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OBČINA CERKNO                          
OBČINSKI SVET 

Z A P I S N I K  
 

5. redne seje Občinskega sveta Občine Cerkno, 
ki je bila 08.05.2007 ob 17. uri v sejni sobi Občine Cerkno 

 

 
Prisotnih je bilo 14 svetnikov, odsotna sta bila g.Ivan Ambrožič in g.Stanislav Eržen.  
Ostali prisotni: župan g.Jurij Kavčič, tajnik g.Martin Raspet, finančna svetovalka ga.Mojca Sedej, 
finančna referentka ga.Marjeta Simonič, svetovalec za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo 
g.Janez Rupnik ter zapisnikarica ga.Cirila Tušar. 
Novinarji: ga.Maja Filipič – Radio Odmev, g.Damjan Bogataj - ABC, ga. Saša Dragoš – PN, g.Božan 
Verbič – LTC. 
 
Predlagan je bil naslednji     d n e v n i   r e d : 
 

1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda. 
2. Sprejem zapisnika in sklepov, sprejetih na 4. seji občinskega sveta dne 29.032007.  
      Poročilo o realizaciji sklepov.  
3. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:                                       

- Imenovanje predstavnika v Programski odbor Radia Odmev.                 
4. Predstavitev idejne zasnove ureditve šolskega kompleksa.                                             
5. Poslovno poročilo za leto 2006 in finančni načrt za leto 2007 – LTO Laufar Cerkno. 
6. Odlok o proračunu Občine Cerkno za leto 2007 – druga obravnava.                                        
7. Pobude in vprašanja svetnikov. 

 

Ad. 1:  UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI IN DOLOČITEV DNEVNEGA REDA SEJE. 
G.župan je pozdravil navzoče in ugotovil, da je svet sklepčen. Povedal je o dodatnem gradivu, ki je 
bilo svetnikom dano na mizo pred sejo (zapisnik 4. in 5. seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve 
in imenovanja, zapisnik 2. seje Odbora za družbene dejavnosti in socialno politiko, kopije prijav na 
razpis za ravnatelja OŠ Cerkno). G.župan je predlagal dodatno točko – Mnenje lokalne skupnosti o 
kandidatih za ravnatelja Osnovne šole Cerkno. 
Soglasno je bil sprejet SKLEP: 

Potrjen je dnevni red s predlagano spremembo, ki se obravnava kot 7. točka.                                       

   

Ad. 2: SPREJEM ZAPISNIKA IN SKLEPOV,  SPREJETIH NA 4. SEJI OBČINSKEGA 
             SVETA DNE 29.03.2007 TER POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV. 
G.Raspet je povzel zapisnik in sklepe 4. seje ter realizacijo sklepov. Pripomb ni bilo. 
Soglasno je bil sprejet  SKLEP: 

Potrjen je zapisnik 4. redne seje občinskega sveta z dne 29.03.2007. 

 

Ad. 3:  KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA. 
             - Imenovanje predstavnika v Programski odbor Radia Odmev (Radio Cerkno d.o.o.) 
Predsednik komisije g.Simonič je povedal o predlogu za imenovanje predstavnika v Programski odbor 
Radia Odmev. 
Brez razprave je bil soglasno sprejet SKLEP: 

V Programski odbor Radia Odmev se kot predstavnika Občine Cerkno imenuje Milan Koželj, 

stanujoč Mladinska ulica 10, Spodnja Idrija.  
 

Ad. 4:  PREDSTAVITEV IDEJNE ZASNOVE UREDITVE ŠOLSKEGA KOMPLEKSA. 
G.župan je pozdravil direktorja podjetja Božič inženiring d.o.o. Idrija, g.Mira Božiča. Ta je v 
nadaljevanju s projekcijo predstavil idejno zasnovo ureditve šolskega kompleksa, ki jo je izdelalo 
navedeno podjetje.  
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V razpravi je g.Obid vprašal, koliko sedežev za gledalce je predvideno v dvorani, g. Jezerška je 
zanimalo, koliko znaša prva projektantska ocena investicije, g. Mavrija pa, ali bosta odstranjeni obe 
stavbi vrtca in če je v tem sklopu tudi možnost kulturne dvorane.                             
G.Božič je odgovoril, da je število sedežev v dvorani odvisno od nadaljnjih postopkov pri tej 
investiciji, ob upoštevanju varnostnih in požarnih predpisov pa bo potrebno določiti nek limit oz. 
optimalno število sedežev. Oceno investicije je v začetni fazi težko podati, saj gre za sklop objektov, 
groba ocena je dve do tri milijarde sit. Starejša stavba vrtca naj bi ostala, za kulturno dvorano pa je 
potrebno zagotoviti ustrezno akustiko, zato je praksa, da se za to naredi analizo, sicer pa je menil, da je 
v Cerknem že več manjših ustreznih dvoran. Idejna zasnova je izdelana z vidika, kako je možno 
izkoristiti razpoložljivi prostor, upoštevali pa so srednjo dimenzijo.  
Ga.Hvala je vprašala, ali je stanovanjska hiša Pagonovih že izvzeta iz predvidenega prostora. 
G.župan je odgovoril, da je lastnikom znano dejstvo, da je ta hiša v okviru šolskega kompleksa, saj je 
že varianta pred leti predvidela prenovo na tem prostoru, sicer pa bo z njimi potrebno dogovarjanje. 
Varianta, ki je sedaj predmet razprave je začetna, čez 2-3 leta bodo zadeve znane za izdelavo 
lokacijskega načrta, saj je projekt dolgoročen in zasnovan tako, da bo prostor racionalno izkoriščen ter 
ga bo zaradi zagotavljanja sredstev potrebno vpeti v programe ministrstev in regijske programe.  
G.Simonič je menil, da je v sedanji fazi ključno dejstvo, da se v Cerknem zavedamo potrebe po športni 
in kulturni dvorani, sam pa se zavzema za skupno dvorano, v kolikor je to tehnično izvedljivo, saj je ta 
varianta cenejša kot gradnja vsake dvorane posebej. Sedaj je ključno vprašanje, ali je predvideni 
prostor prava lokacija, saj bi bil na drugi lokaciji tudi projekt s stališča stroke drugačen. Zato je 
potrebno, da so vsi zainteresirani in stanovalci seznanjeni s predvideno investicijo, da bi se na njeno 
izvedbo lahko ustrezno pripravili, saj bo ta presegla sedanji mandat. Predlagal je, naj se sprejme sklep, 
da se naredi preverba v javnosti in okolici predvidenega objekta. 
Ga.Vončina se je pridružila navedenemu predlogu in dodala, naj se že od začetka projektira tudi 
igrišče za vrtec in šolo. Varianta o igrišču na strehi se ji ne zdi dobra, saj ravna streha ni primerna za 
naše območje. 
Ga.Florjančič je vprašala, kaj je predvideno v mali dvorani, da ne bo to spet ena od manjših dvoran, za 
večje kulturne prireditve pa ne bo dovolj prostora. Menila je, da bi malo dvorano uredili kot kulturno 
dvorano za običajne prireditve, saj tudi šola zdaj nima primernega odra.  
G.Božič je odgovoril, da je mala dvorana predvidena kot povezava z obstoječim šolskim objektom, v 
njej pa bi se lahko izvajali različni športni programi (aerobika, telovadba), služi pa lahko tudi kot 
servisni prostor ob večjih prireditvah. 
G.župan je dejal, da bi bila manjša dvorana lahko izvedena tudi tako, da bi služila kot del odra v večjo 
dvorano, sicer pa dvorana v predvideni kompleks spada. Zdi se mu dobra rešitev, da bi bila dvorana 
vkopana, saj bodo tako manjši vplivi na okolje. Zaradi prostorske stiske v Cerknem ni veliko lokacij 
za podobno gradnjo ali pa je prostor že rezerviran za druge namene. Ker je to začetna varianta, jo bo 
potrebno še dopolnjevati in spreminjati ter ugotavljati ustreznost in obliko v predvidenem prostoru 
skupaj z vsemi akterji.  
G.Jezeršek je opozoril, da se občinski svet loteva dosedaj največjega projekta v občini, ki ga je 
potrebno pripraviti in voditi, na kar sam zmeraj opozarja pri vseh projektih. Vedeti je potrebno, koliko 
zemljišča je v lasti občine in drugih lastnikov, saj se zasnova lahko razvija ob pogoju, da je občina 
lastnik, ker bo v nasprotnem primeru cena le rasla. Tudi prva zasnova za telovadnico pred leti ni bila 
zastonj. Občinskemu svetu naj se zato predloži jasne podatke o površini zemljišča, ki je že občinsko in 
vrednosti površin, ki jih je potrebno še pridobiti, terminski plan za pridobitev površin vzporedno s 
prostorskimi plani (PIN ali drugo) in šele na podlagi teh podatkov bo možno pridobiti poleg občine še 
druge investitorje. Zasnova se g. Jezeršku sicer zdi dobra, apelira pa, naj se pridobi te podatke in 
ugotovi morebitne ovire za gradnjo, kajti v kolikor ne bi prišlo do realizacije investicije, je škoda truda 
in sredstev. 
G.Kranjc je dejal, da ga ravna streha na objektu ne moti, saj je to stvar stroke, bolj je vprašljivo, kako 
bo v okolici sprejeta športna dvorana zaradi hrupa, za kar bi morali biti predvideni ustrezni ščiti. 
G.Božič je odgovoril, da je sedaj izdelan le koncept oz. programsko idejna zasnova, vsekakor pa bo 
tekom izdelave načrtov potrebno preveriti vpliv hrupa na okolje. Določene omejitve pri tem so, 
odvisno je tudi od režima uporabe igrišča, vendar je o tem zdaj prezgodaj razpravljati. Prostor v 
šolskem kompleksu omogoča športno dvorano, možna je povezava dostopa s hotelskim kompleksom, 
določene ovire pa bodo pri izvajanju zagotovo nastale. 
G.Čadežu je začetna idejna zasnova všeč, saj predvideva koristno izrabo prostora, pomisleke pa ima 
glede dvorane, saj mora ta biti dosti velika, da omogoča normalno izvedbo tekem. Biti pa mora 
dvorana tudi za kulturo, da ne bo potem služila samo za telovadbo. 
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G.Platiše ocenjuje kot pozitivno, da se je pričela obravnavana diskusija, saj je investicija v šolskem 
kompleksu pomembna za Cerkno, tudi lokacija se mu zdi primerna zaradi šolske dejavnosti in dejstva, 
da je že veliko zemljišča v lasti občine, upa tudi na ustrezen dogovor z lastniki stanovanjske hiše. 
Vsekakor pa je potrebno postaviti določen kriterij, da bodo igrišča standardna in se bodo lahko 
uporabljala za športne tekme, dvorana pa bo lahko sprejela zadostno število obiskovalcev prireditev. 
G.župan je povedal, da je v lasti občine že preko 80% predvidenih površin. Ureditev šolskega 
kompleksa je vsekakor potrebno dolgoročno obdelati, saj je montažni vrtec dotrajan, glede 
kombinacije športa in kulture v tem prostoru pa je treba izdelati študijo. Občinski svet mora pri tem 
stati na argumentiranih stališčih, zato je občina želela razpravo pričeti pravočasno.  
G.župan je razpravo zaključil z mislijo, da bodo potrebne razprave tako na odborih kot z vsemi 
zainteresiranimi akterji, saj bo treba upoštevati vrsto pogojev in zakonodajo, da bi bila investicija 
kvalitetna. Predvidoma bo občinski svet naslednje leto že lahko odločal o lokacijskem načrtu, ki bo 
podlaga za nadaljnje ukrepe. 
                                       

Ad. 5:  POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2006 IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2007 
             LTO LAUFAR CERKNO 
Direktorica LTO Laufar Cerkno ga.Mavri je predstavila poslovno poročilo zavoda za leto 2006 in 
finančni načrt za leto 2007. Glavni poudarek je na trženju najdišča Divje babe in mladinskega hotela, 
prijave na razpise za pridobivanje sredstev, izdelana je nova domena spletne strani zaradi boljše 
prepoznavnosti. Kot glavni problem je omenila pomanjkanje kadra v LTO, ker so pričakovanja 
okolice večja od sedanjih zmožnosti, ko je v pisarni TIC samo en zaposlen. Ga.Mavri sicer 
optimistično gleda na izvedbo zastavljenih programov, v sodelovanju z občino. 
G.župan je dejal, da narašča potreba po sredstvih iz občinskega proračuna tudi za LTO, zato se bo 
moral ta čimbolj osamosvojiti in sam pridobivati sredstva. Ugotavlja pomanjkanje sodelovanja z 
občino Idrija, zato cerkljanski turizem ostaja sam predvsem pri promoviranju in tudi v strategiji je po 
mnenju stroke preobsežen pisni del, premalo pa je poudarjena kulinarika tega območja. Skozi svet 
zavoda bo zato potrebno program še dopolnjevati in spreminjati.  
Razpravo je pričela ga.Vidjen, ki je menila, da iz gradiva ni razvidno sodelovanje med Hotelom in 
LTO, kar je ključno za turizem v občini. Vprašala je, na čem temelji strategija trženja idrijsko – 
cerkljanskega turizma ter če bi bilo možno to strategijo izdelati samo za turizem v občini Cerkno. 
Opozorila je še na napako pri finančnem planu 2007 na strani 21, kjer seštevek 260.600 EUR ni 
pravilen, zato naj se popravi. 
Ga. Mavri je odgovorila, da je sodelovanje pri turizmu nujno, predstavljena varianta pa je izdelana v 
smislu, da se LTO pri tem čimbolj osamosvoji. Strategija trženja temelji na skupni promociji, 
povezovanju in sodelovanju idrijske in cerkljanske regije, res pa prihaja do pomanjkanja sodelovanja z 
dejavniki v občini Idrija, zato je vprašljiva izpeljava strategije v praksi. Tudi samostojno strategijo bi 
bilo možno izdelati. 
Ga.Florjančič je vprašala glede domene nove spletne strani, saj se ji www.cerkno-tourism.si ne zdi 
toliko bolj prepoznavna. Meni namreč, da so bolj prepoznavne domene z enim imenom.  
Ga.Mavri je odgovorila, da imajo druge turistične organizacije podobno domeno (tudi STO) in je bilo 
spletne strani LTO dosedaj mogoče najti le pri Občini Cerkno. 
G.Simonič je vprašal, s kakšnimi težavami se LTO pri svojem delu najpogosteje srečuje in zakaj v 
turistično informativnem centru dela oseba, ki ne pozna glavnih turističnih točk v občini, zaradi česar 
je že prišlo do blamaže cerkljanskega turizma. Vprašal je direktorico kot odgovorno osebo o 
primernosti te delavke in kako je lahko do tega prišlo.  
Ga.Mavri je odgovorila, da sedaj en redno zaposlen pri LTO opravlja vse naloge, sistemizacija 
delovnega mesta pa ni spodbudna za motivacijo. Druga delavka je zaposlena preko javnih del 6 ur 
dnevno, ta so 40% sofinancirana s strani države. Za izbor pri javnih delih pridejo v poštev le določene 
osebe in ob prijavi ni bilo nobenega kandidata iz našega območja. Ocenjuje, da ima delavka preko 
javnih del lep odnos do dela in učenja in glede na to, da je z letošnjim januarjem ga.Mavrijeva ostala 
brez drugega sodelavca v LTO, ji ni preostala druga rešitev kot pomoč preko javnih del. 
G. Simonič je menil, da je prav, da se zaradi kritik v javnosti te zadeve pojasni, direktorico pa je še 
vprašal o ukrepih v bodoče, da bi se izboljšalo sodelovanje s Hotelom Cerkno, ki ni na nivoju kot bi si 
ga želeli. 
Ga.Mavri je povedala, da osebno s Hotelom Cerkno sodeluje dobro, iz preteklosti pa so nekatere 
stvari, ki motijo delo. Njena usmeritev je, da brez sodelovanja tudi povezovanja ni. 
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G.Brezavšček je dejal, da je bil s strani direktorice g.Mavrijeve že pred štirimi leti predstavljen dober 
program, tak je tudi sedanji, vendar je stvari na papirju težje uresničiti v praksi. Osredotočil se je na 
najdišče Divje babe, ki se je pričelo urejati pred desetimi leti, ko je bil sam predsednik KS Šebrelje. V 
tem času se je sicer veliko naredilo, vendar prepočasi in še ni urejena spodnja dostopna pot. Vprašal je, 
kako si LTO zamišlja oglede jame, ko bodo prišli prvi obiskovalci, da bodo npr. vedeli koga poiskati 
za ogled jame. Zelo je tudi važno, kaj se obiskovalcem prikaže. 
Ga.Mavri je odgovorila, da so bili usposobljeni lokalni vodniki. V zadnjem času je prišlo do težav z 
izvajalcem del, zato je bila zamenjana ključavnica vhoda v najdišče, v tem tednu pa bo tudi sklenjen 
dogovor z zavarovalnico, da se jama zavaruje še pred prihodom prvih obiskovalcev.  
G.župan je pojasnil, da veliko projektov LTO temelji na sredstvih, ki jih občina participira za 
posamezne projekte v turizmu, prav tako so potrebna sredstva za njegovo delovanje in plače 
zaposlenih, sam LTO pa tako v lanskem kot letošnjem letu ni pridobil večjih sredstev. Potekali so 
dogovori s turističnim kapitalom za oblikovanje skupnega vložka npr. za prireditve, da bi pospešili 
tudi trženjski del in to bo tema tudi nadaljnjih pogovorov z domačimi akterji turizma. Še naprej bo 
vsekakor potrebno sofinanciranje LTO s strani občine glede na zastavljene projekte, prav tako za 
dodatno zaposlitev. Predvsem mora LTO slediti projektom, ki so regijsko zastavljeni, kjer bo možno 
na podlagi razpisov pridobivati dodatna sredstva. Potrebna pa bo določena selekcija programov, saj 
občina nima zagotovljenih sredstev za financiranje vseh. Glede najdišča Divje babe je g.župan 
povedal, da je sedaj stekel dogovor z izvajalcem za zaključek del. To bo lep turistični atribut, 
zanimanje za oglede je veliko, potrebno pa je še veliko del pri zaščiti, dostopu in zagotavljanju 
varnosti. 
Ga.Drole je menila, da je za stranke v LTO res moteče, če mora zaposleni delati na določenem 
projektu in obenem še dajati informacije, vse v istem prostoru, zato jo je zanimalo ali se kaj dela v 
smeri rešitve tega problema. 
Ga.Mavri je pojasnila, da ima LTO v načrtu prestavitev skladiščnih prostorov, kjer bi potem lahko 
postavili dodatno mizo ločeno od strank. 
G.župan je dodal, da bo tudi v prostorih mladinskega hotela možnost strokovnega dela ali kje drugje, 
saj je veliko projektov zastavljenih s sosednjimi občinami in drugimi inštitucijami, sicer pa sama LTO 
ni dovolj strokovno usposobljena in bo za določene projekte potrebno najeti zunanje sodelavce. 
G.Kranjca je zanimalo, kakšne so možnosti za odprtje Ravenske jame. 
G.župan  je dejal, da je zanimanje za obe jami veliko. V novo odkriti jami je bil že izdelan kataster in 
se kažejo interesi tudi po odprtju te, pri stari jami pa še vedno ostaja nerešeno vprašanje glede dostopa, 
saj lastniki preko svojega zemljišča ne dovolijo vhoda v jamo. Obstaja možnost, da bi s pridobitvijo 
koncesije pristojnega ministrstva omogočili odprtje jame, vendar stroka poudarja, da bi povečan obisk 
jami lahko škodoval, zato bi bilo potrebno smiselno oblikovati programe trženja teh jam. 
G.Čadež je predlagal, naj se odstranijo vsaj table za Ravensko jamo, saj turisti sprašujejo glede ogleda.  
S tem se je strinjala tudi ga.Drole, ki je menila, da jami še dolgo ne bosta odprti, čeprav imajo ljudje 
občutek, da bo to kmalu. Tudi v Uradnem listu je objavljeno, da je jama zaprta, kar je interes tudi 
strokovnjakom. 
G.Obid je menil, da je škoda za Ravensko jamo umakniti table in prospekte, kot da je ni več, zato 
predlaga, naj se najde kompromisna rešitev in zainteresiranim obiskovalcem pokaže gradivo o jami v 
drugi obliki, npr. film. 
Ga.Mavri je povedala, da so prospekte jame v TIC res umaknili, skušali pa so najti kompromis, da je 
jama omenjena v katalogu in na veliki sliki pri TIC. 
Ga.Vidjen je bila mnenja, da je javnost potrebno obvestiti o situaciji glede ogleda Ravenske jame, 
lahko tudi preko spletnih strani. 
G.Čadež je še vprašal, ali so prihodki v programu LTO od mladinskega hotela v letošnjem letu realno 
planirani, saj ima občutek, da teh letos še ne bo. 
Ga.Mavri je odgovorila, da planirani prihodki izhajajo iz investicijskega načrta za mladinski hotel, ki 
ga je razvojna agencija ICRA izdelala pred dvemi leti. 
G.župan je ob zaključku razprave ponovno izrazil dvom, da bodo vsi projekti izpeljani, zato bo 
potrebna določena selekcija, žal lahko tudi na skupnih projektih. LTO in občina bosta delovala 
predvsem pri promociji, kjer so se tudi z njunim sodelovanjem že pokazali rezultati pri nagradi 
smučišču, skupaj z ostalimi turističnimi dejavniki pa bo potrebno delati na pridobivanju obiskovalcev 
tudi iz tujine. 
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Soglasno  je bil sprejet SKLEP: 

Potrjeno je Poslovno poročilo za leto 2006 in Finančni načrt za leto 2007 LTO Laufar Cerkno. 

LTO naj preveri možnosti za pridobivanje dodatnih sredstev in ugotovi, katere projekte bo 

možno izvesti, v dogovoru z drugimi turističnimi dejavniki. LTO naj projekte, ki jih bo izvajala, 

v potrditev predloži tudi občinskemu svetu.  
 

Ad. 6:  ODLOK O PRORAČUNU OBČINE CERKNO ZA LETO 2007 – druga obravnava. 
G.župan je podal obrazložitev k Odloku o proračunu oz. spremembam, ki so bile izvedene od prvega 
branja. Upošteval je povišanje postavke PIN obrtne cone, glede sredstev za ceste po KS pa je dejal, da 
občina pokriva to področje in daje sredstva tudi za druge investicije KS, vendar vse v enem letu ne 
morejo priti na vrsto.  
V razpravi je g.Obid izrazil obžalovanje, ker proračun nikjer ne predvideva sredstev za širokopasovne 
telekomunikacijske povezave. 
G.Raspet je povedal, da mora občina za te povezave najprej določiti zaselke, ki pridejo v poštev in na 
podlagi tega bo občina objavila javni razpis, na katerega se lahko prijavijo zunanji izvajalci, ki so 
zainteresirani za izgradnjo telekomunikacijskega omrežja. Na ta način izvajalec pridobi 20-letno 
koncesijo za uporabo vodov, ki po tem času pridejo v last občine. V primeru, da se izvajalec ne odloči 
za določene zaselke, lahko občina kandidira na razpis Ministrstva za gospodarstvo za evropska 
nepovratna sredstva. 
G.župan je dodal, da je občina poslala dopis Telekomu, da bi se hitreje razreševale tudi pritožbe 
občanov v Cerknem, ki se preko različnih ponudnikov priključijo na širokopasovne povezave, vendar 
odgovora Telekom še ni poslal. Za najbolj problematična območja v občini pa je vprašanje, ali bo 
kakšen ponudnik zainteresiran. Ena od variant je povračilo sredstev Telekoma, ki so jih občani v 
preteklosti vlagali v izgradnjo linij, za kar se prav sedaj zbira dodatna dokumentacija. Vrnjena sredstva 
bi občina vložila nazaj v telekomunikacijske povezave, ki so potrebne posodobitve in jih zato ne bo 
smiselno vračati KS, saj bo občina morala za ta namen zagotoviti še dodatna sredstva. Občina bo 
proučila najhitrejše možnosti za vzpostavitev širokopasovnih povezav za Cerkno in okoliške kraje, o 
čemer bo obveščena tudi javnost.  
G.Čadež je vprašal, kako je s pripravo pravilnika, ki ga je potrebno sprejeti za delitev proračunskih 
sredstev v kmetijstvu, o čemer je tekla razprava tudi na Odboru za kmetijstvo. 
G.župan je povedal, da predlog pravilnika pripravlja ICRA, vendar ga bo potrebno še usklajevati 
skladno z navodili Ministrstva za kmetijstvo, ki pri tem kasni in tudi druge občine tega pravilnika še 
niso sprejele. Sredstva za kmetijstvo so v proračunu zagotovljena in se bodo na podlagi pravilnika po 
določenem ključu porazdelila na postavke, ki bodo določene s strani ministrstva, občina pa jih planira 
za namene kot v prejšnjih letih. Ta sredstva pa so skromna in če bo občina hotela dati večjo podporo 
za reševanje nekaterih problemov v kmetijstvu, jih bo treba nadgraditi, npr. za prevoze mleka. 
Ga.Hvala je v imenu svetniške skupine LDS povedala, da bodo proračun podprli in se vseskozi 
zavzemali, da bo proračunski program čimbolj izvršen. Predlagajo, da občinske strokovne službe do 
naslednje seje pripravijo program izvedbe plana za obrtno cono, da bi točno vedeli, kdaj se po 
terminskem planu lahko pričakuje, da bodo prvi obrtniki lahko pričeli graditi. Občina naj pripravi tudi 
terminski plan za obnovo cest, vključno s Cvetkovo cesto. Pripravi naj se plan, katere ceste in do kdaj 
bodo obnovljene, saj je zadevam na podlagi tega lažje slediti in ne bo potrebno konec leta popravljati 
proračuna. 
Soglasno je bil sprejet SKLEP: 

Potrjen je Odlok o proračunu Občine Cerkno za leto 2007 v drugi obravnavi.                               
 

Ad. 7:  MNENJE LOKALNE SKUPNOSTI O KANDIDATIH ZA RAVNATELJA  
              OSNOVNE ŠOLE CERKNO.  
Predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja g.Simonič je podal poročilo o 5. 
seji komisije, ki je obravnavala vlogo Osnovne šole Cerkno, da skladno z zakonom občina poda 
mnenje o kandidatih, ki so se prijavili na razpis za ravnatelja OŠ Cerkno. Mnenje komisije je bilo, da 
na seji občinskega sveta ni potrebna osebna predstavitev kandidatov, kateri vsi izpolnjujejo formalne 
pogoje. Glede na predložene programe vodenja zavoda pa je komisija dala prednost sedanji v.d. Ireni 
Zajc. 
G.župan je povedal, da občinski svet o tem že drugič daje mnenje, saj je bil prvi razpis ponovljen. Svet 
zavoda je pred težko nalogo izbire kandidata, upa pa, da bo ta deloval v prid izboljšanja stanja na 
osnovni šoli, čeprav so podani programi kandidatov obsežni. Tudi v nadalje bo zavodu potrebna 
pomoč občine, računa pa, da vodstvo zavoda ne bo izvajalo nalog le s sredstvi občine. 
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Sprejet je bil SKLEP: 

Občinski svet Občine Cerkno ugotavlja, da g. Milan Koželj, ga. Irena Zajc, g. Zorko Velikanje 

in ga. Nikolaja Munih izpolnjujejo formalne pogoje za ravnatelja Osnovne šole Cerkno. Glede 

na predložene programe vodenja zavoda pa daje prednost ga. Ireni Zajc.  
                                                                                                                                 (12 glasov ZA) 
 

Ad. 8:  POBUDE IN VPRAŠANJA SVETNIKOV.                         
Ga.Vidjen sprašuje glede na pobudo občana iz Čepleza, ali je načrtovana nadaljnja obnova ceste pod 
Kladjem v smeri občinske meje, saj je bila preplastitev izvedena le delno. Prav tako občane zanima, 
zakaj na bankomatu pri Novi KBM večkrat ni mogoče dobiti denarja, sploh pa je en bankomat v 
Cerknem premalo. Vprašala je še, ali je bilo kaj urejeno glede delovnega časa Lekarne v Cerknem. 
Na vprašanje glede ceste je odgovoril g.Rupnik. Na cesti čez Kladje je letos predvidena preplastitev 
dela pod Planino, za dela na cesti pod Kladjem proti občinski meji pa še ni znano, ali se bodo 
nadaljevala letos ali naslednje leto, saj je potrebno sanirati tudi plazove. 
G.župan je glede urnika Lekarne povedal, da se je o tem pogovarjal s koncesionarko in upa, da bo 
dosežen dogovor o prilagoditvi urnika zdravstveni službi, kar je odvisno tudi od urnika laboratorija.  
Ga.Vidjen je nadalje vprašala, kako je z razreševanjem problematike knjižnice v Cerknem, o čemer so 
svetniki direktno dobili dopis Mestne knjižnice in čitalnice Idrija.  
G.župan je odgovoril, da bo ta problematika predstavljena na naslednji seji z vsemi potrebnimi kriteriji 
in izračuni občine, saj se bo potrebno o sprejemljivosti teh dogovoriti s knjižnico. Končuje se 
investicija razširitve Bevkove knjižnice v Cerknem, že v naslednjem letu pa bo potrebno zagotoviti 
sredstva za prenovo obstoječega dela knjižnice. Novo pridobljen prostor knjižnice naj bi služil za 
razširitev njene dejavnosti v Cerknem, kar bi moralo biti dogovorjeno s podpisom pogodbe z Mestno 
knjižnico in čitalnico Idrija. Občina Cerkno bo delala na tem, da se ta dolgotrajna tematika zaključi, 
sicer se bo potrebno odločati o drugih možnostih. 
Ga.Vidjen je vprašala še o možnosti ureditve zunanjega otroškega igrišča v Cerknem (podobno kot je 
v Logatcu), saj bi z majhnimi sredstvi lahko uredili začasno igrišče. Predlagala je tudi, da bi občina 
namesto knjige in denarnih sredstev za novorojenčke v bodoče raje financirala nakup plavalnega 
obroča za dojenčke, sama pa je pripravljena brezplačno organizirati tečaj plavanja, občina pa bi 
prispevala sredstva za štirikratni brezplačni obisk bazena za mamice, za kar je potreben dogovor s 
Hotelom. To bi bila tudi promocija občine, kjer je znanje plavanja že tradicija. 
G.župan se je strinjal s pobudo za ureditev zunanjega otroškega igrišča, najti pa bi bilo potrebno 
ustrezen prostor blizu centra Cerknega. Glede plavanja za dojenčke bo občina lahko navedeno 
sugestijo upoštevala v bodoče, sedaj pa so za nekaj časa že nabavljene knjige, ki jih poleg denarnega 
prispevka za novorojenčka dobijo starši. 
G.Brezavšček je izrazil pohvalo, da se je uredila elektrifikacija v KS Šebrelje in ne prihaja več stalno 
do izpada elektrike. Predlagal je, naj se udarne jame na cestah popravi pred poletno sezono. Občina 
naj tudi za ureditev obeležij NOB nameni določena sredstva, saj so ta ponekod zelo neurejena, 
predvsem dostopi, kar naj se skuša urediti v spomladanskem času. 
G.župan je pojasnil, da ima občina podpisane pogodbe za vzdrževanje grobišč in spomenikov NOB v 
občini, nekatera pa uredijo tudi komunalni delavci občine. V Šebreljah bo npr. potrebo vložiti nekaj 
sredstev za obnovo dostopnih stopnic do obeležja, v Novakih je bilo to urejeno v sodelovanju s KS, 
zato je prav, da se opozori na obeležja, ki so neurejena, da se tudi to stanje izboljša. 
G.Kranjc je vprašal glede prevozov težkih tovornjakov, ki vozijo skale iz Bukovskega vrha po 
občinski cesti mimo Zakriža in Gorij v Cerkno in naprej, kdo je dovolil te prevoze izvajalcu, saj se na 
cestah dela velika škoda, občina pa vanje vlaga znatna sredstva. 
G.Rupnik je odgovoril, da o teh prevozih ni seznanjen, pač pa je izvajalec delal pri obnovi ceste na 
Šentviški gori. S temi deli je sicer zaključil, vendar je pripravil preveč skal za sanacijo, katere sedaj 
verjetno odvaža na drugo delovišče in se bo o tem pozanimal. 
Ga.Hvala je dala pobudo, naj se župan in občinska uprava maksimalno angažirata, da bi ob ustanovitvi 
pokrajin ostalo urejanje zadev na področju zdravstva in šolstva tako kot dosedaj, saj so se občani že 
pred leti na referendumu odločili za Ljubljano. Dala je tudi pobudo, naj se počečkane table, ki 
označujejo Idrijsko – Cerkljansko regijo pri Stopniku in Sovodnju, nadomesti z novimi tablami z 
označbo Občina Cerkno. 
G.župan je dejal, da bodo table očiščene, glede regij pa je menil, da te ne bi smele predstavljati nekih 
mej, tudi ne glede zdravstva in šolstva, saj država ne bo mogla tako ozko gledati na interese 
državljanov, da ti ne bi šli po teh storitvah kamor hočejo. Ustanovitev regij bo tudi predmet razprave 
na seji občinskega sveta. 
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Ga.Florjančič je opozorila na nevarno križišče na Želinu, ki je zelo nepregledno, posebej ko je 
motoristična sezona. Vprašala je, ali se bo ob sanaciji ceste to rešilo in predlagala, da se preventivno 
postavi vsaj ogledalo. 
G.župan je povedal, da bo sestavni del investicije, ki se izvaja na cesti Želin – Cerkno tudi ureditev 
križišča na Želinu, ni pa mu znano, kdaj se bo to izvajalo, ker sedaj potekajo dela na delu ceste proti 
Laznicam, investicija se bo nadaljevala tudi v naslednjem letu, da se bo do Cerknega uredila kvalitetna 
cesta. Občina bo v imenu občinskega sveta Direkciji za ceste dala predlog, da se na Želinu začasno 
postavi ogledalo. 
 
G.župan je sejo zaključil ob 20. uri. 
 
 
 
                  Zapisala:                                                                                                Župan: 
               Cirila Tušar                                                                                          Jurij Kavčič 
 
 


