistvo v tem, temveč v tem, da se najde neka dobra rešitev 
in da se na tem dela. Opozorila je, da nas sosednje občine pri tem silovito prehitevajo, saj je 
občina na področju turizma precej zadaj. 
Župan Miran Ciglič je dejal, da se ne bi kar tako strinjal, da smo s turizmom tako zadaj, saj 
smo npr. predvsem s smučiščem bistveno spredaj ter je škoda besed v taki smeri. Vsekakor pa 
pobudo sprejema in se bo v tej smeri tudi delalo, pri tem pa pričakuje tudi korektno 
sodelovanje zavoda. 
Marko Čadež je dejal, da ima predlog in sicer, ker ni predvidenih zadostnih sredstev za 



 17 

izpeljavo tega programa, da se letos ukineta prireditvi Poletje v Cerknem in Snežna zabava. 
Župan Miran Ciglič je dejal, da to nikakor ne gre skozi, saj se je na zadnjem občinskem 
svetu dogovorilo kako se bodo te zadeve peljale. 
 

Župan Miran Ciglič je predlagal glasovanje. 
 
Soglasno je bila potrjena točka: 
Občinski svet Občine Cerkno se je seznanil s Poslovnim poročilom za leto 2012 in 
finančnim planom za leto 2013 LTO Laufar Cerkno.        

(16 glasov ZA) 
 

 

Ad 10.: Pobude in vprašanja svetnikov  
 
Marta Deisinger je dala pobudo, da se pri oblikovanju internetne strani, na njej ustvari tudi 
arhiv vseh sprejetih predpisov, ki jih je sprejela občina. Drugi predlog pa je varčevalne narave 
in sicer, da bi na sejah namesto vodo v steklenicah imeli v vrčih. 
 
Župan Miran Ciglič je sejo zaključil ob 23.00 uri. 
 
 
 
                  Zapisala:                                                                                                    Župan: 
               Katja Lapanja                                                                                          Miran Ciglič 
    
 
    
 


