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Z A P I S N I K 

 
19. redne seje Občinskega sveta Občine Cerkno, 

ki je bila v četrtek, 27.03.2014 ob 17. uri v sejni dvorani Občine Cerkno. 
 

 

PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: g.Marjo Mlakar, g.Silvo Jeram, ga.Marta 
Deisinger, g.Stanko Brezavšček, g.Franc Lahajnar, ga.Emilija Peternelj, g.Marjan Simonič, 
g.Jurij Kavčič, g.Marko Čadež, ga.Marija Hvala, ga.Ida Ozebek, ga.Antonija Dakskobler, 
ga.Branka Florjančič, g.Milan Eržen in g.Jernej Hadalin. 
OPRAVIČENO ODSOTEN: g.Vojko Zidarič 
PREDSTAVNIKI OBČINSKE UPRAVE IN POROČEVALCI: župan g.Miran Ciglič, 
direktor občinske uprave mag. Martin Raspet, strokovne službe občine: ga.Mojca Sedej, 
ga.Jožica Lapajne, ga.Valerija Močnik, g.Gašper Mohorič, ga.Katja Lapanja in g.Stanko 
Močnik (GZC). 
PREDSEDNIKI IN PREDSTAVNIKI KS: g.Drago Kuralt (KS Cerkno), g.Slavko Tušar 
(KS Šebrelje), g.Boštjan Šturm (KS Novaki), g.Gašper Jeram (KS Podlanišče), g.Robert 
Tavčar (KS Otalež), g.Metod Razpet (KS Gorje), g.Vinko Abram (KS Orehek), g.Ivan Seljak 
(KS Straža), g.Peter Debeljak (KS Ravne – Zakriž). 
OSTALI PRISOTNI: ga. Ivana Leskovec (pri 3. točki).  
NOVINARJI:  g.Ivan Seljak - Radio Odmev, g.Damjan Bogataj (ABC), ga.Saša Dragoš - 
PN. 
 
 
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 18. seji občinskega sveta dne 20.2.2014. 
      Poročilo o realizaciji sklepov. 
3. Pogodba o prenosu javne kulturne infrastrukture v upravljanje za obdobje od 1.5.2014 
      do 31.12.2020. 
4. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja: 
      - Imenovanje nadomestnih članov Nadzornega odbora Občine Cerkno. 
      - Imenovanje Občinske volilne komisije Občine Cerkno. 
5. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Cerkno za leto 2013 – hitri 
      postopek.  
6. Odlok o proračunu Občine Cerkno za leto 2014 – prva obravnava. 
7. Letni program športa v Občini Cerkno za leto 2014. 
8. Sklep o začasnem financiranju Občine Cerkno v obdobju april - junij 2014. 
9. Pobude in vprašanja svetnikov. 
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Ad 1.: Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda  
 
Župan Miran Ciglič je pozdravil vse prisotne in ugotovil, da je občinski svet sklepčen ter 
prebral predlog dnevnega reda.  
Branka Florjančič je predlagala, da se na dnevi red uvrsti dodatna točka in sicer LAS, glede 
na to, da so za to prejeli tudi gradivo. 
Župan Miran Ciglič je dejal, da je sicer imel točko že uvrščeno na dnevni red, vendar pa se 
je glede na to, da še ni pravih informacij oz. je veliko nejasnosti glede tega, odločil, da točko 
uvrsti na eno od naslednjih sej. Danes pa se zadeva obravnava samo kot informacija. 
Branka Florjančič je vprašala, zakaj na dnevnem redu še vedno ni točke poročila 
Nadzornega odbora. 
Župan Miran Ciglič je dejal, da bo zadeva obravnavana, ko bo zrela, na eni izmed naslednjih 
sej. Pričakuje, da bo ob obravnavi  točke razprava precej burna, s precej očitki, sicer pa glede 
tega nima nobene zadrege in se bodo o vsem tem lahko pogovorili. 
 
Župan Miran Ciglič je predlagal glasovanje k predlaganem dnevnem redu. 
 
Sprejet je bil SKLEP: 
Soglasno je potrjen dnevni red občinske seje.             (15 glasov ZA) 
 
  
Ad 2.: Sprejem zapisnika in sklepov, sprejetih na 18. seji Občinskega sveta, dne 
20.02.2014 ter Poročilo o realizaciji sklepov        
 
Martin Raspet je podal obrazložitev k realizaciji sklepov. 
Antonija Dakskobler je vprašala zakaj v zapisniku ni bila vnešena njena pripomba glede 
zadolževanja Občine Cerkno, ko je g. Zidarič dejal, da 700.000 EUR zadolževanja ni nič ter 
naprej, kar je ona komentirala, da je občina že zadolžena 650.000 EUR + še 700.000 EUR, bo 
zneslo na koncu mandata 1,3 MIO. 
Župan Miran Ciglič je dejal, da se bo še enkrat preverilo zvočni zapis in če se bo ugotovilo, 
da je pripomba na mestu, se bo to popravilo v zapisniku. 
Franci Lahajnar je dejal, da prosi, če se lahko uskladi z magnetogramom vse kar je govoril, 
saj je precej skrajšan in tudi vsebina je zelo drugače napisana kot je dejansko bila (je poslušal 
magnetogram) ne samo njegova razprava, ampak tudi na kar je repliciral, to je pa na temo 
ceste Mrovljev grič – Robidnica, ker je bilo tam rečeno, da je 2,4 km, po katerem še vozi 
avtobus. Tam naj bi sicer vozil kombi, ampak v dolžini 400 m.  
Župan Miran Ciglič je dejal, da se bo še enkrat preverilo, vendar pa mora povedati, da je pri 
pisanju zapisnika gotovo velika zadrega ali napisati cel roman, kar pomeni, da bi bil zapisnik 
zelo obsežen. Je pa gotovo, da vedno čisto točno ne moreš zadeti vsega. 
Franci Lahajnar je dejal, da predlaga pri zapisnikih, če bo pač dolg roman naj bo pa dolg 
roman, ampak naj se pa dobesedno napiše, ker če ne, se da spreminjati vsebino obeh dialogov 
in se napiše tisto kar potencialno nekomu ustreza. 
Katja Lapanja je dejala, da je zelo težko pisati zapisnik dobesedno in če bodo poslušali sejo 
v celoti, bodo videli, da se vsebine dobesedno, praktično ne da pisati. Prvič je veliko stvari v 
dialektu, drugič pa se včasih govori o neki zadevi nekonkretno ter je to zadevo potrebno 
razumeti, zato pri zapisniku skušati zadeti bistvo. Če ga v primeru g. Lahajnarja ni zadela, se 
opravičuje in bo magnetogram preverila še enkrat in zapisala kar želi, da je napisano. Sicer pa 
se na magnetogramu ni razločno slišalo podatka 2,4 km, zato ta podatek tudi ni bil konkretno 
naveden. 
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Popravek 1:  
Na sedmi strani zapisnika 18. seje OS se doda pripomba ga. Antonije Dakskobler in sicer: 

 
Antonija Dakskobler je na pripombo g. Zidariča, glede zadolževanja v višini 700.000 EUR 
dejala, da že tri leta poslušajo, kaj je prejšnja oblast naredila narobe, s tem, ko je občino 
pustila zadolženo za 924.000 EUR. Sedanji župan bi občino zadolžil za 700.000 EUR poleg 
tega, da je občina že zadolžena za 600.000 EUR – se pravi, da bo občina ob koncu mandata 
skupno zadolžena za 1,3 MIO. Nadaljevala je, da je bilo iz prejšnje razprave jasno, koliko se 
bo morala občina in občani zadolžiti, če bodo hoteli urediti komunalno infrastrukturo in 
čistilne naprave.  
 
Popravek 2: 
Na šesti strani zapisnika 18. seje OS se doda razprava g. Franca Lahajnarja in sicer:  

 
Franc Lahajnar je dejal, da glede na način dela, da naj bi bila ta sredstva namenjena za 
Novake nima glede tega nobenih pripomb. Sicer pa se je tudi sam pozanimal v Novakih, 
kakšno je njihovo mnenje glede uporabnosti te ceste ter vprašal g. Šturma, če mu lahko pove, 
koliko vozil se dnevno vozi na tej cesti Mrovljev Grič – Robidnica. 
Boštjan Šturm je odgovoril, glede avtobusnega prevoza za Novake in sicer je pojasnil, da v 
Novake trenutno vozi avtobus, po cesti ki je registrirana kot republiška in nikjer ne vozi 
avtobus kjer je makadam. Kar pa se tiče ostalih odsekov, pa vozi tudi na relaciji oz. odcepu 
Karnice do Robidniškega brda in sicer mini avtobus, ki vozi otroke iz sosednje občine v šolo 
in nazaj.  
Franc Lahajnar ga je vprašal, če vozi prav na tem odseku – Mrovljev grič – Robidnica. Sicer 
pa je bil predlagan odsek za asfaltacijo Mrovljev grič – Robidnica in ne tudi vsi ostali odseki, 
nakar je bilo rečeno, da so ti odseki preveč strmi, zato tudi niso v predlogu proračuna.  
Boštjan Šturm je odgovoril, da je odsek dolg 2,4 km sicer pa ne misli razpravljati o zadevi,  
če se je občinski svet oz. odbor tako odločil. Sicer pa bi bile sanacije potrebne vse ceste, ki so 
jih predlagali, drugače pa je bil predlog jasen, da bi asfaltirali vsaj klance, ker so najbolj 
problematični (za pluženje, za zimsko službo itd). Nadaljeval je, da je bila odločitev nato 
drugačna iz razloga, da je bilo zadoščeno odboru, katerega želja je bila, da denar sploh ne bi 
bil namenjen Novakom. 
Franc Lahajnar je dejal, da odbor tega ni nikdar zahteval, da denar ne bi šel v Novake in 
tudi od zahtev vseh treh svetniških skupin ni bilo niti enkrat to zapisano. Po drugi strani je bil 
odbor obveščen, da bo na tem odseku asfaltirana cesta z druge strani, kar trenutno menda tudi 
ni. Nadaljeval je, da sedaj po tisti cesti, ki ni asfaltirana, če prav razume, vozi avtobus in to 
avtobus sosednje občine - sosednji občini se ne zdi pomembno asfaltirati tistega odseka – za 
njihov avtobusni prevoz, naši občini pa je ta stvar najbolj pomembna. Glede planov za naprej 
je dejal, da so naredili pregled vseh cest, s tistim pregledom ni bilo narejenih nobenih planov, 
ker se teh stvari pač niti ni obravnavalo - konec koncev gre sedaj za zadnje leto, ker je volilno 
in bo tudi nov svet oz. nov odbor določal nove plane, ko bo zasedal. Sicer pa je dejal, da se 
odbor v bistvu ni opredeljeval glede tega ali bodi asfaltirali klance ali ne, v bistvu je odbor 
samo sprejel predlagano rešitev. 
 

Župan Miran Ciglič točko dnevnega reda dal na glasovanje.  
 
Soglasno je bil sprejet SKLEP: 
Soglasno je potrjen zapisnik ter sklepi 18. redne seje Občinskega sveta Občine Cerkno z 
dne 20.02.2014.     
  
  
                   (15 glasov ZA) 
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Ad 3.: Pogodba o prenosu javne kulturne infrastrukture v upravljanje za obdobje od 
1.5.2014 do 31.12.2020 
 
 
Martin Raspet je podal obrazložitev k točki dnevnega reda ter dejal, da se je pogodba 
usklajevala kar nekaj let, sedaj pa imajo na mizi končno verzijo, s katero sta zadovoljni obe 
strani.  
Ivana Leskovec se je zahvalila za vabilo in izrazila zahvalo in zadovoljstvo, da je pri 
obravnavi te zadeve prišlo do končnega rezultata, s katerim Mestni muzej Idrija postaja 
formalno in uradno; potrjen z dokumenti za daljši čas in ne samo za obdobje enega leta; 
upravljavec treh objektov, v katerih in s katerimi v tem prostoru dela že: 60 let z BBF, 
Cerkljanski muzej od leta 1978 in Bevkova domačija od leta 1990 naprej. Pogodba na eni 
strani zavezuje Mesti muzej Idrija ter na drugi lastnika in določa pravice in obveznosti na eni 
in na drugi strani. Zagotavlja, da se bodo trudili s temi objekti delati vsaj tako uspešno, kot so 
delali do sedaj. 
Župan Miran Ciglič je dejal, da pogodba v prvi vrsti govori o prenosu infrastrukture oz. 
upravljanje za obdobje naslednje finančne perspektive, s tem namenom, da se s tem odpira 
neko polje sodelovanja med Občino Cerkno in Ministrstvom za kulturo in kjer je upanje, da 
bo sodelovanje obrodilo določene uspehe. Tako na Ministrstvu za kulturo kot na Ministrstvu 
za kmetijstvo in okolje se je začelo z razgovori ter nastavilo zadeve oz. so začeli s projektom 
Divje babe vrednim 300.000 EUR. V skladu z zakonom iz leta 2004 bi tudi v Divjih babah 
morali poiskati upravljavca. Glede na vsa dogovarjanja na ministrstvu se sam nagiba k 
možnosti, da bi tudi to v bodoče prevzel Mestni muzej Idrija, z željo, da se tam pridobi tudi 
strokovni kader – arheologa, ki bi sodeloval pri urejanju samega nahajališča. Na Ministrstvu 
za kulturo so se pogovarjali o večletnih programih na področju glasbe, kjer so tudi dobili 
ustrezno podporo. Na tem mestu je izrazil veliko zaupanje v Mestni muzej Idrija, skupaj z 
oddelkom v Cerknem, da nadaljujejo s tistim delom, ki je bilo uspešno narejeno v prejšnjem 
mandatu, v sodelovanju s pristojnimi ministrstvi in s poudarkom na tem, da si je cerkljanska 
zaslužila, da se je PBF namenilo toliko denarja, da se je usposobila do takega stanja kot je 
danes in da lahko sprejema goste tako kot jih je v preteklosti. 
Marjo Mlakar je prebral sklep Odbora za družbene in društvene dejavnosti ter socialno 
politiko ter dejal, da je odbor glasoval s 4 glasovi ZA ter enim vzdržanim. 
Jurij Kavčič se je navezal na 14. točko obravnavane pogodbe. Dejal je, da mu je poznano, da 
je bil sestavljen notarski zapis in najemna oz. odškodninska pogodba, za dostopne poti v 
Franjo in sicer že pred zaključkom sanacije. Zdi se mu prav, da se pogodba poišče ter 
upošteva. Stvar dogovora pa je ali bo to pokrivala občina ali muzej. 
Župan Miran Ciglič je dejal, da je bila junija 2009 podpisana pogodba in iz tega naslova 
določene obveznosti niso bile izvršene ter jih bo potrebno izvršiti enkrat v bodoče (2. faza 
Čerinščice). Pogodbo je občina takrat morala podpisati, ker je dobila pomoč, da se je stvar 
sploh lahko izvedla. Pogodba med drugim govori tudi o odnosih z lastniki. V kolikor g. 
Kavčič ve za pogodbo in za lastnika, ga prosi, da v tej smeri pomaga, saj mora občina, če to 
obveznost ima, to obveznost tudi poravnavati.  
Jurij Kavčič je dejal, da gre za lastnika Bevk Branka in gre samo za pogodbo, ki je bila 
podpisana z njim. Kar se je moralo podpisati z ministrstvi pa je predmet drugih obravnav, saj 
je tudi država še dolžna zagotoviti določena sredstva.  
Marta Deisinger je vprašala kakšen arhiv je na občini, da te pogodbe ni ter če niso vse 
pogodbe na enem mestu. Meni, da je blamaža, da nosi nasprotna pogodbena stranka pogodbo 
na občino. 
Mojca Sedej je pojasnila, da je pogodba v hiši in se izvršuje, tako, da lastnik letno prejema 
sredstva, kot izhaja iz pogodbe. 
Stanko Brezavšček je vprašal, če se bo v Divjih babah v prihodnje še raziskovalo in 
izkopavalo ali se bo samo ohranjalo do te mere, kar je sedaj narejeno. 
Župan Miran Ciglič je dejal, da je potrebno v prvi vrsti upoštevati zakon iz leta 2004, ki je 
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podržavil vse jame oz. vhode v jame. Občine so bile takrat dolžne vse jame popisati. Veliko 
občin tega ni storilo, zato je Ministrstvo za kmetijstvo prevzelo nalogo, da bo preko zavoda 
pripravilo in pomagalo, da se to področje uredi. Pripraviti je potrebno upravljavske načrte in 
koncesijske pogodbe, na osnovi katerih se podeli koncesija. 
Franc Lahajnar je dejal da ni razumel te pogodbe ter vprašal, če potem to pomeni, da bo 
občina kulturne spomenike prenesla na muzej, hkrati pa bo obveznosti obdržala občina. 
Martin Raspet je razložil, da bo Občina Cerkno obdržala obveznosti kar se tiče dostopnih 
poti – te pa potekajo samo pri PBF. 
Ivana Leskovec je razložila, da je Mestni muzej tudi do sedaj te poti vzdrževal (investicijsko 
vzdrževanje, čiščenje), enako za brežine – to je v pristojnosti muzeja. Muzej pa ni plačeval 
odškodnin oz. samo v preteklosti enemu, vendar je lastnik takrat odstopil. 
 
Župan Miran Ciglič je predlagal glasovanje. 
 
Sprejet je bil SKLEP: 
Občinski svet je potrdil, da se z Mestnim muzejem Idrija sklene Pogodba o prenosu 
javne kulturne infrastrukture v upravljanje za obdobje od 1.5.2014 do 31.12.2020. 
 
                   (14 glasov ZA, 1 ni glasoval) 
 
Ad 4.: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
 
Marta Deisinger je podala obrazložitev Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja, ki se je sestala 25.03.2014. Komisija je obravnavala sledeče:  

- imenovanje nadomestnih članov Nadzornega odbora Občine Cerkno. 
- imenovanje Občinske volilne komisije Občine Cerkno. 

 
Župan Miran Ciglič je predlagal glasovanje. 
 
Soglasno so bili sprejeti SKLEPI: 

1. Za nadomestni članici Nadzornega odbora Občine Cerkno se imenujeta Sara 
Čučnik, Gorje 4 in Nataša Močnik, Ravne pri Cerknem 11. 

2. Soglasno je bila potrjena sestava občinske volilne komisije in sicer: 
- Julijana Mlakar, Gorenji Novaki 36 - predsednica, 
- mag. Vanja Močnik Raspet, Pot na Zavrte 24 – namestnica predsednice, 
- Ana Menegatti, Goriška cesta 39 – članica, 
- Metoda Bavcon, Bevkova ulica 2a – namestnica, 
- Špela Platiše, Mostaniška cesta 40 – članica, 
- Nika Dakskobler, Gorenjska cesta 27 – namestnica, 
- Jerca Prezelj, Zakriž 4b – članica, 
- Damjana Čadež, Podlanišče 13a – namestnica. 

 
                   (15 glasov ZA) 

 
Ad  5.: Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Cerkno za leto 2013 – 
hitri postopek 
 
Mojca Sedej je podala obrazložitev k zaključnem računu Občine Cerkno za leto 2013. 
Župan Miran Ciglič je dejal, da bi ob navedenih številkah dal en poudarek in sicer, da so v 
teh letih vstopili v pogoje poslovanja, ki niso bili lahki – bodisi zaradi krize ter tudi zaradi 
politike (prihodki iz igralništva po letih padajo). S temeljito politiko varčevanja, se je do 
letošnjega leta že doseglo pogoje, da se v letošnjem letu predlaga pogumen – investicijsko 
naravnan proračun. Kar se tiče kadrov se je od leta 2010 privarčevalo 75.000 EUR in če se 
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doda še znesek za podžupana, se je na tem mestu privarčevalo še dodatnih 75.000 EUR. Prav 
tako se je od leta 2010 zmanjšal znesek zadolženosti. S takim pozitivnim stanjem, je mogoče 
vstopiti v investicijski ciklus. 
Antonija Dakskobler je dejala, da gre vsa pohvala, da se je toliko prihranilo pri kadrih, bega 
pa jo podatek, ali je bilo leta 2010 zaposlenih 10 ali 11 oseb. V primeru, da jih je bilo 11 in se 
to deli je ta številka 2013, enaka. Če je bilo leta 2010 zaposlenih 11 in znašajo stroški za plače 
330.000 Eur in leta 2013 pa 10 in znašajo stroški 300.000, ni nobenega prihranka. 
Martin Raspet je dejal, da o točnih številkah težko govori oz. bi jih moral preveriti. 
Mojca Sedej je dejala, da je potrebno vedeti, da so številke o katerih je govoril župan, 
številke za dejavnost občinske uprave v celoti (materialni stroški, oprema, vzdrževanje 
upravnih prostorov..). Govoriti o samih plačah, pa je znesek nekje na višini 210.000 EUR 
Marija Hvala je glede okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odpadnih voda dejala, 
da je podatek za leto 2013 - 80.000 EUR in ko to primerja z predlogom proračuna za leto 
2014, je ta znesek še večji. Zanimalo jo je, kaj se je na tem delu naredilo, da ta sredstva ne bi 
šla neposredno iz občinskega proračuna. 
Mojca Sedej je vprašala, kam naj bi ta sredstva šla. 
Marija Hvala je dejala, kaj se je naredilo, da bi se sredstva pridobila. 
Mojca Sedej je dejala, da bi se pridobila lahko samo na ta način, da bi zaračunavali vodarino 
tudi v krajevnih skupnostih. 
Župan Miran Ciglič je dejal, da se je naredilo veliko in sicer so bile narejene podlage, da se 
bo lahko takrat, ko bo potrebno, naredilo to, kar je naredila občina Idrija – da je oblikovala 
sistem obračunavanja vode in vseh v zvezi s tem povezanih dajatev, v skladu z zakonodajo. Je 
pa ta naloga izredno zahtevna. 
Marjan Simonič je dejal, da je bil že zadnjič omenjen podžupan in znesek 75.000 EUR. 
Občina Cerkno kot taka profesionalnega župana niti ne more imeti, niti ga ni nikoli imela in 
niti ni potrebe, da bi ga imela. Od kje torej številka 75.000 EUR – toliko bi stal višji uradnik, 
če bi bil zaposlen profesionalno. Podžupan bi bil lahko samo neprofesionalen in bi dobil neko 
simbolično nagrado. Sicer pa tudi oni oz. on sam, ni nikoli videl neke želje po tem, da bi 
podžupan bil. 
Župan Miran Ciglič je dejal, da so neke želje bile – na koncu pa so vsi kršili zakon, saj za to 
obstajajo neke zakonske obveze. Sicer pa imajo občine to različno urejeno npr. občina Brda 
ima celo tri podžupane. Plače podžupanov pa se gibljejo nekje v višini 50 % županske plače. 
Martin Raspet je dejal, da je v predlogu Zakona o lokalni samoupravi, da se bo to nekoliko 
spremenilo in sicer, da podžupani ne bi bili več obvezni. Po trenutni zakonodaji, bi občina 
morala imeti vsaj enega podžupana, ki bi lahko bil tudi poklicni in bi dobil 80 % plače 
župana, nepoklicni pa 50 %. 
Marjan Simonič je dejal, da v naši občini podžupan ne more biti poklicno zaposlen, saj tako 
piše v statutu. 
Župan Miran Ciglič je dejal, da tako opredeljuje zakonodaja. 
Marta Deisinger je dejala, da se v razpravi glede podžupana ukvarjajo s stvarmi, ki jih ni, 
imajo pa več stvari katere so. Dejala je, da upa, da bodo nekoč tako veliki in tako bogati, da 
ga bodo lahko imeli. Glede stroškov občinske uprave je dejala, da zanjo ni pomembno koliko 
ljudi je bilo, temveč to, da je bil posel opravljen, za skupaj manj denarja, gledano na 
predhodnje leto. Prav se ji zdi, da se pri debati obrnejo na zadevo zaradi katere proračun še ni 
sprejet in sicer na zadolžitev. Pogledala je podatke za 2010 do 2013, kakšna je bila zadolžitev 
občine. Zadolžitev gledano skupaj (konec leta v bilanci stanja) je znašala 2010- 3.050.000 
EUR, leta 2011 – 1.903.000 EUR, leta 2012 – 1.815.000 EUR in leta 2013 – 2.017.000 EUR. 
Torej je razlika od 2011, 2012, 2013 napram začetnemu letu 2010 za dober milijon. Ko je bilo 
govora o tem, da se lahko zadolžimo za 650.000 EUR, je bilo še vedno za 400.000 EUR manj 
zadolženosti, kot je bilo leta 2010 v zaključnem računu. 
Martin Raspet je glede podžupana dejal, da je v zadnjem odstavku 34. člena  Statuta občine 
opredeljeno, da podžupan lahko opravlja funkcijo poklicno, če se v soglasju z županom tako 
odloči, odločitev pa mora potrditi občinski svet. 
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Marjan Simonič je dejal, da seveda drži, saj v tem primeru župan ni profesionalec in če 
želijo, da se ta odločitev potrdi na občinskem svetu je potrebna 2/3 večina, katera je bila pa 
jasno že 2010, da je ni možno dobiti. 
Jurij Kavčič je bil mnenja, da se pogovarjajo o napačnih stvareh, ki se ne dotikajo tega 
poročila, ki bi ga morali danes sprejeti, kot neko zaključeno dejstvo. Podžupana v občini 
Cerkno ni bilo nikoli – so pa bili opozorjeni, da bo to potrebno, vendar ga niso nikoli 
imenovali, ker se jim je zdel strošek nepotreben. Zato je zastonj govoriti, da se je nekaj 
privarčevalo, ker se je varčevalo vsa leta. Dejal je, da finančno, tako kot je ga. Deisinger 
zadevo predstavila, se še ne razpravlja o proračunu. Nikoli pa niso bile jasno dane številke za 
leto 2010, sama zadolženost pa je bila v vseh 12 letih slab milijon. 
Marta Deisinger je dejala, da debata o zaključnem računu je zanjo debata o postavkah 
zaključnega računa in to kar je ona povedala je postavka zaključnega računa in se sprašuje o 
čem še lahko govorimo, ko govorimo o zaključnem računu. Naredila pa je 4 letno primerjavo. 
Jurij Kavčič je dejal, da če se sega tako nazaj, potem se lahko seže še v skupščino občine 
Idrija, ki je bila posledično tudi naša občina. 
 
Župan Miran Ciglič je predlagal glasovanje. 

                    
Soglasno je bil sprejet je bil SKLEP: 
Občinski svet Občine Cerkno je potrdil Odlok o potrditvi zaključnega računa 
proračuna Občine Cerkno za leto 2013 po hitrem postopku.  

(15 glasov ZA) 
 
Ad 6.: Odlok o proračunu Občine Cerkno za leto 2014 – prva obravnava 
 
Mojca Sedej je podala obrazložitve k Odloku o proračunu Občine Cerkno za leto 2014 ter 
povzela bistvene spremembe. 
Župan Miran Ciglič je v nadaljevanju podal še nekaj informacij in sicer je bil na Svetu regije 
Severne primorske (66. seja 18.3.2014) podan sklep o zaključku projekta RCERO Nova 
Gorica – gre še za en padel projekt. Glede Energetske sanacije OŠ in odločitve Upravnega 
sodišča v Novi Gorici, ki je razsodilo negativno, je dejal, da se je odločil, da se temu projektu 
občina še ni dokončno odrekla in v zvezi s tem je bilo napisano pismo predsednici vlade ga. 
Bratuškovi. Eno od možnosti vidi tudi, da se naroči revizijo na Vrhovno sodišče ali pa 
direktna tožba ministrstva, seveda vse v soglasju občinskega sveta. Občina Cerkno je bila 
uspešna na prijavi na razpis Fundacije za šport in sicer so bila odobrena sredstva za projekt 
odbojkarskega igrišča poleg OŠ.  
Martin Raspet je v zvezi z načrtovano stanovanjsko gradnjo povedal, da se je komisija (g. 
Raspet, župan in ga. Sedej) sestala z Zidgradom, kjer se je pogajalo glede cene. Glede cene so 
od Zidgrada dobili odgovor, da je primerljiva, glede na to, da se stara stanovanja prodajajo za 
1.000 EUR/m2. Novozgrajena stanovanja bodo sodobno opremljena ter bodo poleg 
nadstandarda (dvigalo) stala 1.232,88 EUR/m2. V primeru odločitve, so pripravljeni ponuditi 
brezobrestno kreditiranje. 
Župan Miran Ciglič je dejal, da je pri nakupu stanovanj potrebno biti previden, kaj dejansko 
ponudba obsega. Tako je v obstoječi ponudbi upoštevano tudi celotno opremljanje s tuš 
kabino in grelnikom vode, sanitarijami in umivalniki. Gre za nadstandardno stanovanje, saj je 
v stavbi montirano tudi dvigalo prilagojeno invalidnim osebam. V kolikor bi se pristopilo k 
pogodbi bi bile letošnje obveznosti 100.000 EUR, v naslednjem letu pa 250.000 EUR. 
Jurij Kavčič je v zvezi z Gantarjevo hišo dejal, da se je že v preteklosti to skušalo urediti, 
vendar so naleteli na eno oviro in sicer ima hiša tri lastnike. Zanimalo ga je, če je zemljiško 
knjižno to sedaj urejeno ter ali se bo kupovalo samo deleže v tej hiši. 
Martin Raspet je odgovoril, da so še vedno trije lastniki in sicer eden 3/5 in dva 1/5 . Občina 
se je pogovarjala, da bi odkupila 4/5, medtem, ko pri 1/5 lastnika ni, ker je šel že pred 
davnimi leti v Avstralijo in se je za njim izgubila vsaka sled. Sicer pa je hiša neprimerna za 
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bivanje.  
Župan Miran Ciglič je dejal, da je eden od lastnikov občini dolžan kar nekaj denarja in s tem 
bi se lahko ta dolg poplačal. Hišo bi porušili ter s tem omogočili ureditev prostora v tistem 
delu naselja.  
Marija Hvala je vprašala kdo je delal cenitev, ki znese 25.000 EUR. 
Martin Raspet je pojasnil, da je cenitev s sklepni fazi, predvideva pa se, da bo cena nekoliko 
nižja. 
Antonija Dakskobler je v zvezi s stanovanjsko gradnjo dejala, da torej Zidgrad ponuja 
stanovanja po ceni 1.200 EUR tako, da bi bila cena enega stanovanja približno 1.400 EUR/m2 
z DDV-jem ter za poslovni prostor 1.500 EUR/m2. Dejala je, da jo zanima, glede na to, da 
Občina Cerkno razpolaga z 42 stanovanji, od tega 30 na območju Občine Cerkno ter 16 
poslovnimi prostori, ali so vsa ta stanovanja zasedena, koliko je potencialnih kandidatov oz. 
prosilcev, za ta nova stanovanja ter za kakšen namen bo porabljen poslovni prostor. Po drugi 
strani je dejala, da se ve, da je v Cerknem precej starih stanovanj po ceni 900 EUR/m2. 
Zanimalo jo je še, kdo so ti potenciali prosilci, ali so npr. mlade družine.  
Martin Raspet je dejal, da so trenutno vsa stanovanja zasedena. Sicer pa občina vsake toliko 
časa objavi razpis, kjer se prosilce razvrsti po določeni lestvici. V lanskem letu se je lestvica 
iz leta 2009 izpraznila, se pravi, da so prosilci prišli do stanovanj. Lani je bil tako objavljen 
nov razpis in so na lestvici novi kandidati za vselitev. Glede poslovnega prostora je pojasnil, 
da je bilo na tistem območju mogoče graditi samo poslovno-stanovanjski objekt oz. ni 
dovoljeno graditi samo stanovanjskega objekta, zato je bilo rečeno, da se eno stanovanje 
nameni za poslovni prostor, ki ga bo odkupila občina, sicer po nekoliko višji ceni, ker je 
davčna stopnja za poslovni prostor nekoliko višja. Ta poslovni prostor se bo kasneje preuredil 
v stanovanje.  
Antonija Dakskobler je dejala, da je cena 1.500 EUR/m2 za Cerkno kar visoka. 
Martin Raspet je pojasnil, da je cena ista, samo davek je drugačen. 
Župan Miran Ciglič je dejal, da se lahko Cerkno zapre ter živi s tem kar je na razpolago ali 
pa se realizira želje, ki so bile izražene že v letu 2010 ter je bilo v ta prostor tudi že 
investirano. Stara policijska postaja se je odkupila prav z namenom gradnje novih stanovanj 
in prav se mu zdi, da se po 22 letih ali več, v skladu s Statutom občine obnavlja stanovanjski 
fond. Poudaril je še, da nikoli ni odveč imeti kako stanovanje v rezervi, za primer reševanja 
kadrovskega povpraševanja ali pa za primer izrednih dogodkov.   
Jožica Lapajne je pojasnila, da je na čakalni listi trenutno 11 prosilcev. Gre pa tako za 4. 
članske kot do 2. članske družine.  
Antonija Dakskobler je dejala, da ne bo slučajno narobe razumljena ter če se je preverilo, 
ker se prodajajo tudi malce starejša stanovanja, ki niso slaba in bi za tako ceno lahko kupil 
skoraj dva. Sicer pa nikakor ni proti stanovanjem. Nikoli pa niso imeli nobene informacije, 
koliko in kakšni so prosilci. 
Jožica Lapajne je pojasnila, da je bilo to obravnavano na odboru za družbene dejavnosti v 
mesecu septembru; takrat je bilo 12 prosilcev, eden je stanovanje že dobil, 11 pa jih še čaka.  
Marija Hvala je dejala, da je glede na dogovor z Zidgradom občina dolžna kupiti poslovni 
prostor ter da se na to kaj bo v njem, še ni odgovorilo. Sicer pa je dejala, da jo zanima kaj bo s 
temi štirimi stanovanji, ki bodo višjega razreda in koliko od teh prosilcev jih bo sposobno 
plačevati najemnino. 
Jurij Kavčič je dejal, da bo občina kot pomoč dala subvencijo.  
Župan Miran Ciglič je dejal, da gre za dobro vprašanje, sicer pa bo nenazadnje potrebno tudi 
tehtno premisliti. Pomembno pa je, da se do stanovanj pride in se z njimi lahko razpolaga ter 
se s tem pridobi možnost, da se s temi stanovanji lahko upravlja. Sicer pa je v stara stanovanja 
potrebno kar precej vložiti, saj niso v dobrem stanju.  
Marija Hvala je vprašala, če je občina pridobila kaj informacij, če bi bil kdo pripravljen 
odkupiti ali vsi samo čakajo na najem. 
Župan Miran Ciglič je dejal, da je iz razgovora z Zidgradom znano, da imajo potencialne 
kandidate. Je pa dejstvo, da bo Zidgrad pričel z gradnjo samo v primeru, da se sklene pogodba 
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z občino.  
Branka Florjančič je dejala, da jo zanima, zakaj v ceni ni vkalkulirana vrednost zemljišča. 
Martin Raspet je razložil, da je šlo za menjavo zemljišča, za knjižnico in park. 
Branka Florjančič je dejala, da so bile pri knjižnici nekoliko drugačne razmere ter je bilo 
dano Zidgradu, na škodo občine.  
Župan Miran Ciglič je dejal, da so pomembna dejstva, ki so zapisana v zemljiški knjigi. 
Sicer pa občina sama, s policijsko postajo ter parcelami okrog nje, ne bi bila sposobna graditi. 
Marta Deisinger je dejala, da ima občina že tako probleme s poslovno nepotrebnimi 
nepremičninami, saj se jih prodaja že vrsto let. Zdi se ji nesmiselno kupovanje nekih starih hiš 
ali stanovanj, kamor bi morali vložiti – na drugi strani pa občina že ima neke svoje, že 
kupljene nepremičnine, ki pa jih ne dogradi do te mere, da bi jih lahko spravili v promet. Zato 
se jih zdi smiselno »počistiti« tisto kar občina ima in potem se spuščati v nove nakupe. Sicer 
pa se ji zdi smiselno delati na pogajanjih za ceno z Zidgradom, glede nakupa novih stanovanj. 
Strinja se da, če imaš neko novo stanovanje v rokah, ga boš lahko tržil oz. reševal nek drug 
problem, če pa ima občina v lasti samo neko staro zaprto hišo, so z njo samo problemi oz. od 
nje ni nobenega profita. 
Antonija Dakskobler je vprašala, če tista hiša in zemljišče nista bila Zidgradu dana, se pravi, 
da ni to stvar občine. 
Župan Miran Ciglič je odgovoril, da občina ni ničesar nikomur dala, ampak je občina hišo 
menjala za tisto kar vrsto let ni bila lastnik t.j. parcele v okolici in knjižnico. 
Antonija Dakskobler je dejala, da po tem takem hiša ni več breme občine ter če pogledamo 
sosednjo občino, Koling zida za trg in stanovanja prodaja in ni pogoja, da bodo zidali, če bo 
zraven tudi npr. občina. Zato gre po njenem mnenju za veliko razliko. Dejala je, da še enkrat 
želi poudariti, da ne nasprotuje, da stanovanja so, ampak po kakšni ceni so. Sicer pa je prav, 
da ima občina stanovanja in tudi stanovanja za 900 EUR/m2 niso tako slaba.  
Župan Miran Ciglič je dejal, da so tudi finančne možnosti v Idriji precej drugačne od 
možnosti v Cerknem. 
Marjan Simonič je dejal, da mu je iz razprave nekako jasno, da je prvi del pogajanj narejen, 
na mizi je nek predlog. Cenovno gledano, ta predlog verjetno ne bi dobil večine, saj se mu zdi 
cena relativno visoka. Mogoče bi bila pametna rešitev, če se že na ceni ne da ničesar storiti, 
da se izpogaja vsaj, da se mogoče kupi kako stanovanje manj in bo finančni zalogaj lažji. Bil 
je mnenja, da je potrebno nadaljevati s pogajanji. 
Župan Miran Ciglič je dejal, da je posel pač posel in do njega prideš, ko sta obe strani 
nekako zadovoljni. Nima nič proti predlogu g. Simoniča in lahko se poizkusi še s tem ter se 
potem naslednjič dogovorijo kako in kaj. Nadaljeval je z gasilstvom ter se dotaknil naravne 
katastrofe – žledoloma, ki je Občino Cerkno hudo prizadela in je gasilstvo, kot temelj civilne 
zaščite odigralo izjemno vlogo ter si kot tako zasluži, da ima postavko v proračunu – letos 
okrog 250.000 EUR.  
Stanko Močnik je dejal, da tako kot vsi, tudi gasilci gledajo na to, da bodo čimboljše prišli, 
do kake zadeve. Gasilsko društvo Bukovo – Zakojca je dobilo možnost, da gre v nabavo 
rabljenega podvozja in tak je bil tudi sklep Gasilske zveze v Cerknem, da se v to zadevo gre. 
Prav tako se pelje naprej zastavljen koncept nabave vozila v Cerknem. 
Antonija Dakskobler je vprašala, če gre torej za isto vrednost v proračunski postavki t.j. 
120.000 EUR. 
Stanko Močnik je odgovoril, da drži, razlika je samo, da se zamenja lokacija, kjer se bo 
vozilo nabavljalo. 
Branka Florjančič je vprašala, če je usklajeno znotraj zveze. 
Stanko Močnik je odgovoril, da je bil sklican sestanek ter da je usklajeno. Tudi sicer skušajo 
znotraj zveze med vsemi društvi stvari usklajevati ter iskati najboljše rešitve za vse skupaj. 
Župan Miran Ciglič je dejal, da je prav, da se pove, da je občina obljubila pomoč vsem tem 
požrtvovalnim ekipam, ki so pomagale ob žledolomu. Tako nameravajo v mesecu aprilu 
pokriti vse obveznosti do gasilcev in do vseh ostalih ekip, ki so pomagale.  
Marija Hvala je vprašala, če skupaj še vedno ostane 249.341 EUR ali se to povečuje in od 
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kje se bo pridobilo sredstva za pokritje obveznosti. 
Župan Miran Ciglič je dejal da je to celota in toliko ostaja, ostala sredstva pa se bodo 
pridobila iz stalne rezerve. Podal je še informacijo, da so razpolovljena sredstva glede 
koriščenja sredstev za ceste, po 23. členu. 
Marjan Simonič je dejal, da je pozorno spremljal razpravo ter sledil točkam katere so na 
zadnji seji botrovale, da proračun ni bil sprejet. Glede samih točk se mu zdi nesmiselno, da se 
ponavljajo, ker je znotraj razprave usklajeno oz. so sklepi pričakovani. Bi pa želel, da se še na 
tistih pomembnih točkah, katere so bile začetek leta dodane, skušajo – tudi eventuelno s 
kakšnim posvetom – še dodatno uskladiti, da bi proračun na tej seji poskušali sprejeti, kot se 
od njih tudi pričakuje ter je nenazadnje to tudi njihova želja. Škarje in platno sta vedno na 
obeh straneh, saj tako demokracija tudi funkcionira. Zanimalo ga je, če so kakšni posebni 
premiki, saj iz samega gradiva, ki so ga prejeli, ni bilo čutiti, da so se kakšne stvari kaj bolj 
pojasnile ali uredile. Rad bi, da se razčisti naslednje: glede šole (kar se je dalo, so spremljali iz 
javnosti), glede stavbe na Kladju, glede izdajanja in financiranja časopisa Ukopditi, ki je brez 
uredniškega odbora ter glede zadolževanja. Kar je razbral iz razprave, sicer gradnja stanovanj 
kot taka ne vpliva na samo zadolževanje, vpliva pa lahko v smislu denarnega toka. Bil je 
mnenja, da se da še kaj narediti in se kasneje lahko (tudi zadolževanje) uredi z rebalansom. 
Pomembna se mu zdi informacija glede Energetske sanacije šole, kjer točka ostane samo v 
NRPju. Podpirajo, da se denar za modernizacijo poviša. Presenečenje zanj je bilo tudi nakup 
Gantarjeve hiše, ko gre zopet za podoben projekt, kot na Kladju, brez ocene ter so po 
njegovem mnenju prešli na to malce prezgodaj, tako, da se lahko eventuelno tudi ta zadeva 
umakne ter se jo uskladi kasneje. Glede zaposlovanja in takratnega kadrovskega načrta, ki so 
ga potrjevali v lanskem letu, je dejal, da se tako proračun kot kadrovski načrt sprejemata za 
eno leto in če tisto leto ni izkoriščen, ne ve od kje bi bila ta pravica, da se lahko potem 
uveljavlja še v naslednjem letu. Zato se mu zdi smiselno, da se na področju zaposlovanja 
poišče nek kompromis. Vprašal je, če drži, da je prišlo na LTO-ju do odstopa ter bil mnenja, 
da se sedaj lažje poišče novega človeka, tudi za namen zaposlitve na VCC-ju. Zanimalo ga je, 
če bo župan v zvezi s tem predstavil kakšno reorganizacijo. Dejal je, da imajo za vse te točke 
pripravljene možne kompromise, z namenom, da bi se lažje zbližali ter tako sprejeli proračun 
v prvem in v drugem branju, kar je tudi njihov osnovni namen.  
Župan Miran Ciglič je v zvezi šolo odgovoril, da je ravnatelja zaprosil, da organizira 
sestanek s celotnim kolektivom, na kar mu je odgovoril, da to ni njegova zakonska obveza. 
Ravnatelja je prijavil šolski inšpekciji, s tem namenom, da se enkrat in za vselej razčisti kaj je 
podaljšano bivanje, kako se ga sme financirati in še druge zadeve vezane na delovanje šole. Z 
ugotovitvami bo seznanil občinski svet. Kar se tiče časopisa Ukopditi, je dejal, da je bilo že 
pred leti jasno povedano, da gre za glasilo, ki ne potrebuje uredniškega odbora, za kar je bilo 
pridobljeno uradno tolmačenje iz Ministrstva za kulturo. Glede hiše Gantar je dejal, da gre za 
zadevo, ki je prišla vmes in sicer se razčiščujejo odprte postavke ter pokazala se je potreba, da 
se z človekom poravna dolgove. Kljub vsem obljubam se jim je zdela to edina možnost, da 
dobijo ta denar nazaj. Glede zaposlovanja je to vezano na projekt  Lazec. Glede LTO-ja drži, 
da so v teh dneh prejeli odpoved in stvar je odprta oz. se bo potrebno dogovoriti kako in kaj 
naprej. Na občinskem svetu je bilo dogovorjeno, da se financira še do začetka jeseni, na kar bi 
odločitev kaj bo z LTO-jem prepustili novi strukturi.         
Mojca Sedej je glede zadolževanja razložila, da je bilo decembra predlagano zadolževanje v 
višini 1,2 MIO trenutna številka pa je 650.000 EUR. Še enkrat je poudarila, da je v prvi vrsti 
zadolževanje namenjeno zapiranju proračuna.  
Župan Miran Ciglič je dejal, da je potrebno povedati, da je zadolževanje namenjeno dvema 
projektoma in sicer Lazcu in VCC-ju. Gre za dolgoročno zadolževanje, kar pomeni, da se na 
daljši rok obveznosti tudi vračajo in ne obremenjujejo občine do take mere, da bi se znašla v 
kakšnih problemih. Ob zadolževanju 650.000 EUR obstaja še vedno odprtih oz. je možnost 
zadolževanja v višini 1,2 MIO. Kar pomeni, da take investicije, kot jih izvajajo danes, jih je 
mogoče izvajati tudi v naslednjih dveh mandatih.   
Marko Čadež je dejal, da glede objekta na Kladju kaj več ne bi dodajal, saj je glede objekta 
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že zadnjič pojasnil kakšni so kratkoročni in dolgoročni plani. Nadaljeval je, da bi pa rad 
prisotne spomnil na porabljena sredstva v proračunu in sicer KS Otalež, ki je imel lani 
320.000 EUR porabljenih sredstev in KS Podlanišče 11.700 EUR. Zato ne razume nagajanja 
g. Simoniča, ki nekako želi preprečiti nakup te stavbe, ki je za njih nujno potrebna ter je vsem 
ostalim stvar jasna in razumljiva, razen njemu. 
Antonija Dakskobler je dejala, da misli, da je bilo rečeno, da je bilo v lanskem letu za KS 
Podlanišče namenjenih 240.000 EUR, za cesto. Se pa strinja z g. Čadežem, da rabijo nek 
prostor, da lahko izvajajo svojo dejavnost, pa vendarle je potrebno imeti za vsako stvar, ki se 
jo kupuje neko finančno konstrukcijo. Do sedaj niso videli ne cenitve, ne kako in kaj se bo 
delalo. Leta 2002 se je zgodila ista zgodba v Šebreljah in sicer vežica, ki je bila kasneje 
krasno predstavljena, v proračunu za 85.000 EUR, v naslednjem proračunu je bila ta postavka 
191.000 EUR, kar je bila tudi kršitev župana, kar se je kasneje tudi strinjal, saj je bilo brez 
nekega rebalansa. Iz NRP-ja ni razvidna (skupna številka 355.000,00 EUR), kaj in kako se bo 
delalo, koliko bo stalo, niso videli cenitve. Nikoli ni nihče nasprotoval temu, da se ne bi 
kupilo, vendar so dejali naj se naredi tako, da bo njim predstavljeno kako se bo delalo in 
kakšen namen bo imelo. V primeru vežice v Šebreljah je bilo rečeno, da se vsak naslednji 
projekt predstavi, da se vse pove.   
Župan Miran Ciglič je dejal, da je bilo 240.000 EUR za KS Podlanišče namenjeno v letu 
2012. Dejal je, da bodo gotovo tako domačini, kot prisotni ponosni na to, da se je taka mrliška 
vežica v Šebreljah naredila. Prav tako je ponosen tudi sam nase, da ni pristal v »skubljenje« 
tega objekta, ki bi na koncu pridobil neko obliko, ki ne bi bila primerna svojemu namenu. 
Velikokrat se zgodi, da se zadeve ne izidejo tako, kot bi človek pričakoval, zato je dejal, da 
apelira na vse, da pokažejo malce solidarnosti – tako bi pričakoval npr. od predsednika KS 
Bukovo, da bi bil solidaren z predsednikom neke druge KS ter ga podprl v prizadevanjih. 
Vesel pa je, da se je uresničila njegova politika, da se sredstva po posameznih KS 
enakomerno porazdelijo. Tudi pri projektu Kladje je potrebno imeti neko ambicijo, da iz tega 
nekaj nastane. Prav tako je bilo v primeru Lazca, ko so stroški narasli, vendar se jih je dalo 
pokriti preko razpisa.  
Franc Lahajnar se je navezal na hišo na Kladju ter dejal, da misli, da se vsi strinjajo, da na 
Kladju potrebujejo nek prostor, prav se mu zdi pa tudi, da bi KS predstavila kako namerava 
urediti ta prostor, da bi na koncu vedeli o čem se sploh odločajo. Trenutno vedo samo to, da 
imajo namen kupiti eno hišo nihče pa še ni povedal (vsaj ne njemu, kot svetniku), kaj se bo v 
tisti hiši izvajalo, kaj bo npr. s staro šolo – ni videl nobenega programa ali karkoli drugega. 
Podpira to, da bi KS tam uredila nek prostor, misli pa da je prav, da dejansko res vedo kako in 
kaj nameravajo tam izvesti tudi z neko cenitvijo finančnih stroškov skozi leta.  
Župan Miran Ciglič je dejal, da bo tukaj potrebno izvesti še vse postopke, po drugi strani pa 
je težko opredeliti program, če ne veš kakšno politiko bo vodila država. Zdi pa se mu prav, da 
se KS v tem podpre.    
Franc Lahajnar je dejal, da se iz tega ne ve ali je to najboljša varianta, kar je možno izvesti 
na Kladju (nakup dveh stavb, s cesto v sredini).   
Marko Čadež je dejal, da je bila zadeva predstavljena g. Dakskobler na usklajevalnem 
sestanku in če bi se pozanimal, bi mu to pojasnila. Nadaljeval je, da je za sam nakup stavbe 
veliko tudi sredstev same KS (telefonija) in so to druga sredstva, ki jih KS vsa leta ni 
koristila, tako, da je strošek občine v prvi fazi zelo majhen. Na razpise se lahko prijavljaš 
takrat, ko hišo enkrat imaš. Šolo bodo podrli, tako kot bodo iz nje preselili, vse kar se da ter 
tam uredili parkirišče, ki ga na Kladju ni. Tako, da bo prostor dobil neko vrednost. Poleg tega, 
da bodo pridobili prostore za delovanje KS ter še za kaj drugega.  
Jurij Kavčič je dejal, da je v tej stavbi tudi mlekarna, ki je bila pred leti obnovljena ter če 
imajo tudi to namen podreti. 
Marko Čadež je dejal, da da in da jo nameravajo preseliti v spodnje prostore. Kar se tiče 
škode, gre pa samo za ploščice, ki so položene po steni.  
Župan Miran Ciglič je dejal, da je v hiši par krat gostoval in lahko reče, da je stara mlekarna 
nevarna.  
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Jurij Kavčič je dejal, da je takih stavb na podeželju veliko in nekatere so tudi v lasti občine, 
npr. na Želinu, kjer se je stavbo že trudilo prodajati ter misli, da bi se bilo potrebno truditi še 
naprej, da se to stavbo proda.  
Župan Miran Ciglič je dejal, da je bil na Želinu že kupec oz. dva, vendar je kriza naredila 
svoje.  
Jurij Kavčič je dejal, da bi bilo v zvezi s hišo na Kladju dobro, če bi dobili tudi zapisnik 
sveta KS, ko je takrat sklepal o tem nakupu. Sicer pa se mu zdi, da je neprimerno apelirati na 
bilo koga v tem občinskem svetu, ker je potrebno govoriti o proračunu kot o celoti in o 
potrebi vseh ljudi v občini. Spomnil je na to kakšni problemi so bili za zaključiti majhen del 
investicije na Bukovem, ki je skoraj primerljiva investiciji v Šebreljah (po finančni plati).  
Jernej Hadalin je dejal, da je pričakoval, da bo postavka vzdrževanje gozdnih cest vsaj 
nekajkrat povečana, glede na stanje kakršno je. Na splošno je pri kmetijstvu proračun precej 
zmanjšan, tako da ni mogoče ničesar nikjer vzeti. Če se lahko dela tako luksuzno igrišče, kot 
je v Lazcu, potem se mu zdi, da bi se lahko tudi za take stvari, ki so veliko bolj potrebne, 
našel denar.    
Župan Miran Ciglič je odgovoril, da se je povečala postavka za vzdrževanje cest za 100.000 
EUR, prav zaradi intervencijskih stroškov.  
Marjan Simonič je, dejal, da želi zaključiti razpravo glede hiše na Kladju, vendar pa želi, da 
se navede, da podpira, da se tudi za KS Podlanišče uredijo primerni prostori ter da bo glasoval 
na občinskem svetu za, takoj ko bodo ti prostori predstavljeni v neki minimalni obliki, da 
bodo sploh vedeli za kaj gre. Opaža namreč, da se, glede na to, da predstavlja mnenja vseh 
treh svetniških skupin, vedno apelira na Otalež, kar se mu milo rečeno zdi neprimerno. Dejal 
je, da proračun zadnjič ni bil sprejet ter da se sprašuje, kako si predstavljajo, da bodo proračun 
potrdili danes, saj npr. s šolo ni ničesar novega (predlagali so, da se, v kolikor ni nič novega, 
zadeva za to šolsko leto sfinancira). V primeru, da se kaj zgodi, šola teh sredstev nima.    
Župan Miran Ciglič je dejal, da je treba zadeve pravilno povedati ter razložiti kaj dejansko 
pomeni nadstandard, ki ga občina pokriva in kaj občina ne zagotavlja iz naslova podaljšanega 
bivanja. Sredstva za nadstandard pa so zaenkrat pokrita, vendar pa se sredstva ne bodo 
odvedla, dokler ne dobijo od ravnatelja jasno sliko, kam gre 20.000 EUR. Tudi glede odprave 
¾  bodo dobili sredstva takoj, ko bo sprejet proračun.    
Antonija Dakskobler je vprašala, če ni mogoče sedaj dati v proračun 20.000 EUR več za 
šolo in sprejeti sklep, da se bodo sredstva izplačala takoj, ko bo znan odgovor inšpektorja.   
Marija Hvala je dodala, da imajo vsi ti učitelji pogodbe do 31.8. 
Antonija Dakskobler je dejala, da drži, da imajo učitelji pogodbe do takrat in sedaj nimajo 
denarja za plače.  
Župan Miran Ciglič je dejal, da to ne drži, da nimajo denarja za plače saj so plačani s strani 
države, ampak mogoče nimajo samo denarja za del plače.  
Antonija Dakskobler je dejala, da je vsem v interesu, da se proračun sprejme, vendar pa so 
plačana nesorazmerja tudi v Občini Cerkno, se pravi, da tudi v občinski upravi niso dobili 
plačanih teh nesorazmerij, saj bi jih po tem takem, če velja za vse enako, ne smeli dobiti. 
Župan Miran Ciglič je navedel kaj vse občina pokriva za OŠ in sicer: sofinancira se logoped, 
materialne stroške v višini 50.000 EUR, podaljšano bivanje v višini 34.000 EUR, za razvojni 
program, nabavo osnovnih sredstev, širitev projekta OVE, prevozi, itd.; se pravi, da gre za 
velik denar. Vprašal se je zakaj npr. ne stori tudi ravnatelj nekaj, da bo pripeljal denar v hišo. 
Pozval ga je naj prijavi Fundaciji za šport zamenjavo parketa v telovadnici, vendar tega ni 
naredil. Zato se je potrebno vprašati, kako v šoli delajo.  
Marjan Simonič je dejal, da je bilo rečeno, da bodo podprli to, če bo ugotovljeno, da nekdo 
dela nezakonito, vendar pa morajo do takrat oni delovati zakonito. Dejal je, da ne razume, 
zakaj ne sprejme kompromisa, ki so ga predlagali, da se sredstva do konca šolskega leta 
potrdijo, v kolikor bo inšpekcija ugotovila nepravilnosti, pa se bo zadeve spremenilo.  
Župan Miran Ciglič je dejal, da bo razložil od kje ta zgodba izhaja. Februarja 2012 je g. 
ravnatelj naročil pomivalni stroj (proračun ni bil sprejet), nastala naj bi izguba, vendar je 
minilo leto in nikjer ni bilo nobene izgube. V letu 2013 so se zadeve analizirale in v vrtcu se 
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je ugotovilo višek 70.000 EUR, ta sredstva so se pustila vrtcu, da se je izvedlo vrsto investicij. 
Dejal je, da deluje po principu – čisti računi – dobri prijatelji, zgodba pa se je na žalost pričela 
z neko željo, da se nekoga prelisiči. Na podlagi tega se mu zdi prav, da se preveri tudi vsa 
druga področja, ki so izračunana napačno in da se ustrezno ukrepa. Še enkrat je poudaril, da je 
njegova želja samo to, da se ima čiste račune.  
Marjan Simonič je dejal da to podpira, vendar pa iz predloga proračuna se lahko razbere 
samo, da je za te potrebe toliko manj denarja in da zadeva ni pokrita. V primeru, da ima 
ravnatelj rezerve kje drugje, pa bi se lahko pred pripravo proračuna pogovorili in jih tudi 
uskladili ter danes ne bi izgubljali toliko časa.  
Župan Miran Ciglič je dejal, da se bo po njegovem mnenju ta občinski svet moral sestati še 
enkrat v mesecu dni, če ne drugega, da se potrdi ta predlog, ki se ga bo predložilo Zidgradu 
ali sprejme stanovanjsko gradnjo, če se gre v tri stanovanja – če dejansko to potrdi, potem je 
razumel, da se lahko sklene pogodba in takrat bo na mizi tudi že rezultat inšpekcije v šoli. Do 
takrat pa ni kakršnihkoli ovir v šoli in se lahko program pelje naprej, brez posledic za otroke 
ali zniževanje standarda.  
Marjan Simonič je dejal, da ne bi bilo kakšnega nesporazuma – dejal je da pričakuje, da se 
razprava lahko nadaljuje v tej smeri, da se pa zmanjša število stanovanj oz. vidi rešitev v tej 
smeri. 
Župan Miran Ciglič je dejal, da ja to razumel kot pozitiven predlog, da se dejansko gre v tri 
stanovanja in s tem začnejo z gradnjo. 
Marjan Simonič je dejal, da bi rad stvari razčistil in nadaljeval, da so lani pristali na 
zaposlitev, ker so bili prostorski akti in danes morajo potrdili zaposlitev zaradi Lazca – 
vprašal se je, zakaj pravzaprav sploh gre ter če se lahko pojasni kadrovski načrt za 2014. 
Župan Miran Ciglič je dejal, da gre za eno zaposlitev za VCC in Lazec.  
Martin Raspet je glede kadrovskega načrta pojasnil, da gre za eno delovno mesto na 
področju družbenih dejavnosti in drugo na področju za okolje in prostor. 
Marjan Simonič je dejal, da je torej problem zaposlitve na okolju in prostor ter so se na 
usklajevanjih poenotili, da tega ne bo.   
Antonija Dakskobler je dejala, da je bilo na usklajevanju rečeno, da ne bo kadrovskih 
zaposlitev, naknadno je bilo rečeno, da se potrdi zaposlitev za projekt Lazec in VCC, za 
obdobje enega leta. Zadnjič pa so dobili na mizo proračun in kadrovski načrt na katerem sta 
zapisana dva zaposlena. Lani so potrdili zaposlitev na okolju in prostor zato, ker je bila takrat 
nujna potreba, ker je bil sprejet prostorski načrt in delavec tega ni mogel sam in so odobrili. 
Vendar do zaposlitve takrat ni prišlo, ker je pač oz. ne bo rekla, kje je bil tisti zaposleni.   
Župan Miran Ciglič je dejal, da v proračunu predlaga dve zaposlitvi in sicer od oktobra 
dalje, sicer pa je konkretno na tem mestu potreba po še enem zaposlenem.  
Franc Lahajnar je dejal, da glede na to da se konec leta ta mandat izteka, misli, da bi bilo iz 
tega vidika boljše, da se vidi po volitvah in se potem te razpise pripravi, saj bo konec koncev 
ta razpis izveden tik pred volitvami, se pravi, da bo zaposleni nastopil službo takrat.    
Branka Florjančič je dejala, da če je zaradi razpisa za VCC in Lazec zaposlitev nujna, potem 
se strinja, drugo zaposlitev pa se enostavno odstrani. 
Marjan Simonič se je vprašal, kaj naj bi pravzaprav sploh počel ta človek v Lazcu. 
Župan Miran Ciglič je dejal, da bo investicija zaključena 15. avgusta. Pogoji iz razpisa, pa 
zahtevajo zaposlitev za določen čas enega leta, kaj bo delal pa je drugo vprašanje oz. mu bo 
potrebno dati ustrezne zadolžitve.  
Martin Raspet je glede zaposlitve razložil, da je bilo pri razpisu za Lazec, v razpisnih  
pogojih navedeno, da se za predvideno zaposlitev dobi višje število točk t.j. 4 (pogoj za 4 
točke je bila zaposlitev). V razpisu je navedeno, da se zaposli osebo za obdobje enega leta, ne 
navaja pa se, kaj točno naj bi ta oseba delala.   
Marija Hvala je predlagala, da bi se sedaj zaposlilo tega za obdobje enega leta, potem pa se 
naslednje leto spet razpiše, naprej za okolje in mogoče bo ta, ki bo že vpeljan prišel na to 
mesto.  
Župan Miran Ciglič je dejal, da predlaga, da se zaposlitev na okolju črta, tega iz razpisa, pa 
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se ohrani.  
Franc Lahajnar je dejal, da bi se vrnil k podaljšanemu bivanju za otroke od 6. do 9. razreda. 
Misli, da je že Svet šole v prejšnjem sklicu lansko leto sprejel načrt dela za šolo, kjer je bil 
sprejet tudi kadrovski načrt in bi po njegovem mnenju ta sredstva iz proračuna ne odvzemali,  
dokler se res ne dokaže, da je nekaj narobe ter bi dejansko ravnatelju ne omogočali, da ima 
ljudi, kot je imel v planu. Misli, da če se to naredi ni dobro. Za to šolsko leto bi morali 
narediti tako kot teče, za novo šolsko leto, če se vidi da so problemi, pa spremeniti (definirati 
in ustrezno popraviti tudi v kadrovskem načrtu). Učitelji imajo pogodbe in si ne predstavlja 
kako bo izgledalo, da bi se ta sredstva odvzela.  
Župan Miran Ciglič je dejal, da njemu ni nihče nič rekel, kje bo denar vzel za lansko zimo, 
kakor tudi za letošnje nesreče. Treba se je bilo znajti in garati ter isto pričakuje od ravnatelja, 
ki bi moral biti sposoben, da to naredi saj je to njegova prvenstvena naloga.     
Marta Deisinger je dejala, da če dobro razume podaljšano bivanje ni ogroženo, ampak gre za 
problem kadrovskega načrta, ki je izhajal iz obstoječega števila učiteljev in ker imajo neke 
normative je pač moral nekje nekoga zaposliti, ki ni bil z rednim učnim programom zaposlen. 
Ko pride v podjetju do problema zmanjševanja produkcije in ko prihaja v šoli do manjšega 
števila otrok se mora vodstvo usesti in narediti plan »B«. Luknjo do septembra se sicer lahko 
zakrpa, vendar pa je potreben tudi plan »B«, kaj bo g. ravnatelj naredil, da bo rešil problem 
polne zaposlenosti in na način kot jo financira država.    
Franc Lahajnar je dejal, da se strinja s tem, da je potrebno narediti plan »B« oz. tudi 
predlaga, da se ga naredi, ampak plan »B« za letošnje šolsko leto bi morali narediti do 
septembra lansko leto ter bi se morali glede tega uskladiti skupaj z ravnateljem, tako da bi za 
celotno šolsko leto lahko tekel plan »B«, ne more pa teči plan »B« v sredini leta, ker v sredini 
leta se ni noben oddelek zmanjšal.   
Župan Miran Ciglič je dejal, da je on tudi v gospodarski situaciji ter ve, da če se na pol leta 
nekaj zgodi je treba nekako odreagirati, ne glede na to kak je bil plan. 
Franc Lahajnar je vprašal, kaj se je takega zgodilo v osnovni šoli razen zunanjega vpliva, ko 
je bilo rečeno s strani občine, da ne financira več podaljšanega bivanja.  
Župan Miran Ciglič je dejal, da gre v OŠ v zadnjih letih za nesorazmerje, ko število učencev 
pada, število učiteljev pa se viša in tukaj je potrebno ukrepati in v šoli se v vseh teh letih v to 
nihče ni spustil.   
Franc Lahajnar je dejal, da so prejšnji teden obravnavali poročilo in dejstvo je, da če se 
gleda po bilancah, kar se tiče šol, razen en, ki ga financira občina, pokriti s strani ministrstva. 
To pomeni, da ne more biti res, da je to tako kot je župan razložil, da je število učiteljev 
grozno naraslo, število učencev pa padlo, saj je to narejeno po normativih, glede na bilanco in 
dejstvo je, da gre tukaj za vprašanje enega učitelja (ker se vedno pogovarjajo o številkah). 
Kompleten kadrovski načrt je lansko leto sprejel Svet šole in takrat je bil tak plan potrjen in 
po takem planu je ravnatelj tudi ravnal. Zdi se mu, da gre za spreminjanje pravil med tekmo.      
Jurij Kavčič je dejal, da je v prvi vrsti potrebno pogledati zakonodajo, ki jasno določa 
sistemizacijo za vzgojno varstvene zavode in na način, kot si nekateri to predstavljajo se 
zadev ne da rešiti, saj na žalost ne gre za gospodarstvo. Vprašljivi pa so tisti, ki bi morali 
narediti določen višek števila ur in tisti so poplačani iz nadstandarda podaljšanega bivanja. 
Ugotovilo se je, da bi bila višek samo ena oseba, tudi če bi še tako racionalizirali podaljšano 
bivanje.   
Franc Lahajnar je dejal, da če podaljšanega bivanja ne bi bilo, potem bi bil en učitelj manj 
in bi bili vsi sistematizirani na osnovni šoli.  
Župan Miran Ciglič je dejal, da je veliko odprtih vprašanj od 6. do 9. razreda in drugje npr. 
podaljšanega bivanja sploh ni, ampak je varstvo vozačev. Če je v šoli sistemizirano določeno 
delovno mesto, potem je potrebno ravnati v skladu z zakonodajo.  
Jožica Lapajne je dejala, da so govorili o predlogu, ki ga je šola dala – razlike je 20.000 
EUR, glede na lanski proračun pa je razlike dobrih 6.000 EUR tako, da se pogovarjajo o dveh 
številkah. Je pa letos dodan še razvojni program v šolstvu 1.500 EUR, tako da gre v bistvu za 
5.000 EUR razlike (glede na lanski proračun). Sicer pa je v šoli sistemizirano eno delovno 
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mesto, podaljšano bivanje pa opravljajo štirje učitelji, ki so bili tudi imenovani. Lahko pa se 
to spremeni tudi glede na število ur, ki jih imajo s poučevanjem oz. se spremenijo tudi ti 
učitelji, ki izvajajo podaljšano bivanje. Tako, da se ne govori o enem učitelju, ampak o več 
učiteljih. Po predlogu, ki ga je dala šola, preračunan na 2088 ur letne obveze, znaša bruto-
bruto urna postavka 14,34 EUR, kar je višje od najvišje bruto-bruto postavke učitelja, ki sedaj 
izvaja podaljšano bivanje.  
Franc Lahajnar je dejal, da je videl obe kalkulaciji (šole in občine) in dejstvo je, da to drži, 
če rečeš, da je strošek zaposlenega bruto plača – strošek zaposlenega je bruto-bruto.  
Jožica Lapajne je dejala da se je govorilo o bruto-bruto 14,34 EUR. 
Franc Lahajnar je dejal, da če se 14,34 EUR preračuna eno plača ni to nikoli plača bruto-
bruto.  
Župan Miran Ciglič je dejal, da če bi bilo pošteno bi bil izračun tak, da toliko ur kot je 
učitelj opravil bi zmnožil z bruto-bruto in ta razlika ki nastane je takoj spet v par tisoč EUR. 
Se pravi, da je v tej zmešnjavi veliko problemov.  
Antonija Dakskobler je dejala, da so zainteresirani, da se čim manj obremeni občinski 
proračun, sicer pa dejstvo, da se je začelo ugotavljati cene vrtca, je prišla pobuda iz njihovih 
svetniških strani ter je s tem pričel predvsem g. Lahajnar. 
Župan Miran Ciglič je dejal, da ne drži in da se je začelo tako kot je on povedal in se 
zahvaljuje vsem, ki so pri tem še sodelovali. Predlagal je glasovanje k točki. 
Franc Lahajnar je vprašal kakšen je predlog proračuna in o čem pravzaprav glasujejo. 
Mojca Sedej je razložila, da o vsem tem kar je bilo v gradivu ter dodatno še glede 
spremembe, kar se tiče zadolževanja in izključitev Energetske sanacije.    
Župan Miran Ciglič je razložil bistvene postavke, ki zajemajo predlog proračuna ter 
poudaril, da predlagano zadolževanje ne ogroža delovanja občine. Dodal je, da so imeli 
usklajevanja na katerih so prišli zelo blizu; sicer pa je on predlagatelj proračuna in če se je z 
nasprotno stranjo uspel uskladiti  v vsaj ¾ stvari je povsem jasno in nikjer v svetu še ni videl, 
da bi predlagatelj zakona ali proračuna sprejel v celoti stališča opozicije. Nadaljeval je, da 
zato danes polaga odgovornost na opozicijo, da oceni ali je ta proračun vreden podpore – ne 
zaradi župana, ampak zaradi predsednikov KS in zaradi občank in občanov.    
 
Župan Miran Ciglič je dal točko na glasovanje. 

 
Sprejet je bil naslednji SKLEP: 
Odlok o proračunu Občine Cerkno za leto 2014 v prvi obravnavi, se ne potrdi.  
 

(8 glasov PROTI in 7 glasov ZA) 
 
 
Marta Deisinger je dejala, da jo je sram, da je v taki druščini in se niso sposobni zmeniti, 
zaradi 6.000 EUR v šoli, zaradi stavbe na Kladju, za katero se strinja, da je potrebno narediti 
nek program, s tem, da bodo prišli do nekega prostora, kjer bodo lahko imeli volitve, saj 
imajo ostali kraji lepe prostore. Ter da lahko na drugi strani zamižijo na obe oči in da mirno 
glasujejo kolegi, ki so v preteklosti uspeli, zaradi njihove sreče in naklonjenosti politike in si 
pridobiti ceste in gasilske domove itd. in si sedaj tisti kolegi upajo ne dvigniti roke in zavrniti 
občinski proračun ter z njim povezane projekte (voda v Čeplezu, cesta v Novakih, voda v 
Zakrižu). Dejala je, da misli, da morajo imeti debelo kožo ter da bo vesela, če bodo sredstva 
javnega obveščanja korektno poročala o tem, da se je s tem dejanjem ustavil razvoj vsem, tudi 
tistim, ki so v preteklih letih profitirali več, tisti ki pa so upravičeno pričakovali, da se jim bo 
v tem letu kaj zgodilo, pa se bodo obrisali pod nosom.       
Župan Miran Ciglič je dejal, da mu je ostalo v spominu in nikoli ne bo pozabil datuma 
17.05.2009, ko je zaman čakal g. Kavčiča in g. Podobnika na dogovorjenem sestanku v hotelu 
in se je takrat odločil, da take arogance ne bo trpel in da takega sodelovanja ni mogoče peljati 
naprej in takrat se je odločil, da bo kandidiral za župana. Dejal je, da je v teh letih s poštenim 
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delom, s svojimi sodelavci dosegel marsikatere rezultate ter da izkorišča to priložnost, da 
pove, da je proti takemu ravnanju, ki so mu bili priča danes, da se bo proti takemu ravnanju še 
boril ter dejal, da najavlja kandidaturo za naslednje županske volitve.  
 
Ad  7.: Letni program športa v Občini Cerkno za leto 2014 
 
Župan Miran Ciglič je točko umaknil iz dnevnega reda. 
 
Ad  8.: Sklep o začasnem financiranju Občine Cerkno v obdobju april - junij 2014 
 
Martin Raspet je podal obrazložitev k točki dnevnega reda.  
 
Župan Miran Ciglič je predlagal glasovanje. 
 
Soglasno je bil sprejet naslednji SKLEP:  
Občinski svet Občine Cerkno je soglasno potrdil Sklep o začasnem financiranju Občine 
Cerkno v obdobju april - junij 2014 .      

(15 glasov ZA) 
 
Ad 9.: Pobude in vprašanja občinskih svetnikov  
 
Župan Miran Ciglič je občinski svet obvestil, da zadeve na področju LAS-a zadeve niso 
jasne in sicer ima občina dve ponudbi, da se priključi v Cerkno-Idrija –Logatec ali pa, da se 
pridružijo Posoškemu razvojnemu centru. Nihče ne daje nekih zagotovil in odgovorov na 
vprašanja kako bo zadeva potekala in kakšna so sredstva, kaj in kateri so skupni projekti itd. 
Nadaljeval je z informacijo, da je občina pristopila k podpisu pogodbe o pristopu Občine 
Cerkno k skupnemu ravnanju z odpadki v regijskem centru za ravnanje z odpadki RCERO 
Ljubljana (projekt RCERO Nova Gorica propadel). Občinski svet je vprašal, če se s tem 
strinja ter se zahvalil za potrditev, da se pogodba lahko podpiše.  
 
Soglasno je bil sprejet naslednji SKLEP:  
Občinski svet Občine Cerkno je pooblastil župana Mirana Cigliča za podpis pogodbe 
»Pogodba o pristopu Občine Cerkno k skupnemu ravnanju z odpadki v regijskem 
centru za ravnanje z odpadki Ljubjana -  RCERO Ljubljana«.  
 
Župan Miran Ciglič je sejo zaključil ob 20.20 uri. 
 
 
 
                  Zapisala:                                                                                                    Župan: 
               Katja Lapanja                                                                                          Miran Ciglič 


