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Z A P I S N I K 

5. redne seje Občinskega sveta Občine Cerkno, 
ki je bila 28.9.2011 ob 17. uri v sejni dvorani Občine Cerkno 

 
Prisotni svetniki: g.Stanko Brezavšček, g.Marjo Mlakar, g.Silvo Jeram, g.Jernej Hadalin,  ga.Emilija 
Peternelj, g.Marjan Simonič, g.Jurij Kavčič, g.Marko Čadež, ga.Marija Hvala, g.Vojko Zidarič,  ga.Ida 
Ozebek, ga.Antonija Dakskobler, g.Franc Lahajnar, g.Milan Eržen, ga.Branka Florjančič, ga.Marta 
Deisinger.  
Ostali prisotni: župan g.Miran Ciglič, direktor občinske uprave mag.Martin Raspet, strokovne službe 
občinske uprave: ga.Marjeta Simonič, ga.Mojca Sedej, g.Gašper Mohorič in ga.Cirila Tušar.  
Novinarji:  g. Ivan Seljak - Radio Odmev,  ga.Saša Dragoš – PN. 
Pri 3. točki dnevnega reda sta  bila prisotna direktor Golea g.Rajko Leban in strokovni sodelavec 
g.Boštjan Mljač.  
 
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 19.5.2011.  
       Poročilo o realizaciji sklepov.  
3. Lokalni energetski koncept Občine Cerkno.                                     
4. Poročilo Komisije za priznanja in nagrade s predlogom sklepa o podelitvi Bevkovega 

priznanja in Bevkovih nagrad za leto 2011. 
5. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:                                           

- Imenovanje predstavnika v svet zavoda Zdravstveni dom Idrija.                      
6. Predlog sistemizacije delovnih mest v Enoti vrtec Cerkno za šolsko leto 2011/2012.            
7. Sklep o cenah programov vrtca Cerkno.   
8. Odlok o ukinitvi Lokalne turistične organizacije »Laufar« Cerkno  - zavoda za pospeševanje 

turizma – hitri postopek.  
9. Realizacija proračuna Občine Cerkno za obdobje januar – junij 2011 – informacija.  
10. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2011 – hitri postopek.                        
11. Odlok o koncesiji za izvajanje javne službe pomoči družini na domu v občini Cerkno – prva 

obravnava. 
12. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske 

uprave Občine Cerkno – hitri postopek. 
13. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika Občine Cerkno o dodeljevanju vzpodbud 

za področje malega gospodarstva. 
14. Soglasje ustanovitelja k ugotovitvenemu sklepu Sveta zavoda Glasbene šole Idrija z dne 

16.3.2011 za ugotavljanje delovne uspešnosti ravnatelja.  
15. Pobude in vprašanja svetnikov. 

 

Ad. 1:  UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI IN DOLOČITEV DNEVNEGA REDA SEJE. 
G.župan je pozdravil navzoče in ugotovil, da je občinski svet sklepčen. V obravnavo je dal predlagani 
dnevni red.  
G.Zidarič je vprašal, zakaj glede na njegovo pobudo na prejšnji seji ni te točke na dnevnem redu 5. 
seje. 
G.župan je predlagal, da se o tem razpravlja pri točki Pobude in vprašanja. 
Soglasno je bil  sprejet SKLEP:  
Potrjen je predlagani dnevni rad.                                                                 
  

Ad.2: SPREJEM ZAPISNIKA IN SKLEPOV,  SPREJETIH NA 4. SEJI OBČINSKEGA 
            SVETA DNE 19.5.2011 TER POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV.        
G.Raspet je podal obrazložitev k realizaciji sklepov. Pripomb na zapisnik 4. redne seje ni bilo. 
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Soglasno je bil sprejet SKLEP: 
Potrjen je zapisnik 4. redne seje Občinskega sveta Občine Cerkno z dne 19.5.2011.            
 

Ad.3. LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT OBČINE CERKNO.  
G.župan je pozdravil prisotna predstavnika Goriške lokalne energetske agencije Golea, direktorja 
g.Lebana in sodelavca g.Mljača, ki sta v nadaljevanju podala obrazložitev končnega poročila 
Lokalnega energetskega koncepta (LEK) občine Cerkno. Agencija Golea bo pri izvajanju akcijskega 
plana sodelovala v skladu z letnimi dogovori in zmožnostih Občine Cerkno. 
G.Simonič je podal poročila o obravnavi LEK na skupni seji Odbora za varstvo in urejanje okolja ter 
prostorsko načrtovanje in Odbora za komunalno dejavnost in cestno infrastrukturo. Odbora sta LEK 
soglasno potrdila, v zapisniku pa je potrebno popraviti nepravilno navedbo v sklepu glede 
energetskega managerja. 
Ga.Florjančičeva je v razpravi vprašala, ali ni bila že v preteklih letih sprejeta odločitev o ogrevanju na 
lesno biomaso, sedaj pa se pri aktivnostih za leto 2014 ponovno navaja izdelava študije ogrevanja z 
lesno biomaso. Zanima jo, zakaj so ponovno potrebne študije izvedljivosti in še v teh je več različic.  
G.Leban je odgovoril, da občina za vsako investicijo rabi DIIP za prijavo na razpise oz. da jo lahko 
sploh umesti v načrt izvajanja projektov. Kar je bilo v preteklosti že narejeno, se povzame in analizira 
ter predlaga optimalno rešitev v DIIP, ki ga potrdi občinski svet. Na osnovi sprejetega DIIP občina 
lahko gre v sprejem odloka in razpis koncesije, nakar je možna kandidatura za sredstva. Zasnova je 
bila res že pred časom izdelana, vendar s tem dokumentom zdaj ni možno kandidirati na razpisih 
Ministrstva za gospodarstvo. 
G.župan je občinski svet obvestil, da je občina prejela gradbeno dovoljenje za kotel na biomaso v OŠ, 
nadaljnji postopki pa so na agenciji Golea. 
G.Leban pozdravlja odločitev občine za sistem ogrevanja šolskega kompleksa na biomaso, kar bo 
spodbuda tudi za druge dejavnike v kraju in bi bila možnost kasnejše povezave sistemov. Glede 
nadaljnjih postopkov ogrevanja šolskega kompleksa agencija Golea čaka na podpis aneksa s Švico pri 
Službi vlade za lokalno samoupravo, nakar bodo lahko šli v javno objavo za izbiro izvajalca na 
evropskem portalu razpisov, ker so prijave za sredstva EU zelo zahtevne. 
G.Kavčič je dejal, da je ta LEK široko zajet, saj daje več možnosti uporabe energentov za različne 
porabnike, na katere pa je težko vplivati glede izbire. Vendar je kurilnica na biomaso v OŠ svetla 
točka in vzpodbuda za ostale, da se združijo določena kurišča in da se tudi po blokih na tak način 
obnovijo kotlovnice na biomaso ali drugo vrsto energije, ki bi bila podprta tudi s sredstvi EU in 
ministrstva. 
G.Leban je povedal, da so možne prijave za subvencioniranje do sredine leta 2012 oz. celo do leta 
2014. Smiselno bi bilo, da občina podeli koncesijo v naslednjem letu, da bi tako koncesionar lahko 
kandidiral za nepovratna sredstva. Bistveno je ali obstaja potencionalni investitor, ki bi v to šel in  
interes odjemalcev, npr. hotel, bloki, ki so veliki porabniki, saj je ekonomika le tako ustrezna. Ko se 
nekaj začne premikati je res, da to vzpodbudi tudi interes drugih. Agencija Golea kot neprofitni zavod  
pospešuje rabo energije skladno z nacionalnimi programi. 
G.župan je povedal, da je sprejem in potrditev LEK sestavni del Občinskega prostorskega načrta 
(OPN). Kot župan je že imel razgovore z velikimi porabniki kot sta Hotel in ETA, kjer pa sedaj ni 
večjega interesa, je pa pomembno da je to zapisano v LEK in imajo tudi ti porabniki še čas. Razgovore 
z njimi je potrebno nadaljevati in jih napotiti na druge velike gospodarske sisteme, ki uvajajo tudi 
razne kombinacije energije, kjer je doba vračanja krajša. G.župan je mnenja, da obstajajo potencialni 
kandidati za koncesijo. 
Ga.Florjančičeva je vprašala, kakšne so finančne posledice energetskega managerja, ali so poleg 
predvidenih sredstev za odobrene projekte potrebna še kakšna dodatna sredstva. 
G.Leban je odgovoril, da v paketu vseh aktivnosti, ki jih izvaja energetski manager in so določene v 
zakonu, je 5.900 EUR na leto predvideno za aktivnosti, ki so v javnem interesu, niso pa v tem znesku 
vštete konkretne aktivnosti, npr. pri določeni investicijski dokumentaciji. DIIP ni aktivnost 
energetskega managerja, to je stvar občine, ki ga odda v izdelavo po postopku javnega naročanja, 
lahko pa tudi energetskemu managerju če gre za javni zavod. 
G.župan je predlagal, da občinski svet sklepa samo o potrditvi LEK in ne tudi o tem, da se Golea 
imenuje kot energetski manager. O tem bo nadaljeval razgovore z agencijo Golea in drugimi ter podal 
predlog občinskemu svetu na eni naslednjih sej. 
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Soglasno je bil sprejet  SKLEP: 
Občinski svet Občine Cerkno sprejema Lokalni energetski koncept občine Cerkno, ki ga je 
izdelala Goriška lokalna energetska agencija. 

Ad. 4: POROČILO KOMISIJE ZA PRIZNANJA IN NAGRADE S PREDLOGOM  
            SKLEPA O PODELITVI BEVKOVEGA PRIZNANJA IN BEVKOVIH NAGRAD 
            ZA LETO 2011.  
Poročilo Komisije za priznanja in nagrade je podala predsednica ga.Hvala. Komisija predlaga, da 
občinski svet razpravlja o predlogu odločitev za Bevkove nagrade in Bevkovo priznanje za leto 2011 
in jih potrdi.    
V zvezi s predlogom za naziv častnega občana g.Samu Bevku je g.župan podal mnenje, izoblikovano 
na neformalnem sestanku, da v primeru, ko gre za imenovanje nekoga kot častnega občana, mora priti 
na občinski svet usklajen predlog, da se vse svetniške skupine strinjajo s predlogom, ker bi vsaka 
drugačna razprava ne bila umestna. G.župan predlaga Komisiji za priznanja in nagrade, če se bo 
občinski svet strinjal, naj za častnega občana ne bi predlagali politične osebe, saj je enkrat na oblasti 
ena, drugič pa druga opcija. Mnenja je, da je politika delovala tudi pri letošnjih nagradah in priznanju, 
saj med predlagatelji ni bilo zaslediti civilnih iniciativ, zato tudi tukaj apelira, naj se predlogi v bodoče 
podajo preko skupin občanov ali drugače, kar bi se mu osebno zdelo lepše in v določenih primerih 
lahko tudi nekaj pomeni, da ni čutiti političnega pridiha.  
G.Simonič je opozoril, da občinski svet ne more sprejemati sklepa glede častnega občana, v zvezi s 
tem je potrebno ustrezno spremeniti Odlok o priznanjih in nagradah Občine Cerkno. 
 Pripomb na predloge komisije ni bilo. 
 Soglasno so bili sprejeti  SKLEPI: 
1. BEVKOVO NAGRADO OBČINE CERKNO ZA LETO 2011 PREJMEJO:    
-   ZVEZA ŠOFERJEV IN AVTOMEHANIKOV CERKNO (ZŠAM),          
    za aktivno petdesetletno delo na področju prometne varnosti in preventive ter za nenadomestljiv   
    prispevek pri vzgoji mladine; 
-  gospa SABINA ERŽEN,                         
    za dolgoletno pedagoško delo v težkih povojnih razmerah ter za subtilno domačijsko poezijo s 
    pridihom Cerkljanske, povzeto v dveh pesniških zbirkah; 
-  DRUŠTVO SOŽITJE IDRIJA – CERKNO,                
    za neprecenljiv humanitarni prispevek na področju socialno – človekoljubnih dejavnosti ter za  
    dolgoletno ohranjanje etičnih vrednot nesebične medčloveške pomoči. 
 2. BEVKOVO PRIZNANJE, kot najvišje priznanje Občine Cerkno za leto 2011 prejme: 
    gospod SILVO JERAM,   
    za desetletja predanega dela v svetu Krajevne skupnosti Bukovo, za zgled poguma in optimizma 
    pri številnih razvojnih akcijah domačega kraja ter za požrtvovalen prostovoljni prispevek pri  
   gradnji doma krajanov. 
 Nagrade in priznanje bodo podeljene na slavnostni seji občinskega sveta dne 1. oktobra 2011. 
3. Občinski svet se strinja, da se glede naziva častnega občana ustrezno spremeni Odlok o 
    priznanjih in nagradah Občine Cerkno. 
  

Ad. 5: KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA:                      
- Imenovanje predstavnika v svet zavoda Zdravstveni dom Idrija.              

Predlog komisije je obrazložila predsednica ga.Deisingerjeva. 
G.župan je podal obrazložitev svojega predloga, da se kot predstavnica v svet zavoda ZD Idrija 
imenuje ga.Deisingerjeva iz razloga, ker v njej vidi za to funkcijo kvalificirano osebo tako po 
izobrazbi kot pridobljenih referencah. 
G.Čadež je povedal, da je komisija v dosedanjem delovanju g.Simoniča v svetu zavoda ZD Idrija 
videla garancijo, saj stvari v cerkljanskem zdravstvenem domu gredo na boljše in v tem smislu so 
svetniške skupine v komisiji g.Simoniča predlagale tudi vnaprej. 
G.Hadalin je dejal, da je občina solastnica zdravstvenega zavoda in če do sedaj komunikacija med 
g.Simoničem in g.županom ni bila najboljša, kako bo to vnaprej, če bo zavod s strani občine zastopal 
nekdo, ki ne bo sodeloval z županom. Mnenja je zato, da g.Simonič ni primeren predstavnik Občine 
Cerkno v svetu zavoda ZD Idrija. 
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G.Kavčič se je navezal na razpravo g.Čadeža in je tudi sam menil, da so bile zadeve v redu v času, ko 
je bil župan, vsa leta se je poslovanje Zdravstvenega doma Idrija obravnavalo tudi na občinskem svetu 
in z direktorjem zavoda ni bilo nobenega konflikta, ki ga sam osebno tudi zdaj ne vidi.  
Ko so se v sedanjem mandatu ti konflikti javno pričeli, so v svetniški skupini SLS razmišljali celo o 
sklicu izredne seje občinskega sveta, ker je zdravstvu in določenim sanacijam potrebna podpora. 
Sodelovanje predstavnika občine v svetu zavoda bo vsekakor potrebno, v času ko je bil g.Kavčič 
župan, je bilo sodelovanje z g.Simoničem zmeraj korektno in je občino obveščal o svojem delovanju v 
svetu ZD Idrija, zato mu ni jasno kako sedanji župan vidi to. 
G.župan je dejal, da je želel razpravo na to temo in bi bil tudi vesel, če bi bila sklicana izredna seja 
občinskega sveta, kar bi mu bilo v veliko pomoč pri odločanju. Konflikta sicer ne vidi, saj se z 
direktorjem ni srečal, dejansko pa je v obdobju, kar je župan, pogrešal sodelovanje g.Simoniča kot 
predstavnika v svetu zavoda ZD Idrija. 
G.Zidarič je bil mnenja, da je pri tej zadevi treba pozabiti, kateri svetniški skupini kdo pripada, ker je 
potrebno gledati na kvaliteto in sodelovanje mora biti ne glede na pripadnost. Funkcija predstavnika 
občine v svetu zavoda mora nekaj pomeniti in povezovati vse. Kandidate je treba realno oceniti in 
odločiti glede na njihove kvalifikacije in vrednote ter upoštevati usmeritve pristojne komisije, katere 
sestava je bila potrjena na občinskem svetu. 
Sprejet je bil  SKLEP: 
Kot predstavnik Občine Cerkno v svetu zavoda Zdravstveni dom Idrija se za naslednji 4-letni 
mandat imenuje g.Marjan Simonič, Lazec 12, Cerkno.                                               (11 glasov ZA) 

  

Ad. 6:  PREDLOG SISTEMIZACIJE DELOVNIH MEST V ENOTI VRTEC CERKNO 
             ZA ŠOLSKO LETO 2011/2012. 
Predlog je obrazložila ga.Simoničeva, g.Mlakar pa je povedal o obravnavi na Odboru za družbene in 
društvene dejavnosti ter socialno politiko, ki predlaga soglasje k predlogu sistemizacije. 
Brez razprave je bil soglasno sprejet SKLEP: 
Občinski svet Občine Cerkno izdaja soglasje k predlogu sistemizacije delovnih mest v Enoti 
vrtec Cerkno za šolsko leto 2011/2012. 
  

Ad. 7:  SKLEP O CENAH PROGRAMOV VRTCA CERKNO.                   
Obrazložitev je podala ga.Simoničeva, g.Mlakar pa je povedal o obravnavi na Odboru za družbene in 
društvene dejavnosti ter socialno politiko, ki je podal dva predloga.  
G.župan je dejal, da glede na splošno ekonomsko situacijo med ljudmi tudi sam meni, da občina ne 
sme odstopiti od dodatnega 20 % subvencioniranja ekonomske cene vrtca ter tudi na ta način 
stimulirati rojstva in veselje staršev z otroci.  
G.Čadež se je sicer strinjal s sklepom odbora, želel pa je obrazložitev, zakaj za šest otrok starši niso 
dobili mesta v vrtcu in kaj bi lahko naredili, da bi tudi te sprejeli, saj so občani naše občine. Po drugi 
strani so v vrtec sprejeti otroci tujcev, ki delajo v ETI, četudi le za par mesecev. Nima sicer nič proti 
njim, vendar mu ni jasno, kako lahko domačini izpadejo. 
Ga.Simoničeva je povedala, da je bila tudi to tematika na seji odbora, prisoten je bil tudi ravnatelj šole 
in vodja vrtca. Redni vpis v vrtec je izveden v mesecu aprilu in ob tem vpisu so bili s 1.9.2011 sprejeti 
vsi otroci, ki so takrat stari 11 mesecev, kar je predpogoj, da lahko otrok gre v vrtec. Šest otrok bo 
izostalo tekom šolskega leta, ko bodo dopolnili navedeno starost. Vrtec lahko tudi med letom vpisuje 
otroke, vendar le če so prostorske kapacitete in če se bo med letom sprostil prostor, bo zagotovo v 
vrtec sprejet prvi od teh otrok, ki bo dopolnil starost 11 mesecev in tako naprej. Starši teh otrok so se 
pozanimali v vrtcu glede vpisa in s strani vrtca jim je bil poslan informativen dopis, da najbrž prostora 
sedaj ne bo. Vrtec in občina se prvič srečujeta s tem problemom, kar je sicer za starše boleče, vendar v 
drugih občinah je to stalna praksa. Druga možnost oblikovanja varstva je vzgojno varstvena družina 
ali da nekdo vrtcu ponudi izvajanje varstva predšolskih otrok, vendar je pogoj, da mora biti vzgojitelj 
ali pomočnik vzgojitelja, ki ima doma ustrezne prostore za varstvo otrok, izveden mora biti javni 
razpis. Možna oblika varstva je tudi uvedba 10. oddelka v objektu šole, vendar bi bil to prevelik 
strošek zaradi nakupa opreme in zadostitvi vsem normativom. Oddelki vrtca so trenutno vsi polni. 
G.Mlakar je podal stališče odbora do tega problema, da se še naprej išče možnosti za ustrezno rešitev 
varstva otrok, ki med šolskim letom 2011/12 ne bodo vpisani v vrtec zaradi pomanjkanja prostora.  
G.župan je povedal, da je bil že pred sejo odbora sestanek s starši teh otrok in zastavljene določene 
aktivnosti, katere mora nadaljevati občina v smeri reševanja problema.  
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G.Lahajnar je vprašal, če razume prav, da je bil v preteklih letih vrtec v mesecu avgustu zastonj, če 
otrok ni bil v vrtcu, sedaj pa bi ga iz vrtca starši lahko vzeli v juliju ali avgustu za kritje odsotnosti 10 
dni, kar pomeni, da se je neplačani del skrajšal za polovico, zato ga zanima, kaj je temu vzrok. 
Ga.Simoničeva je pojasnila, da je na sestanku odbora vodja vrtca ga.Vončina izpostavila vprašanje 
dopustov. Pretekla leta so bili kolektivni dopusti za večino staršev v avgustu, veliko staršev pa se sedaj 
vozi tudi drugam v službo in koristijo dopuste po svojih željah. Da bi staršem še vedno ponudili neko 
boniteto, je bilo na odboru predlagana oprostitev plačila za 10 dni v juliju ali avgustu. 
G.Lahajnar razume, da bodo poleg otrok to boniteto lahko koristili tudi vzgojitelji sorazmerno oba 
meseca, zato ne vidi razloga za skrajševanje. 
Ga.Simonič je odgovorila, da vzgojiteljem v času dopusta prav tako pripada plača, zato ima občina iz 
tega naslova stroške, ki jih je potrebno pokriti. 
G.Lahajnar se ni strinjal, saj so bili ti stroški tudi lani v bistvu cel mesec in če bodo letos v juliju in 
avgustu ne bo tu nobene razlike, zakaj torej skrajševanje. 
Ga.Simoničeva je dodala, da je bilo ravno zato predlagano, da je pravica izpisa staršem dana v obeh 
poletnih mesecih. 
G.Hadalin je dejal, da se je pred leti za vrtec v juliju in avgustu plačevala le rezervacija, poračun pa je 
bil v septembru. Vprašal je še, kako je z vozovnico za otroka, če hodi v vrtec v spremstvu starejše 
osebe, pred leti je ta vozovnica bila. Ali jo bodo morali plačevati starši, ker otrok jo vsekakor 
potrebuje, če prihaja v vrtec z avtobusom.  
Ga.Simoničeva je povedala, da je glede vrtca v poletnih mesecih sklep sedaj drugačen kot je bil pred 
leti, kar se tiče vozovnic pa je občina v preteklih letih velikodušno dovolila koriščenje vozovnic 
predšolskim otrokom, ki bi nujno morali hoditi z avtobusom v spremstvu staršev ali osebe starejše od 
14 let. Dogajalo se je, da so nekateri starši predšolske otroke dajali same na avtobus in so se morali 
znajti sami na poti v vrtec. Izključno zaradi varnosti je bilo lani zavzeto stališče, da se teh vozovnic ne 
daje več, zaradi česar je bilo kar nekaj negodovanja, za šolske otroke pa se sicer vozovnice daje.  
G.Hadalin močno dvomi, da bi kdo dal predšolskega otroka samega na avtobus in je mnenja, da bi še 
vedno lahko našli kakšno kombinacijo ali da se vozovnica veže, ker starši jih bodo švercali in se 
sprašuje, kdo bo odgovoren v primeru nesreče.  
Ga.Simoničeva je odgovorila, da je občina dolžna zagotoviti prevoz šoloobveznim otrokom, če bi tudi 
predšolskim dajala vozovnice, je odgovornost v primeru nesreče na strani občine. Glede vozovnic ima 
lahko vsak svoje mnenje, vendar se je občina za tak ukrep odločila po preverbi, nekateri 4-letni otroci 
so namreč v vrtec z avtobusom hodili sami.  
G.Jeram se pridružuje tej trditvi, sam je namreč šofer avtobusa in je potrdil, da so bili taki primeri tudi 
pri njem. Predšolski otrok v vsakem primeru rabi spremstvo starejše osebe in tudi če bi bile vozovnice, 
bi morale biti samo v takem smislu. 
G.župan je dodal, da občina želi pomagati staršem pri plačilu vrtca, saj je prevladalo mnenje, da se še 
naprej priznava 20 % popust na ekonomsko ceno vrtca v breme občine. V občini so prisotne tendence 
po zmanjševanju plač, zato se ta subvencija stalno povečuje, kar pove podatek, da je morala občina v 
letu 2010 primerjalno z letom 2009 plačati kar cca 100.000 EUR več. O tem je obvestil največje 
podjetje v občini ETA d.o.o., ki ga tudi redno obvešča o različni problematiki in ga poziva na 
sodelovanje in pomoč. Občina zato staršem veliko pomaga v smeri, da manj plačujejo za vrtec, ne 
more pa vsega, zato je bil podan nek kompromis za poletne mesece.  
Ga.Simoničeva je kot smiselno menila, da svetniki pregledajo Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec, ki je 
objavljen v Uradnem listu RS št. 22/09. Občinski svet je takrat navedeni pravilnik sprejel zato, ker je 
prišlo do tendence povečanega vpisa otrok v vrtec in je bilo potrebno vpis sistemsko urediti. V tem 
pravilniku je točno opredeljeno glede vpisa in sprejema otrok v vrtec, tudi kako je v primeru 
povečanega vpisa in izpisa v poletnih mesecih, razložila je še tri vrste izpisa, ki jih določa pravilnik. 
G.Brezavščka je zanimalo glede na izjavo g.župana, da imajo starši zmeraj manjše plače in težje 
plačujejo vrtec, zato mora občina plačevati del ekonomske cene vrtca, če nekdo namreč nima, potem 
še težje plačuje. 
Ga.Simoničeva je povedala, da je občina zavezana izdajati odločbo o obveznosti staršev o višini 
plačila vrtca, pred izdajo odločbe pa je potrebno pridobiti vse podatke o dohodkovnem in 
premoženjskem stanju družine. Na podlagi ugotovljenega stanja se plačilo staršev za vrtec uvrsti v 
lestvico od 10 % do 80 % cene programa vrtca. Tako letos v 8. plačilnem razredu ni nobenega starša, v 
7. samo eden, večina staršev je v 1. in 2. plačilnem razredu. V prvem plačilnem razredu to pomeni 
ekonomsko ceno za 9 urno varstvo otroka 525 EUR, od tega starši dejansko plačajo 42 EUR.  
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G.Hadalin je dejal, da prikazani dohodek tujih delavcev ni realen, zanje se otroka bolj splača imeti pri 
nas, saj delodajalec prikazuje samo minimalno plačo in so tako avtomatsko vsi uvrščeni v prvi plačilni 
razred.  
Ga.Simoničeva je odgovorila, da je Slovenija del EU, kar pomeni enakovrednost ljudi. Ker občina 
izdaja odločbe, je zavezana k ugotovitvi dejanskega stanja, podatki se pridobijo iz davčne uprave, če 
pa ti niso dosegljivi, se od vlagatelja zahteva predložitev tekoče plačilne liste. Ta je edini merodajni 
dokument, na osnovi katerega se določi znižano plačilo vrtca. Vsa leta, kar ga.Simoničeva izdaja 
odločbe, nanje ni bilo pritožb in glede tega torej ni težav, ne da pa se nič spremeniti pri tem, v kateri 
plačilni razred starši pridejo. Dejstvo je, da so ti tujci zaposleni v Sloveniji in so zavezani plačevanja 
dohodnine v RS, posledično pa imajo pravico do znižanega plačila vrtca. 
G.Lahajnar je vprašal, ali imajo tuji delavci tukaj stalno prebivališče in plačujejo davek lokalni 
skupnosti ali kje drugje oz. če plačujejo dohodnino tudi v primeru začasnega bivališča.  
Ga.Simoničeva je podala pojasnilo, da imajo tujci tukaj lahko začasno ali stalno bivališče, ker se vsa 
pobrana dohodnina najprej steka v državni proračun in od te celote se 54 % razdeli občinam po številu 
stalnih prebivalcev. Kriterij je stalno prebivališče, saj bi sicer npr. Mestna občina Ljubljana dobila 
veliko več dohodnine, ker ima veliko število začasnih prebivalcev. V teh 54 % je delež dohodnine tudi 
od tujih delavcev, ki dohodnino plačujejo pri plači, drugo pa je kakšna je osnova te plače.  
Ga.Sedejeva kot glavni problem pri tujcih vidi v tem, da več kot polovico plače predstavljajo razni 
materialni stroški, kar je razvidno iz plačilne liste. Ti stroški niso obdavčeni in ne podležejo 
dohodnini, na kar občina ne more vplivati.  
G.župan je dodal, da je potrebno sprejeti tudi dejstvo, da največja tovarna v občini ne bi delovala, če 
teh tujih delavcev ne bi bilo, zato jih je potrebno v našo sredino sprejeti kot evropske državljane z 
enakimi pravicami. 
G.Kavčič priporoča, naj se glede na to, da naša občina plačuje subvencioniranje vrtca občanom, ki 
živijo v Ljubljani in svoje otroke vozijo tam v vrtec, stalno prijavljeni pa so v občini Cerkno, preveri 
tudi kako je obratno, če ima nekdo stalno bivališče prijavljeno v Kranju, otroka pa ima v vrtcu v 
Cerknem.  
Ga.Simoničeva je odgovorila, da v tem primeru plačuje subvencijo za vrtec Občina Kranj. Kriterij, da 
občina določi znižano plačilo vrtca, je stalno ali začasno bivališče enega od staršev ali otrok in pri 
tujcih še, da so zavezanci za dohodnino v RS.  Dejstvo pa je, da je breme občine iz tega naslova res 
veliko.  
Soglasno je bil sprejet je bil SKLEP: 
Občinski svet Občine Cerkno potrjuje cene programov vrtca Cerkno, ki se uporabljajo od 
1.10.2011 dalje.    
 

Ad. 8:  ODLOK O UKINITVI LOKALNE TURISTIČNE ORGANIZACIJE »LAUFAR« 
             CERKNO – ZAVODA ZA POSPEŠEVANJE TURIZMA- hitri postopek.  
G.župan je uvodoma povedal, da je po starem zakonu o turizmu država predvidela organiziranost 
preko lokalnih turističnih organizacij, ko je bila ta zadeva pred leti aktualna, je bil podan predlog o 
oblikovanju skupne LTO z občino Idrija, vendar ko je takrat sam kot turistični delavec predlagal, da bi 
bil njen sedež v Cerknem, te podpore ni dobil. V začetku delovanja LTO Laufar Cerkno je bilo 
predvideno delno sofinanciranje tudi z državnimi sredstvi in s prispevki domačih turističnih 
dejavnikov, kar bi bilo smotrno, da LTO ne bi obremenjeval samo občinskega proračuna. Stroški 
delovanja LTO Laufar Cerkno od leta 2005 do 2010 znašajo 329.000 EUR, samo 10 % od tega pa je 
LTO ustvaril prihodkov. Njegova organiziranost je taka, da se določeni stroški podvajajo 
(npr.računovodski), projekti terjajo še dodatna sredstva. Zaradi tega in argumentov, ki jih je še navedel 
v gradivu, g.župan predlaga ukinitev LTO in drugačno organiziranost pri turizmu, npr. zaposlitev 
občinskega uradnika, ki bi opravljal te naloge in imel še druge zadolžitve, ki so napisane v gradivu. 
Sam ni naklonjen zavodom, ker v osnovi delujejo iz sredstev občinskega proračuna in le v majhni meri 
ustvarjajo lastne prihodke.  
G.Mlakar je predlagal, da svoje stališče o delovanju LTO pove turi direktor g.Pirih, ki prisostvuje seji 
občinskega sveta. 
G.župan je odgovoril, da g.Pirih seji prisostvuje na lastno željo, kot občan, zato na njej ne more 
razpravljati. 
Ga.Dakskobler je spomnila, da je na prejšnji seji predlagala umik te točke z dnevnega reda s 
predlogom, da bi do 5. seje pripravili določeno strategijo, ki bi zajemala tudi razvoj turizma in da bi 
tudi direktor LTO predstavil svoje videnje.  
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Občinski svet je sicer dobil neko gradivo, vendar se sprašuje, kako sprejeti odločitev brez da bi videli 
kako misli občina vnaprej delovati na področju turizma in brez da sedanji direktor LTO tudi poda 
svoje videnje. 
G.župan je povedal, da je v gradivu podal usmeritve, kako namerava občina naprej delovati na 
področju turizma. Če bi sistemizirali določenega človeka v občinski upravi, bi tako zmanjšali stroške 
vsakodnevnega delovanja in poslovanja, ta zaposleni pa bi poleg turizma opravljal tudi druge naloge 
in s tem upravičil svoj OD. Veliko zadev v občinski upravi je nerešenih, ker se jim v zadnjih desetih 
letih ni posvečalo veliko pozornosti, občina ima npr. v lasti preko 3000 parcel, za katere bo potrebno 
dati predloge, voditi sistem nadzora in upravljanja z njimi. G.župan ne podpira izdelave strategije 
turizma in zapravljanja denarja za to, če bi se že odločili za kakšno strategijo, naj bi bila ta za občino 
Cerkno, znotraj katere bi bilo tudi področje turizma. Izdelava take strategije je v preteklih letih že bila 
predvidena v proračunu, vendar ni bila narejena. Pri turizmu bi lahko še največ povzeli iz strategije 
občine Kranjska gora, ki ima tako kot naša zimski in poletni turizem.  
Ga.Florjančičeva je podala mnenje svetniške skupine SLS, ki se je najprej obregnila ob predloženo 
gradivo pri tej točki, ki je neprimerno za sejo OS, zato naj bo gradivo v prihodnje bolje pripravljeno in 
razumljivo. Svetniška skupina ugotavlja, da župan enkrat v dopisih navaja, da je potrebno LTO ukiniti 
zaradi previsokih stroškov delovanja, drugič pa zaradi nesodelovanja z direktorjem LTO. Menijo, da 
osebni odnosi ne glede za katero osebo gre, ne morejo in ne smejo biti razlog za ukinitev delovanja 
zavoda, ki je bil ustanovljen v korist občine in vseh občanov in zato presega vsakega posameznika. 
Župan tudi trdi, da delovanje zavoda LTO finančno ni smiselno, hkrati pa v gradivu za PB Franja 
predlaga kot možnost ustanovitev novega zavoda, ki bi pokrival področje kulture in turizma. Zakaj bi 
torej en zavod ukinili, da bi potem ustanovili novega, ki bi pokrival isto področje in kje je finančni 
razlog za ukinitev ob navedbi, da bi na občini zaposlili novega uradnika, ki bi med vsemi drugimi 
nalogami pokrival tudi področje turizma. Če se občina Cerkno šteje kot turistično usmerjena občina, 
rabi tudi LTO, ki skrbi za promocijo, turizem in predlaga usmeritve razvoja. 
G.župan je podal informacijo, da je v današnjem časopisu Delo objavljen članek, da se vodstvo občine 
Cerkno zavzema za drugačno ureditev PB Franja. Ker sam kot župan take izjave nobenemu novinarju 
ni dal, bo direktor občinske uprave pripravil ustrezen odgovor za časopis. Za PB Franja nikoli ni 
predlagal ustanovitev javnega zavoda, zato mu ni jasno, kako v javnost prihajajo take informacije. 
Glede ukinitve zavoda LTO je prepričan, da bi po njegovem predlogu ustvarili boljši rezultat in 
manjše stroške kot so pri sedanjem delovanju zavoda, mnenja je tudi, da angažiranost za delo zdaj ni 
maksimalno dobra.  
Ga.Florjančičeva o objavi tega članka ni seznanjena, pač pa je v dopisu župana glede upravljanja PB 
Franja prebrala, da je kot možnost predvidena tudi ustanovitev javnega zavoda, ki bi prevzel vodenje 
področij kulture in turizma. 
Ga.Simoničeva je podala obrazložitev, da je po dogovoru z županom pripravila gradivo o upravljanju 
PB Franja kot podlago za pridobitev predlogov občinskih svetnikov, ker je ena izmed nerešenih zadev 
upravljavski načrt za celostno upravljanje spomenika, to je premično in nepremično kulturno 
dediščino. Za ožje območje zgledno skrbi Mestni muzej Idrija, občini pa ostajajo v skrbi brežine 
malega in velikega Njivča, kjer je nujno sodelovanje geologov ter Čerinščica, kjer je potrebna stroka 
vodarjev. Širše območje je odnos do lastnikov zemljišč in razmišljanje o info centru. Predloženo 
gradivo je izključno dano svetnikom kot izhodišče, da podajo svoje predloge o tej tematiki, podane 
možnosti pa izhajajo iz zakonodaje, ki dopušča upravljanje tako, da se ohrani obstoječa organiziranost 
in vzpostavi naloge znotraj občinske uprave ali ustanovi javni zavod. Ti dve podani možnosti sta 
najbolj realni.  
G.župan je dodal, naj se na osnovi tega gradiva sproži razmišljanje tudi svetnikov, da bi dobili čimveč 
predlogov za urejanje problematike, ki zadeva PB Franja. Sam ne vidi težave, da tega ne bi delal 
zaposleni v občinski upravi v sodelovanju z muzejem, ker občina že sedaj skrbi za zaledje in kar 
ogroža spomenik. Tudi na MOP je bil o tem razgovor, da bi bilo potrebno skrbeti za brane, kjer so se 
že nabrale naplavine in to vzdrževanje je največja garancija, da vodne ujme ne bi ogrožale PB Franja. 
Vse to seveda zahteva nemajhne stroške, vendar spomenik imamo in ga bo potrebno vzdrževati in 
župan vidi vse možnosti, da se te naloge vzpostavi znotraj občinske uprave. Z obstoječim 
upravljavskim načrtom si je težko pomagati, ker je preobsežen, zato ga je potrebno napisati krajše in 
navesti samo glavne obveznosti. Vzpostavitev info centra je lahko predvidena za prihodnja leta, v 
srednjeročnem obdobju pa za to ni možnosti.  
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Ga.Dakskobler je vprašala, ali bi občina v primeru, da bi se naloge za PB Franja opravljale znotraj 
občinske uprave, občina prevzela tudi dve delovni mesti v Franji, ker sedaj zaposlena dobivata plačo 
od ministrstva.  
G.Kavčič je menil, da bi bilo enostavneje razširiti zavod kot je LTO za opravljanje predvidene 
funkcije v PB Franja. Delno se je strinjal z županom glede upravljanja širšega območja, saj je dejstvo, 
da se je muzej doslej otepal nadzora nad vodotoki in monitoringom in bi upravljal samo ožji del 
Franje, vendar kdor bi bil upravljavec, bi moral prevzeti celotno vodenje. V svetniški skupini SLS 
vidijo možnost, da bi zavod LTO lahko razširili v tej smeri z dodatnimi močmi. Pri tem gre tudi za 
določene prihodke, vse pa je stvar odločitve in dogovora z muzejem.  
G.župan je ponovno dejal, da je gradivo poziv javnosti za dajanje predlogov, nakar bi skupaj z 
muzejem iskali rešitve. Potencial PB Franja ali Antonijevega rova je cca 50 – 60.000 EUR letno, v PB 
Franja pa bodo stroški kot je bilo omenjeno. 
Ga.Hvala se prav tako ni strinjala, da bi LTO kar ukinili ter na občini za to zaposlili enega uradnika. 
Sprašuje se, kaj bodo od tega imeli še tisti redki turisti, ki prihajajo v Cerkno, saj mora taka oseba biti 
na dosegu, kot je sedaj v LTO, kjer bi morala biti organizacija takšna, da bi bil odprt tudi ob sobotah 
in nedeljah, česar pa en sam človek ne more. Predlagala je, naj se pripravi celotna rešitev tega 
problema. V gradivu ni zasledila, da bi bil sklican svet zavoda LTO Laufar in čeprav mu je potekel 
mandat je mnenja, da do izvolitve novih članov svet še opravlja svojo funkcijo. Prav tako v rebalansu 
ni zasledila, ali je zdajšnji obliki delovanja LTO namenjeno dovolj sredstev za plačo direktorja, za 
prijave na razne razpise, nabavo materiala, pomoč v pisarni. Ga.Hvala ne razume, zakaj kar ukiniti 
LTO, brez da bi našli neko celostno rešitev problema ne glede na to, kdo je zaposlen v LTO, na kateri 
ulici deluje, važno je, da je dosegljiv ljudem in povezuje elemente, ki delajo v turizmu. Tudi svet 
zavoda je tisti, ki te zadeve ureja in usklajuje.  
G.župan je dejal, da ima njegov predlog tudi nadaljevanje, saj je bila v preteklosti dobra rešitev 
delovanje TIC v Hotelu Cerkno s profesionalnimi ljudmi, dosegljiv je bil 24 ur na dan, sedaj pa je 
zadeva čisto drugačna. V rebalansu so zagotovljena sredstva za plačo zaposlenega v LTO, vse dokler 
ne bo odločitve o nadaljnjem delovanju, g.župan pa kot odgovoren za izvajanje in stanje proračuna 
računa, da bodo sodelavci spoštovali dogovore. Na prvem kolegiju v novem mandatu je bilo namreč 
dogovorjeno, da mora biti za vsak strošek izdana naročilnica, podpisana s strani župana. V občinski 
upravi zaposleni to spoštujejo, kar pa ne velja za direktorja LTO, ki meni, da je samostojen in da ne 
odgovarja županu. Na te stvari ga je tudi pisno opozoril, zato je neizogibno, da je ob takem načinu 
dela prišlo do problemov. 14. seja sveta zavoda LTO je bila 21.4.2010, na sklic 15. seje je župan sam 
opozoril in ta je bila 2.3.2011. V tem času se svet ni niti enkrat sestal, čeprav bi se po poslovniku 
moral štirikrat, vse to pa kaže, kakšen je odnos in interes zavoda do turizma. Svetu zavoda je potekel 
mandat in zadeve glede tega bi morale biti urejene, ker je zdaj vsako sklepanje neustrezno. 
G.Raspet je povedal o problematiki sveta zavoda, ko je bil njegov predsednik, kasneje pa je podal 
odstopno izjavo iz razlogov, ki so bili javno objavljeni in tudi zaradi kolizije interesov. Na 15. seji dne 
2.3.2011 je svet zavoda LTO obravnaval tudi to, ali je LTO potreben ali ne, svet zavoda je ostro 
nasprotoval ukinitvi. Mandat svetu zavoda je potekel v začetku letošnjega leta, kot takratnemu 
predsedniku mu je bilo nelogično, da bi na isti seji najprej predlagali dva nova člana v svet s strani 
občine, naslednja točka pa je bila ukinitev LTO. Najprej je potrebno doreči o usodi zavoda, v primeru 
ukinitve mandat članom preneha, v kolikor pa bo odločitev občinskega sveta, da LTO ostane, bo na 
naslednji seji Komisija za mandatna vprašanje, volitve in imenovanja obravnavala predlog za dva 
člana v svet zavoda s strani občine.  
G.župan je dejal, da marsikatera dokumentacija ni ažurirana, vključno tudi sveta zavoda LTO, kar je 
delo direktorja občinske uprave, kateremu je glede LTO predlagal reorganizacijo, ukinitev in 
oblikovanje v okviru ICRE. V ta namen je direktorju OU tudi povedal, da predvideva preureditev 
prostorov v občinski upravi, tako da se je sejna soba uredila v mansardi, v bivši sejni sobi pa bi bil 
prostor tudi za ICRO, znotraj katere bi deloval LTO in njen sedanji direktor. Razvoj dogodkov je bil 
nato drugačen, ker se po zakonu predvideva tudi preoblikovanje ICRE in je vprašljivo njeno delovanje 
v smeri turizma in s tem tudi njegov namen delovanja v občinski upravi, zato podaja svoj predlog 
občinskemu svetu. 
Ga.Hvala je izrazila pomislek, zakaj potem v Idriji niso najprej ukinili LTO, preden so oblikovali 
druge rešitve. Ne more se ena stvar ukiniti dokler ni organizirana druga in dokler zadeve niso v celoti 
prenesene na drugega nosilca, mora prejšnji do takrat delovati. V pisni obliki naj se zato svetnikom 
predloži, kolikšni bi bili stroški ene ali druge rešitve, ker vmesnega časa v turizmu ne bi smelo biti, ne 
glede ali je delovanje LTO bolj ali manj dobro. 
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G.župan je pripomnil, da so LTO v Idriji ukinili, oblikovan je CID, to je Center idrijske dediščine. 
G.Kavčič je opozoril, da se veliko stvari napačno razlaga, namreč javni zavodi so še drugi, ki so 
samostojni in jim nihče ne kontrolira naročilnic ipd. Če smo zavod ustanovili, naj bi bil samostojna 
enota, ki mora smotrno razpolagati z dodeljenimi sredstvi, ne more pa občina javnega denarja brez 
razpisa dajati organizaciji, kot je Hotel Cerkno. TIC tam ni zmeraj dobro funkcioniral, bile so pritožbe 
drugih turističnih akterjev. Tudi v LTO so bile v preteklih letih določene anomalije in neprave 
zaposlitve, vendar se je delovanje v zadnjih dveh letih uredilo do take mere, da služi svojemu namenu, 
kljub temu da je bilo sprva mišljeno sofinanciranje tudi s strani države in drugih akterjev. LTO se je 
trudil za promocijo na tujih trgih, zato je g.Kavčič presenečen nad zdajšnjimi pogledi župana, ki je bil 
sam dolgoletni akter turizma. V delovanje LTO je bilo vloženega veliko truda in da bi ga zdaj v taki 
fazi ukinili, bi pomenilo še večje nazadovanje na področju turizma v času krize, ko je turiste težko 
pridobiti v to okolje.  
G.župan je odgovoril, da ravno zato, ker je sam toliko let delal v turizmu, predlaga tako spremembo, 
ker meni, da bi bil to velik in koristen premik na boljše, o stanju v LTO največ pove to, da skoraj leto 
dni ni bilo nobene seje sveta zavoda. Ne obstajajo nobeni zapisniki, da bi župan občine v daljšem 
obdobju delovanja zavoda kje sodeloval, zato ni v redu delati se lepega in sam ne veliko prispevati. 
Kot napako prejšnjega župana smatra tudi to, da ni kontroliral stroškov zavodov, ki so res samostojni, 
vendar se sedaj skuša vsaj nekatere njihove stroške kontrolirati. Primer je nabava pisarniškega 
materiala, kjer je bilo ugotovljeno, da zavodi ne nabavljajo pri DZS, ki je najcenejši ponudnik in 
drugje plačujejo ta material dražje. Kot župan, ki je odgovoren za proračun, bo zato preverjal tudi 
stroške zavodov. 
G.Simonič ocenjuje, da če bi župan resno mislil glede zaposlenega za turizem v občinski upravi, bi 
moral kadrovski načrt ob sprejemu proračuna predvideti tudi to delovno mesto in ker tega ni, imajo v 
svetniški skupini SLS legalno pravico reči, da to ni tako. Zato je apeliral na župana, da skozi kadrovski 
načrt in sredstva v rebalansu pokaže, da resno misli s podporo turizmu. Svetniška skupina podpira 
obstoj LTO zato, ker vedo kako je bilo pred njegovo ustanovitvijo, ko so turisti hodili tudi na občino 
in spraševali, kje naj dobijo prospekte. TIC v hotelu je deloval katastrofalno, škoda je, da nimajo 
fotografij, kako so takrat izgledali prospekti. Postavi naj se jasna vizija, kdo bo na področju turizma 
kaj delal, ker oseba na občini kot je predvidel župan, ne bo mogla opravljati vseh naštetih nalog. 
Prenehajo naj se tudi medijska obtoževanja med županom in direktorjem LTO, ki se morata usesti in 
zastaviti delo tako, da se obdobje, ko bo LTO še deloval, izkoristi v dobrobit turizma.  
G.župan je dejal, da bodo direktorju občinske uprave še sledile naloge na temo sistemizacije delovnih 
mest, kadrovskega načrta idr., kar pa ni stvar rebalansa, ampak proračuna za naslednje leto. Glede TIC 
v hotelu je bilo marsikatero tudi zakulisno delovanje, na prvi predstavitveni strani pa so bili navedeni 
vsi turistični ponudniki na Cerkljanskem. Z direktorjem LTO sta se že usedla in si podala roke, 
ugotovila, da je verjetno prišlo do nepravilne komunikacije, vendar se je od takrat že marsikaj 
dogajalo drugače, zato je ta zgodba zanj končana, pokazalo se bo, kako bodo zadeve tekle vnaprej.  
Ga.Deisinger je povedala, da sama še ni bila v prostorih LTO in tudi ne pozna njegovega delovanja, 
zato bi bila vesela, če bi kot svetnica dobila njegov program in kaj je bilo izvedeno v zadnjih dveh 
letih. Večina svetnikov s tem ni seznanjena in bi na podlagi tega več vedeli, o čem se pogovarjamo. 
Strategijo turizma bi kot prvi moral narediti LTO in jo predložiti občinskemu svetu. V razpravi se 
meša delovanje zavoda LTO Laufar in TIC. TIC je informacijska točka, ki rabi veliko prospektov in 
primerno osebo z znanjem treh tujih jezikov in ne zahteva stroškov kot zavod. Na Gorenjskem in v 
Posočju se več občin združuje v zavod, ki se širše ukvarja s področjem turizma, saj turist gre skozi več 
krajev in občin. Ga.Daisinger se sprašuje, kateri gospodarstvenik bi dovolil, da se s prihodki dosega 
samo 10 % pokrivanje stroškov. Pri zavodu LTO Laufar Cerkno nima podatka, kaj predstavlja 
100.000 EUR materialnih stroškov, to ni samo papir in elektrika. Dobiti bi morali poročilo, kakšni in 
za kateri namen so bili stroški funkcioniranja LTO in kakšni so bili efekti, nakar bi videli, ali je 
kadrovska zasedba prava. Po njenem mnenju to ni, ker en sam človek ne more vsega narediti. Ni 
potrebna užaljenost zato, ker je bil v preteklosti LTO ustanovljen z dobrim namenom zaradi takratnih 
zakonskih usmeritev in pridobitve deleža državnih sredstev za njegovo delovanje, to danes ni več 
aktualno, zato naj se ustanovi enovita organizacija, ki se lahko imenuje zavod ali drugače, za katerega 
bomo vedeli kaj počne in to znali izmeriti. Njeno razmišljanje gre izključno na podlagi razpoložljivih 
številk, ne ve pa, kaj za njimi stoji. 
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G.Simonič je dejal, da je ukinitev LTO tako kot ukinitev nekega drugega zavoda. Kako bi bilo, če bi 
ukinili knjižnico, ali bi šele potem razmišljati kaj potem, to pa ne more biti, ker knjižnica mora biti 
stalno odprta. Tudi pri turizmu je tako, strategija za turizem je bila napisana in svetniška skupina SLS 
nasprotuje ukinjanju LTO brez vizije za naprej.  
G.Kavčič je dodal, da je občinski svet vsako leto sprejemal poročilo in plan delovanja LTO pred 
proračunom, letos tega ni bilo zaradi znanih zadev.  
G.župan se ni strinjal, kajti če bi bili sestanki sveta zavoda LTO, bi bile zadeve drugačne. 
Ga.Simonič je podala odgovor glede na razpravo g.Deisingerjeve. Na prejšnji seji občinskega sveta je 
bilo obravnavano poročilo javnih zavodov za leto 2010, kar je utečena praksa, ki se tiče tudi LTO kot 
zavoda, ustanovljenega s strani občine. Občina za tekoče leto najprej pozove vse javne zavode k 
predložitvi finančnega načrta in programa dela, ki ga pregleda s strani strokovnih služb in potrebna 
sredstva vkalkulira v predlog proračuna, ki ga nato potrdi občinski svet. Po zaključnem računu je vsak 
zavod dolžan dati podatke, ali je deloval v skladu s finančnim načrtom in programom dela oz. zakaj ni, 
zato občinski svet sprejema sklep o prerazporeditvi presežka prihodkov ali odhodkov vsakega zavoda. 
LTO letos tega ni dal, kar je verjetno res splet okoliščin. 
G.Čadež je v imenu svetniške skupine SD povedal, da se tudi oni ne strinjajo z ukinitvijo LTO, preden 
se ne najde alternativna rešitev. Primer je medobčinski inšpektorat, ki je bil s sklepom OS ukinjen, na 
spletni strani občine pa še zmeraj obstaja z vsemi številkami in verjetno se zanj tudi še plačuje, čeprav 
inšpektorja ni bilo videti nikjer. Hotel ni najboljša alternativa LTO, mnenja je da je celo ena slabših, 
ker turizem na Cerkljanskem ni samo hotel in PB Franja, ampak ga je potrebno zajeti širše in vključiti 
tudi druge, ki se trudijo za turizem. Mnenja je, da je žalostno, da ga.Deisingerjeva še nikoli ni bila v 
LTO, ker sam kot svetnik rad obišče npr. knjižnico, muzej in pogleda njihovo delovanje, težko pa je to 
presojati brez prestopiti praga nekega zavoda.  
Ga.Deisingerjeva je opomnila, da se je njena presoja nanašala samo na številke v gradivu, ne pa na 
program in delo LTO. 
G.Zidarič je obširno razpravo o LTO označil kot zapravljanje časa in škodo, da ta točka ni bila 
obravnavana že na prejšnji seji in bi bili sedaj bližje rešitvi. Ob ustanovitvi LTO je izgledalo vse lepo, 
sam je bil v njegovih prostorih v času, ko je bilo drugo vodstvo, vtisa pa ni dobil dobrega, zato podpira 
župana, da se področje turizma uredi drugače in z manjšimi stroški, čemur bi moral prisluhniti tudi 
občinski svet in ne samo iskati možnosti, kako bi to onemogočili in zadevo še nadalje vlekli.  Župan je 
že dal priliko sedanjemu direktorju LTO g.Pirihu za zaposlitev, g.Zidarič predlaga, naj se mu da še eno 
možnost, da se izkaže in ne bi bilo potrebno zaposliti nekoga drugega. 
Ga.Hvala je dejala, da mora biti LTO ali TIC odprt stalno, ne glede na to kdo tam dela, mora biti 
delovanje organizirano. Informacijska točka za turiste ne more biti na občini in dokler ta ni določena, 
naj v proračunu ostanejo stroški sedanjega prostora LTO, katerega se tudi ne more kar ukiniti, zato naj 
se do naslednje seje pripravi kompleten predlog rešitve in bi se potem do novega leta odločili. Napiše 
naj se program, kaj so naloge tistega, ki se bo s turizmom ukvarjal ter kaj je naloga informacijske 
točke in kdo bo to opravljal. Ga.Hvala je zmeraj zagovarjala reorganizacijo, ukinitve brez nadaljnje 
vizije pa ne.  
Ga.Deisinger je vprašala, kakšni so razlogi, da se računovodstvo za LTO ne vodi na občini, ker obseg 
tega zavoda ni tako velik, da bi za to morali angažirati zunanjo storitev, zato se ji zdi ta strošek 
nepotreben.  
G.Kavčič je dejal, da je to odločitev zavoda glede računovodstva in jo ocenil kot pravilno, da ne bi 
mešali zadev med občino in LTO. Šola, knjižnica in drugi imajo tudi svoje računovodstvo, odvisno od 
velikosti zavoda. 
Ga.Deisinger je želela, da se pripravi poročilo za leto 2010, kaj je vsebinsko zajeto v postavki projekti 
v znesku 10.000 EUR ter razčlenitev materialnih stroškov v znesku 21.000 EUR. Za leto 2011 pa naj 
se občinskemu svetu predloži program in kateri projekti so bili izpeljani, saj je bil verjetno tudi za leto 
2011 narejen program. 
Sprejet je bil SKLEP: 
Direktor LTO Laufar Cerkno pripravi program, ki bo temeljil na opredelitvi stroškov 
delovanja zavoda in viziji razvoja turizma v občini Cerkno.  
Direktor občinske uprave naj preveri tudi druge možnosti delovanja – LTO kot zavod, 
turistična agencija idr. skozi formalno pravne postopke. 
Rok je do naslednje seje občinskega sveta. Župan sicer umika Odlok o ukinitvi LTO Laufar 
Cerkno z dnevnega reda.  
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Ad. 9: REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE CERKNO ZA OBDOBJE JANUAR – 
            JUNIJ 2011 – informacija.  
Obrazložitev je podala ga.Sedejeva.  
Razprave ni bilo.                   
Realizacija proračuna Občine Cerkno za obdobje januar – junij 2011 je bila podana kot 
informacija.                                                                                                      

 
Ad. 10: ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE CERKNO ZA 
               LETO 2011 – hitri postopek.  
Obrazložitev k odloku je podala ga.Sedejeva, o obravnavi na skupni seji Odbora za varstvo in urejanje 
okolja ter prostorsko načrtovanje in Odbora za komunalno dejavnost in cestno infrastrukturo je 
povedal g.Simonič, g.Mlakar pa o obravnavi na Odboru za družbene in društvene dejavnosti ter 
socialno politiko. 
V razpravi je ga.Hvala vprašala, ali so sredstva po rebalansu za pripravo prostorskih aktov zadostna in 
kdaj bo prostorski plan uporaben za krajane. V rebalansu se je odvzelo 70.000 EUR za tekoče 
vzdrževanje cest, ki so edina veza vasi s središčem občine in med sabo povezujejo oddaljene vasi, zato 
ga.Hvala v imenu svetniške skupine LDS meni, da bi moralo to področje biti zadnje, kjer bi 
zmanjševali sredstva. Če se cest ne vzdržuje tekoče, je naslednje leto strošek še večji in občina s tem 
nič ne pridobi. Pri večnamenskem objektu Cerkno ni zasledila, da so se prenesla sredstva, ki so bila že 
odobrena za vrtec in so letos izpadla iz prihodka, zato je vprašala, ali tega denarja ne bo oz. bodo ta 
sredstva na razpolago občini v letu 2012.  
G.Mohorič je povedal, da so sredstva v predlagani višini letos zadostna za prostorske plane, saj so vsi 
računi že prejeti, vprašanje pa je, kdaj bodo plani sprejeti, navadno se zadeva zmeraj zavleče. 
Pridobljena so bila nekatera mnenja s strani nosilcev urejanja prostora, manjkajo pa še glavna mnenja  
to je Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za področje kmetijskih zemljišč in ARSO za 
vodotoke, kjer bo verjetno potrebna izdelava poplavne študije. Po pridobitvi vseh mnenj je potrebna 
potrditev Ministrstva za okolje in prostor, nato pa sprejem na občinskem svetu. Pri tekočem 
vzdrževanju cest bo izvedeno najbolj nujno krpanje lukenj asfalta, planiranje ali nasutje nekaterih 
makadamskih cest ter čiščenje propustov, da ob deževju ne bi prihajalo do še večje škode.  
Ga.Sedejeva je v zvezi s prenosom sredstev za večnamenski objekt Cerkno povedala, da je v Načrtu 
razvojnih programov predviden prenos sredstev iz 5. javnega poziva v 6. javni poziv, ki naj bi bil 
objavljen v začetku leta 2012 in takrat bo točno znana masa sredstev, ki bi jih lahko dobili po tem 
razpisu.   
Ga.Peternelj je vprašala, ali je cesta Gorje – Zakriž vključena pri tekočem vzdrževanju in kaj se tu 
planira, saj cesta na več mestih leze in je razpokana, zato se bo v primeru večjega dežja stanje še 
poslabšalo.  
G.Mohorič je odgovoril, da sta bila dva posedka na tej cesti evidentirana že v letu 2010, vendar to 
letos ni prišlo v sanacijo, nekaj sredstev pa je predvideno pri modernizaciji cest. Izdelana bo ureditev 
odvodnjavanja, da bo v zimskem času možno pluženje, ostala potrebna dela pa bodo izvedena v okviru 
popoplavne sanacije, ko bodo odobrena državna sredstva.  
Ga.Ozebek je opozorila na slabo stanje ceste Cerkno – Novaki na delu »v Benetkah«, kjer je ob 
deževju zelo spolzko in je bilo že veliko nesreč. Pred petimi leti je bil ta del ceste narebričen, sedaj pa 
se je stanje poslabšalo. 
G.župan je odgovoril, da je na osnovi njene pobude že obvestil inšpektorat za ceste, odgovora ali 
ukrepanja pa še ni.  
G.Kavčič je povedal, da je bil za sanacijo ovinka pred »Benetkami« projekt že pred nekaj časa 
narejen, vendar do realizacije s strani Direkcije za ceste ni prišlo. 
G.Mlakarja je zanimalo, kakšno je stanje sredstev na računu občine na današnji dan. 
Ga.Sedejeva je odgovorila, da za zdaj nima podatka, na dan 31.8.2011 pa je bilo stanje na TRR 
116.000 EUR, na odpoklicih na depozitih 190.000 EUR in še 100.000 EUR namenskega 
stanovanjskega depozita, vezanega za obdobje treh mesecev, skupno 406.000 EUR. Stanje se 
spreminja vsak dan glede na plačilo obveznosti. 
G.Simonič je podal mnenje svetniške skupine SLS k rebalansu proračuna, ki je v bistvu le 
prerazporeditev sredstev znotraj proračuna. Ko so pregledali zatečeno stanje na dan 31.8.2011 v 
predlogu rebalansa, ugotavljajo, da se njihova opozorila ob sprejemu proračuna začenjajo uresničevati.  
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Nižja je realizacija prihodkov glede na stanje v državi, zato je razumljivo tudi znižanje za eno tretjino 
na odhodkovni strani, to pa je več kot so pričakovali. Do konca leta bo izpad prihodkov lahko tudi za 
eno četrtino od prvotno planiranih in iz tega ni težko zaključiti, da bo situacija v občini težka, še bolj 
pa naslednje leto, če se bo tak trend nadaljeval. 5% so nižji davčni prihodki, na kapitalskih prihodkih 
je manj, največji problem pa predstavljajo nerealizirani transferni prihodki in sprašujejo, ali je 
zakonska podlaga za izpad teh prihodkov, kajti prav transferni prihodki so določeno merilo uspešnosti 
župana, občinske uprave in tudi občinskega sveta in v tej smeri bodo verjetno kritike volivcev. Ne 
samo pri določenih zavodih, tudi občina bi morala sprejeti določene krizne ukrepe, kar tudi pogrešajo 
v rebalansu proračuna. Za vse ni kriva država, o vzrokih je potrebno odkrito spregovoriti in prej ko bo 
krizni plan, hitreje bomo vsi lažje razumeli probleme in jih odpravili. Nobena ekonomska politika 
namreč ne bi zdržala tako slabe realizacije, to je za eno četrtino zmanjšanje prihodkovne strani. 
G.Simonič namenoma omenja le prihodkovno stran in svetniška skupina ne kritizira odhodkov, ker bi 
bila deležna le kritik, kaj je bilo narobe v preteklosti. Podpira podana mnenja v razpravi glede 
vzdrževanja cest, saj občina letos pri modernizaciji ni nič naredila, da ne bi z zadolževanjem 
obremenjevali občinskega proračuna za naslednje leto, s tem pa opozarja, da bo na neki cesti lahko 
povzročena še večja škoda. Slabi so rezultati tudi po KS, kjer vlada apatija in ni prave energije, 
gradbena sezona pa gre proti koncu. Prepričan je, da bi vzroke ob rebalansu lažje razumeli, če bi 
občina imela razvojno strategijo, ki bi bila v pomoč tudi županu. CŠOD v razpravi ne bo omenjal, ker 
občinski svet o tem ni dobil še nobenega gradiva, v SLS podpirajo pobudo, da se ohranja subvencija 
občine pri plačilu vrtca, pohvalno je tudi, da so prosilci dobili stanovanjske kredite v višini kot so 
želeli ter da normalno poteka financiranje Radia. Opozoril je na ukrep 322 za obnovo in razvoj vasi, 
kjer občina navaja tri do štiri prijavljene projekte. Letošnji razpis Ministrstva za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano je trajal samo en teden, zato bi bilo dobro, da bi podobno kot druge občine 
pripravili dokumentacijo za en projekt, ki bi ga prijavili, ostale pa obvestili, da ne bi računali na 
sredstva. Svetniška skupina podpira tudi predlog Odbora za družbene in društvene dejavnosti ter 
socialno politiko, da se prvotno namenjena sredstva za obnovo NMP namenijo za obnovo otroške 
ambulante v ZD Idrija in sam bo glasoval za rebalans. Vprašal je še, zakaj je bilo svetnikom z 
gradivom na mizo pred sejo ponovno dan list št. 26 do 28 bilance odhodkov in predlagal, naj občina 
ostro reagira na članek v Delu glede PB Franja, če navedbe niso točne. Bolj pomembna se mu sicer zdi 
neljuba novica v časopisu, da bo na Travniku še nekaj časa enosmerni promet.  
Ga.Sedejeva je pojasnila, da so navedene strani v bilanci odhodkov svetnikom dane samo iz razloga, 
ker se je spremenil prvotni naziv projekta CŠOD, ki se bo sedaj imenoval Večnamenski objekt 
Cerkno. Glede transfernih prihodkov je opomnila, da bo potrebno čimprej spoznati dejstvo, da so prav 
ti prihodki v preteklih letih dvigovali raven proračuna, sčasoma se bodo manjšali in bomo prišli na 
realno letno raven proračuna 4 – 5 mio EUR. Dejstvo je, da če priliva iz transfernih prihodkov ni, tudi 
odhodkov iz tega naslova ni, ker gre izključno za namenska sredstva. 
G.Simonič je dodal, da so transferni prihodki odraz merila uspešnosti in bistveni za razvoj občine, za 
njihovo pridobitev pa se je treba res truditi. V okoliških občinah ni videti, da bi se transferni prihodki 
nižali, zato je vprašanje ali jih znajo bolje pridobivati in zato ni smiselno poslušati razlag, da bo občina 
imela v prihodnje te prihodke manjše, kajti če npr. zaledje PB Franja ne bo popravljeno, bo spomenik 
ponovno ogrožen in tamkajšnji prebivalci. Občina bi morala zato stalno pisati pristojnim inštitucijam 
ter nanje pritiskati, tako kot to dela župan v Železnikih, niti ni zasledil da bi občina kaj objavljala v 
medijih in prav PB Franja je lep primer, da bi na tak način lahko več naredili. 
G.župan je odgovoril, da Občina Cerkno na nikogar ne pritiska, njeni predstavniki hodijo na 
Ministrstvo za okolje in prostor in se borijo za sredstva. Kot zavajanje občinskega sveta je ocenil 
izjavo, da so transferni prihodki odraz uspešnosti proračuna ali politike, ker teh prihodkov ne bi bilo, 
če ne bi bilo potresov in poplav leta 2007 in 2010. Lahko bi bili sicer veseli, če bi živeli na območju, 
kjer bi vodne ujme ne porušile kar zgradimo. V kolikor ne bi hodili na MOP in se stalno borili za 
sredstva, pri proračunu ne bi obravnavali 23. člena, ne bi imeli sanacije v Sušju, Jaznah in drugod. 
Letos so bila s strani MOP najprej obljubljena sredstva za štiri projekte sanacije, nato pa je morala 
občina izbrati samo en projekt, odločila se je za sanacijo plazu Sušje, kjer je ogroženo gospodarstvo, 
delovna mesta, pitna voda in čistilna naprava. 
G.Mohorič je v nadaljevanju podrobneje povedal o dogovorih na MOP glede odpravljanja posledic 
naravnih nesreč v letih 2007 in 2010. Na plazu Laharn bo občina letos izvedla samo najbolj nujna 
dela, to je ureditev drenaž, odvodnjavanje meteorne vode, nakar bo potrebna še sanacija samega plazu 
in ureditev cestišča predvidoma naslednje leto. 
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Ga.Deisinger je podala poročilo iz javno dostopnih podatkov o izdatkih Občine Cerkno za investicije 
in vzdrževanje, v lateroj ni zajeto samo delovanje občine in javnih zavodov. Od leta 2003 do letos je 
občina porabila 25 mio EUR v osmih letih, to je 3,5 mio povprečno na leto. V letih od 2007 do 2010 
so izjemno porasli izdatki zaradi potresnih in poplavnih problemov in so bili transferji države bistveno 
večji. Deloma se strinja, da je višina pridobljenih transfernih prihodkov lahko pokazatelj uspešnosti, 
vendar je potem vprašanje, ali je bila aktivnost občine v letih do 2007 slabša, ker transferni prihodki 
takrat ne izstopajo. Mnenja je, da je splet naravnih nesreč omogočil, da je občina prišla do teh 
sredstev, podobno kot nekatere druge občine. Sprijazniti se je potrebno z normalnim stanjem do leta 
2007, ne pa z nenormalnim stanjem od leta 2007 do 2010, kar se tiče transfernih prihodkov. 
G.Simonič se ni strinjal s temi podatki, saj je po njegovih podatkih občina v letih od 1995 do 2000 
namenila 20 do 25 % proračunskih sredstev za investicije, v naslednjih letih pa cca 35 %,  v letu 2009 
ko je potekala obnova PB Franja celo do 45 %, lani pa 40 %, kar lahko svetniki sami izračunajo. 
Težava je, ker se na občinskem svetu velikokrat omenja čase v prejšnjih mandatih, o čemer novi 
svetniki nimajo informacij. Zato v svetniški skupini SLS pripravljajo pregled investicij za obdobje 
zadnjih štirih let, na kateri cesti se je kaj in kdaj delalo, kar bo občinskemu svetu v pomoč za lažjo 
primerjavo stvari. Ta pregled bo pripravljen v pisni obliki do naslednje seje. Zmeraj so na sejah 
izgovarjanja na prejšnjo oblast, ko pa bo čez tri mesece pred svetniki nov proračun, bo ta za vse boleč, 
ker ni pravega pristopa k stvarem.  
Ga.Deisinger je dejala, da so kot novi svetniki pričakovali pomoč od bolj izkušenih svetnikov in njen 
namen ni bil kritiziranje prejšnje oblasti, predstavila je samo javno dostopne podatke oz. dejstva, iz 
katerih sledi, da je bolj realna višina proračuna 5 mio EUR kot je že bila, kakor pa računati na 6 ali 6,5 
mio EUR.   
G.Kavčič je povedal, da je bila občina zmeraj pazljiva pri transferjih glede na ogroženost občine 
zaradi poplav in plazov, kar bo na tem območju zmeraj prisotno in občinske službe so se zmeraj zelo 
prizadevale za pridobitev teh sredstev. Če se objekt zaradi škode po neurju zgradi na novo, je to 
dodana vrednost v korist imovine občine in teh zadev v preteklih letih ni bilo malo, tako na plazovih 
kot na cestah. Zmanjšanje transfernih sredstev je prinesla kriza v državi, vendar je treba imeti 
pripravljene projekte in ko bo država imela sredstva, jih bo verjetno tudi dala lokalnim skupnostim. 
Jasno pa se lahko loči, kaj so pridobljena transferna sredstva in kaj so druga sredstva občine.  
G.župan ocenjuje, da se uresničujejo njegove napovedi v začetku leta, da država ni soliden partner, kar 
se je pokazalo pri zmanjšanju sredstev iz 2,8 mio na 1,2 mio EUR, skupnost občine si prizadeva, da se 
ne bi zmanjševala še povprečnina. V letošnjem letu je prišlo do izvršbe s strani podjetja PUH 
Ljubljana zaradi neplačanega dolga 40.000 EUR, kar občina še ni dobila iz države, g.župan je mnenja, 
da je to velika poslovna napaka s strani te firme, ki je vsa leta izvajala dela v občini Cerkno, za razliko 
od Cestnega podjetja Nova Gorica, ki mu je občna dolžna znatno višji znesek, vendar so sprejeli 
dogovorjeni program odplačevanja in bo dolg do CPG do konca septembra poplačan. Tako bodo iz 
slabega stanja v začetku leta, ko je bil celotni dolg občine 1,4 mio EUR, na dan 31.8. znašale odprte 
obveznosti še 481.000 EUR. V kolikor ne bi bilo nujno odplačilo dolgov, bi lahko samo z delom tega 
zneska uredili več cest, asfalta in drugega, bo pa sanacija zaostalih dolgov pomenila boljšo situacijo za 
drugo leto. Glede izjave, da vlada apatija v KS g.župan meni, da je v nekaterih KS lahko tako, vendar 
ga veseli velik napredek v delovanju KS Cerkno. Podal je informacijo o večnamenskem objektu 
Cerkno, da občina intenzivno dela pri pridobitvi gradbenega dovoljenja, da bi se lahko prijavili za 
sredstva na 6. javnem pozivu. Nihče pa ne želi zavajati ljudi glede ukrepa 322 – razvoj in obnova vasi, 
ker vedo, da je potrebno najprej urediti lastniška razmerja in se potem prijaviti na razpis. Občina se bo 
prijavila s projektom za ureditev javnega otroškega igrišča, ki je izdelan. 
Ga.Hvala je vprašala, ali je za sanacijo PB Franja občina prejela že vsa predvidena sredstva, ker je bilo 
v planu 244.000 EUR, po rebalansu pa je ta znesek 70.000 EUR, ali bodo ostala sredstva še prišla ali 
ne. 
G.župan je odgovoril, da bodo državna sredstva za PB Franja predvidoma prišla, vsekakor pa z 
zamikom. 
Ga.Hvala je nadaljevala, da je prav, da ima občina načrt razvojnih programov, vendar bi se ta moral 
drugače imenovati, ker so v njem navedene tudi stvari kot je nakup parkirne ure, zimska služba, 
zaščita in reševanje idr. Načrt razvojnih programov bi moral zajemati tri do štiri projekte, na katere bi 
se občina osredotočila v naslednjih letih in sledila njihovemu izvajanju. 
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Ga.Sedejeva je pojasnila, da je vsebina načrta razvojnih programov predpisana enotno za celo državo 
in je nujni sestavni del proračuna, vnesena pa so izključno investicijska sredstva, kamor spada tudi 
nakup parkirne ure in drugih osnovnih sredstev. NRP bo tudi vnaprej zato tak, tudi pri različnih 
razpisih je pogoj, da je določena zadeva opredeljena v tem programu. 
G.Brezavšček je opozoril na zmanjševanje sredstev za kmetijstvo pri rebalansu, konkretno pri 
pokrivanju operativnih stroškov prevoza mleka.  
G.župan je povedal, da je bila postavka zmanjšana glede na stanje proračuna in tudi Kmetijsko 
gozdarski zadrugi je potrebno povedati, da mora delovati v dobro kmetov in se pri tem maksimalno 
angažirati, kar pa sedaj ni tako. Občina je KGZ dala predlog, naj pomaga pri oživitvi kmečke tržnice v 
Idriji, obe občini in ICRA bi pokrili stroške prostora, KGZ pa bi kadrovsko pomagala v dneh, ko 
tržnica obratuje. Odbor KGZ je pisno odgovoril, da tega ne bodo podrli in g.župan je mnenja, da je tak 
odnos KGZ sramota. Neprimerno se mu zdi, da na starem placu v Idriji branjevke skoraj ne prodajajo 
več pridelkov, pokrita kmečka tržnica v Idriji deluje samo dva dni v tednu, v ta prostor pa je bilo 
vloženo veliko denarja. Sam se je o tem pogovarjal z županom g.Severjem, predstavniki ICRE in 
KGZ, da bi s skupnimi močmi ta prostor oživili. Tam prodajajo prav tako kmečki pridelovalci iz 
Cerkljanske, zato g.župan naproša kmete, naj pri KGZ tudi oni apelirajo na to. Občina bo v Cerknem 
na trgu pri fontani za domače prodajalce kmečkih pridelkov in izdelkov nabavila tri ustrezne prodajne 
pulte za prodajo skozi celo leto. 
Sprejet je bil SKLEP: 
Občinski svet Občine Cerkno potrjuje Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Cerkno 
za leto 2011, hitri postopek.                                                                                             (15 glasov ZA) 
 

Ad. 11: ODLOK O KONCESIJI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE POMOČI DRUŽINI 
               NA DOMU V OBČINI CERKNO – prva obravnava.  
Obrazložitev je podala ga.Simoničeva, g.Mlakar pa je povedal o obravnavi za Odboru za družbene in 
društvene dejavnosti ter socialno politiko, ki predlaga sprejem odloka v prvi obravnavi.  
Ga.Deisinger je vprašala, kako je urejen nadzor nad izvajanjem te službe. 
Ga.Simoničeva je odgovorila, da nadzor zelo pogosto vrši socialna inšpekcija. Tak nadzor je bil 
opravljen lansko leto, ko je bila inšpekciji dana vsa dokumentacija s strani Centra za socialno delo in 
občine za pomoč na domu, pripomb na izvajanje ni bilo. Število oskrbovancev niha, v občini Cerkno 
niti ni doseženo število kot bi lahko bilo. 
G.Kavčič je dodal, da se število starostnikov povečuje, domov za starejše ne bo več toliko kot v 
preteklosti, zato bo ta pomoč nujna, res pa je, da se pri nas kljub potrebam starejši sedaj še slabo 
odzivajo na to obliko pomoči.  
Ga.Deisingerjeva je dejala, da bo lahko problem prav v nihanju števila oskrbovancev, ker bo za 
izvajanje te službe nekdo imel koncesijo, ne bo mogel kar odpustiti ljudi in bo vprašanje kako bo 
storitev izvajana. Izkušnje v svetu povsod kažejo, da se take potrebe povečujejo, zmeraj pa je problem 
nadzor in kvaliteta storitve, ki se izvaja za profit in je zato lahko slabša. Kako se zavarovati pri tem, bo 
pomembna tudi izbira koncesionarja.  
Ga.Florjančičeva je podala poročilo o obravnavi odloka na Statutarno pravni komisiji. 
Soglasno je bil sprejet SKLEP: 
Občinski svet Občine Cerkno potrjuje Odlok o koncesiji za izvajanje službe pomoči družini na 
domu v občini Cerkno, v prvi obravnavi.                                           

 
Ad. 12: ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O ORGANIZACIJI 
               IN DELOVNEM PODROČJU OBČINSKE UPRAVE OBČINE CERNO 
              - hitri postopek. 
Obrazložitev je podala ga.Florjančičeva. Razprave ni bilo. 
Soglasno je bil sprejet SKLEP: 
Občinski svet Občine Cerkno potrjuje Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o 
organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Cerkno, po hitrem postopku.  

 
Ad. 13: PRAVILNIK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA OBČINE 
               CERKNO O DODELJEVANJU VZPODBUD ZA PODROČJE MALEGA 
               GOSPODARSTVA. 
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Obrazložitev je podal g.Raspet. Tudi Statutarno pravna komisija ni imela pripomb. 
Soglasno je bil sprejet SKLEP: 
Občinski svet Občine Cerkno potrjuje Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika 
občine Cerkno o dodeljevanju vzpodbud za področje malega gospodarstva.               
  

Ad. 14. SOGLASJE USTANOVITELJA K UGOTOVITVENEMU SKLEPU SVETA 
               ZAVODA GLASBENE ŠOLE IDRIJA ZA UGOTAVLJANJE USPEŠNOSTI 
               RAVNATELJA.  
Obrazložitev je podala ga.Simoničeva, g.Mlakar pa je povedal o obravnavi za Odboru za družbene in 
društvene dejavnosti ter socialno politiko, ki je predlagal potrditev sklepa sveta zavoda o delovni 
uspešnosti ravnatelja Glasbene šole Idrija g.Emila Semca. Odbor je sprejel še sklep, da se ravnatelju 
pošlje pisna pobuda za oblikovanje strateške politike glasbene šole, da bi dolgoročno izobrazila 
glasbenike, ki bi kadrovsko ustrezali potrebam pihalnih godb obeh občin. 
Soglasno je bil sprejet SKLEP: 
Občinski svet Občine Cerkno izdaja soglasje k ugotovitvenemu sklepu Sveta zavoda Glasbene 
šole Idrija z dne 16.3.2011 za ugotavljanje delovne uspešnosti ravnatelja. Glasbeni šoli Idrija se 
pošlje predlagani sklep Odbora za družbene in društvene dejavnosti ter socialno politiko. 
 

Ad. 15. POBUDE IN VPRAŠANJA SVETNIKOV.  
V zvezi s pobudo glede gradnje enostavnih objektov na kmetijskih zemljiščih, podano s strani svetnika 
g.Zidariča na prejšnji seji je g.župan povedal, da je potrebno podati odgovor o možnosti rešitve in o 
tem obvestiti potencialne investitorje.  
G.Mohorič je pojasnil, da gre za sprejem obvezne razlage 7. člena PUP občine Cerkno iz leta 2003 
glede usklajenosti rabe prostora. S strani g.Zidariča je prišla pobuda, da se sprejme dodatno obvezno 
razlago. Trenutno se spreminja Zakon o kmetijskih zemljiščih, ki v delu o pomožnih kmetijskih 
objektih govori o trajno varovanih kmetijskih zemljiščih in da se tam v prostorskem planu občine 
lahko načrtuje določene objekte. Vprašanje je ali to že zajema tudi obstoječi odlok občine Cerkno v 
smislu pomožnih objektov oz. nezahtevnih objektov, ki so bolj problem. V pripravi je tudi sprememba 
uredbe o tem, zato je zdaj občina v dilemi kako ravnati naprej. 
G.župan je povedal, da je bil v času od prejšnje seje na občini sestanek, ki se ga je udeležil tudi 
g.Jurca, eden od piscev zakonodaje na tem področju. Na sestanku je svetoval možne rešitve in jasno 
povedal, da nikoli ni razloga, da se z obvezno razlago obstoječih dokumentov občine ne da drugače 
oblikovati. Obvezna razlaga je lahko podana sedaj, ko so v postopku spremembe občinskih prostorskih 
planov in se jo prilagodi tako, da se pričakovani rezultat upošteva v OPN. G.župan je mnenja, da bi 
občina za nazaj lahko dovoljevala nekoliko več liberalne situacije v dobro prebivalcev in bi bilo tudi 
manj črnih gradenj, zato upa da bo OPN bolj življenjski in da bo čimprej sprejet. 
G.Zidarič je spomnil, da je bil na 23. seji občinskega sveta 16.3.2010 sprejet sklep o obvezni razlagi 6. 
točke 7. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojev za območje občine Cerkno in s tem so bile 
sprejete določene omejitve. Sam pa zastopa skupino krajanov, ki bi radi naredili nekatere nezahtevne 
objekte, ki pa jih zdaj PUP ne dovoljuje, ne ve pa zakaj bi to zaostrovali in ugodili ljudem, ki morajo 
itak pridobiti dokumente preko upravne enote. Ker bodo novi prostorski plani lahko sprejeti čez nekaj 
mesecev ali pa v enem letu, predlaga zato, da občinski svet sklepa o naslednjem:  
»- Razveljavi naj se sklep iz obvezne razlage iz 23. seje dne 16.3.2010, objavljen v Uradnem listu RS 
(Obvezna razlaga 6. točke 7. člena Prostorskih ureditvenih pogojev za območje občine Cerkno, Uradni 
list RS št. 102/03, hitri postopek). 
- V 6. točki 7. člena je navedbe potrebno razumeti tako, da se na posameznih namenskih rabah lahko 
postavljajo objekti, ki so navedeni v tem členu in ki služijo tisti namenski rabi. Namensko rabo določa 
kartografski del plana.« 
G.Zidarič je mnenja, da s sprejemom takega sklepa ne bo narejena nobena napaka in bodo nekateri 
občani lahko legalizirali svoje objekte ali nekaj zgradili do sprejetja OPN in tudi g.Jurca je potrdil, da 
je to odvisno od občine. Tudi po sprejetih občinskih prostorskih načrtih se bo marsikatera občina 
poslužila obvezne razlage za spreminjanje nekaterih detajlov, ker ta možnost obstaja.  
G.Raspet je podal obrazložitev, da glasovaje o predlogu g.Zidariča na tej seji ni možno iz dveh 
razlogov.  
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Prvi je proceduralni zadržek, ker je v 101. členu Poslovnika o delu občinskega sveta naveden postopek 
za sprejem obvezne razlage, ki je detajlna razlaga, kaj je točno mišljeno v nekem členu. G.Zidarič kot 
pobudnik lahko poda predlog za obvezno razlago za razložitev določenega člena in navede razlog, 
zakaj je to potrebno. Nadaljnji postopek vodi Statutarno pravna komisija, ki je pristojna za 
obrazložitev. Drugi pomislek je ta, da na podlagi pridobljenih podatkov z obvezno razlago ne bo rešen 
izpostavljeni problem, ker je v teku sprememba Zakona o kmetijskih zemljiščih, ukinja se Uredba o 
vrstah objektov glede na zahtevnost in je v pripravi nov pravilnik, kjer ne bodo več naštete vrste 
kmetijskih objektov. Ni pravilno, da bi občinski svet na tak način legaliziral nezakonito zgrajene 
objekte, pravilno je usmeriti moči v to, da občina čimprej pride do prostorskih planov, kjer bodo te 
zadeve točno definirane.  
G.Zidarič se je sicer strinjal, da nekateri objekti niso legalno zgrajeni, vendar je g.Jurca kot eden od 
piscev zakonodaje na sestanku razložil, da so od občine odvisne nekatere spremembe prostorskih 
planov, tako kot je bilo od spremembe na 23. seji občinskega sveta dne 16.3.2010 odvisno, da so se 
stvari nekoliko zaostrile. Zato sedaj ne vidi razloga in ne bo narejen noben prekršek, če bi nekaterim 
občanom omogočili, da pravno legalizirajo ali zgradijo objekte, npr. kozolec bližje domačiji, seveda 
skozi pridobitev vseh potrebnih dokumentov in je za to, da se pobuda uvrsti v proceduro. 
G.Raspet je dejal, da nihče ni proti obvezni razlagi, pojasnil je samo to, da o tem ni mogoče sklepati 
na tej seji občinskega sveta. Predlagal je, da se pobuda g.Zidariča z naštetimi razlogi obravnava v 
skladu s 101. členom Poslovnika o delu občinskega sveta.  
G.župan se je strinjal, da se gre v tak postopek in s tem pokaže pripravljenost do skupine občanov, ki 
so bili v preteklosti prizadeti, da se najde rešitev, dokončno pa bo problem rešil nov OPN, za katerega 
izraža željo, da bi bil čimprej sprejet.  
G.Čadež je povedal stališče svetniške skupine SDS, ki po posvetovanju v stranki odstopa od pobude, 
ki jo je občini dala 17.11.2000 za posthumno imenovanje Franceta Bevka za častnega občana občine 
Cerkno. Predlagajo pa, da se pisatelju F.Bevku postavi pred muzejem ustrezno obeležje oz. doprsni 
kip ob že postavljenemu kipu dr.Frančišku B.Sedeju in da se pred muzej preseli kip matematika 
dr.Franceta Močnika, da bi bili vsi ti kipi na isti lokaciji. V evidenco častnih občanov bo potrebno 
zavesti tudi ime dr.Frančiška Borgija Sedeja, saj je bil za častnega občana imenovan že leta 1906. Od 
navedene pobude ne bo odstopil in jo bo ponovil na naslednjih sejah občinskega sveta, če se ne bo nič 
premaknilo. G.Čadež je izrazil tudi pohvalo glede internetnih povezav, na kar je stalno opozarjal na 
sejah, sedaj pa ima sam to povezavo preko firme Polans d.o.o. in v redu deluje. Ta firma nudi tudi TV 
signal, vendar naj bi se zataknilo pri nekem soglasju občine.  
G.župan je glede postavitve kipa pisatelju F.Bevku pred muzejem in ostalih predlogih g.Čadeža v 
zvezi s tem dejal, da je pobuda podana in pričakuje aktivnosti s strani pobudnika. V zvezi s TV 
signalom je povedal, da se je s firmo Polans d.o.o. občina pogovarjala skupaj s KS Cerkno, ki ima 
največji interes, da se posodobi kabelska TV, v Ljubljani pa je na firmi Apek urgiral za čimprejšnji 
razpis, ki zagotavlja frekvenco in koncesijo. Občina je bila torej pri tem pospeševalec aktivnosti, ne 
zaviralec in je zato možnost interneta preko Polans d.o.o. korak naprej, posebej še zaradi propadlega 
projekta severnoprimorskih občin na tem področju. Občina se bo pozanimala, kako je sedaj z 
navedenim razpisom, saj ima Polans d.o.o. tehnično vse urejeno tudi za TV signal. 
G.Mlakar je predlagal, da bi na naslednji seji zaradi lažjega štetja glasov za in proti pripravili 
kartončke zelene in rdeče barve, kar bi bilo bolj vidno kot le dvig roke. Ob vsakokratnem obisku 
zdravstvenega doma v Cerknem pa ugotavlja, da zaščitna ograja, ki je bila pod zdravstvenim domom 
odstranjena, po končanih sanacijskih delih ni bila ponovno nameščena, zato je predlagal, da se to uredi 
pred začetkom zime, ko bo še več možnosti za nesrečo. 
G.župan se je strinjal, da se pri glasovanju na sejah uvedejo kartončki, g.Mohorič pa je glede ograje 
pod zdravstvenim domom povedal, da bo ta montirana naslednji mesec.  
G.Hadalin ugotavlja, da se ob cestah bankine nasipa z drobnim peskom, ki ob vsakem neurju zabije 
propuste, pesek pa gre na cesto. Čiščenje propustov ni rešitev, ker je ob naslednjem neurju isto. 
Skrajni čas je, da občina dobi drugega dobavitelja materiala, ki bo bolj obstojen. 
G.Simoniča je zanimalo, kdo se bo ukvarjal z javnim redom po skorajšnji ukinitvi inšpektorata, ko bo 
nastala pravna praznina. Želel je, da se do konca leta pripravi alternativno predlog reševanje teh 
problemov, saj bodo tudi občani terjali odgovore na občini.  
G.župan je odgovoril, da je v dogovoru z županom Občine Idrija g.Severjem, da na Svetu regije 
severnoprimorskih občin kot predsednik sproži pobudo, da bi se več občin vključilo v skupni 
inšpektorat. O tem bo poročilo podal na naslednji seji občinskega sveta, ker bo v tem času tudi seja 
Sveta regije. 
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G.Kavčič glede take rešitve izraža bojazen, da je bilo že sedaj v inšpektoratu vključenih več občin, ko 
je država krila del stroškov.  
G.Simonič je kljub temu želel, da se do konca leta nakaže rešitev, četudi bo dana pobuda na Svetu 
regije, ker se bo zadeva spet vlekla.  
G.Jeram je izrazil pohvalo, ker se je na dano pobudo na prejšnji seji očistila cesta Reka – Bukovo, 
treba je še zakrpati udarne jame iz Laharn proti Reki. Vprašal je, kako je s popoplavno sanacijo plazu 
pod kamnolomom, kar traja že dolgo in kako je z odmero občinske ceste proti Bukovem. Odmere so 
bile narejene in določene parcele, zato je potrebno postopke speljati do konca, to je odkup ali menjavo 
zemljišč, ker lastniki sprašujejo, zakaj ta zadeva stoji. Na seji sveta KS Bukovo so že 19.1. letos 
obravnavali vprašanje neprevozne ceste Hudajužna – Zakojca in dobili v vednost dopis občine, naj bi 
bile aktivnosti na strani občine Tolmin. Sprašuje ali bi bilo cesto mogoče usposobiti toliko, da bi ljudje 
imeli možnost prevoza v službo. 
G.župan je odgovoril, da bo preveril v Občini Tolmin glede ceste Hudajužna – Zakojca, strinjal se je 
tudi s predlogom g.Jerama, da se župana občin Cerkno in Tolmin na to temo čimprej srečata v Zakojci, 
kar je bil predlog na seji sveta KS Bukovo. 
G.Mohorič je povedal, da je sanacija plazu pod kamnolomom, za katero je projekt narejen, sedaj 
izpadla iz popoplavne sanacije tako kot sanacije mnogo drugih objektov. Glede cest bo občina 
postopoma šla v odmere in odkupe zemljišč. 
G.Hadalina je zanimalo, kakšna je pri tem prioriteta in če so občani izven Cerknega drugorazredni 
glede odkupa zemljišč kot v Cerknem. Primer je cesta na Brce, kjer je bilo zemljišče odkupljeno, cesta 
Cerkno – Gorje pa je narejena že 30 let, še zdaj pa niso narejene odmere in plačane odškodnine. 
G.Raspet je pojasnil, da je bilo v KS Bukovo narejenih več odmer, zadeva se ureja postopoma, ker vse 
odločbe še niso pravnomočne. Nekateri občani so se zglasili tudi na občini, ker se ne strinjajo s 
cenitvami.  
G.Kavčič je v zvezi s pripombo g.Hadalina povedal, da je v občini Cerkno potrebno odmeriti in plačati 
odškodnino še za več kot sto km cest, ki so se v preteklosti delale hitro. Bile so tudi razlastitve, v tem 
času so se zamenjali lastniki, tudi v KS Gorje in drugje. Kjer so se ceste zadnji čas delale na novo, je 
občina skušala najprej odkupiti zemljišče in potem graditi, ker je tudi tak postopek za pridobitev 
dokumentacije. Ker se je včasih drugače delalo, stvari na tem področju še zdaj niso urejene, zato bo 
treba v ta namen zagotavljati določena sredstva v proračunu. Lastniki imajo ta zemljišča kot svoja še 
vedno vpisana tudi v katastru in podležejo davku. 
G.Simonič je dejal, da je še večji strošek kot odškodnina odmera zemljišča, v rebalansu pa je postavka 
iz 20.000 EUR znižana na 5.000 pri odmeri zemljišč.  
G.župan je odgovoril, da je občina pri tem samo realna, ker se bliža konec leta. V nadaljevanju je 
povedal o gradivu, ki je bilo svetnikom še dano za sejo in pozval občinski svet k dajanju predlogov 
glede upravljanja PB Franja in vpisa Laufarije v register nesnovne dediščine. 
Ga.Deisingerjeva je v zvezi z odgovorom, ki je bil dan na njeno svetniško pobudo glede starih stavb 
po vaseh dejala, da so v odgovoru nakazane pravne možnosti, realnost pa je drugačna. Srečevali se 
bomo z velikim problemom starih stavb v vaških jedrih, problem bo, če nekomu nekaj pade na glavo. 
Sorodniki se marsikje ne morejo dogovoriti med sabo, odlok pa dopušča, da nevarnost lahko občina 
sama odpravi, zato bi se morali poslužiti take možnosti. Podala je pobudo, naj se te stavbe v občini 
popišejo. Opomnila je še na neprimerne ograje, ki ne pašejo na podeželje, zato je predlagala, da se v 
bodoče ne montira več železnih ograj, temveč lesene. Železne ograje naj bodo na mestih, kjer je res 
potrebno, marsikje bi v dogovoru s krajani obstoječe lahko zamenjali z lesenimi. 
G.župan je odgovoril, da občina deluje v tej smeri in bo v kratkem že postavljena lesena ograja v 
Novakih. Povedal je še o dopisu, ki ga je poslala Komunala d.o.o. Idrija kot odgovor na svetniško 
vprašanje, da ni dobila še nobene vrnjene pošiljke ločeno zbranih frakcij.  
G.Hadalin, ki je to vprašanje postavil, je dejal, da močno dvomi v navedbo, da dobijo plačan odvoz. 
Glede na to, koliko surovin se od kod pripelje, bi morala biti cena Komunale ponekod manjša. Vsak 
tudi ni zainteresiran, da bi železo ali papir peljal na zbirni center, zato bi moral delavec v zbirnem 
centru voditi evidenco o pripeljanih količinah. 
G.župan je odgovoril, da je na Komunali dobil odgovor, da so zneski o prodanih količinah jasni in je 
cena zaradi tega za občane ugodnejša. Papir se v Cerknem zbira tudi v osnovni šoli, kar je bilo skupno 
dogovorjeno s Komunalo, zato je mnenja, da naj se dobro sodelovanje s tem podjetjem nadaljuje 
naprej. Vsega pa se ne da rešiti, saj se večje količine železa nekomu bolj splača peljati v Idrijo.  
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Ga.Hvala je vprašala, kako je z bivšim podjetjem Celes v stečaju in kakšne ambicije ima pri tem sedaj 
občina. Podala je še pobudo, naj občina naredi res vse potrebno, da bodo pripravljeni projekti za 
prijavo na razpise, ker so razpisni roki kratki.  
G.župan je odgovoril, da s strani stečajne upraviteljice Celesa občina ni dobila nobene informacije, 
zadeve stojijo, drugih informacij o tem pa nima. Glede razpisov predstavniki občine redno obiskujejo 
Ministrstvo za okolje in prostor in občina ni zamudila še nobene priložnosti. Podal je še informacijo o 
najdišču Divje babe, kjer je družina g.Turka očistila najdišče. Odločujoč faktor nadaljnjih aktivnosti 
bodo razgovori z Zavodom za varstvo narave Nova Gorica, g.Turk pa ne vidi denarja za nadaljnje 
raziskave. Za zdaj bo občina planirala aktivnosti v smeri, da se z manjšimi izboljšavami kot npr. 
namestitvijo razsvetljave pridobi drugačen izgled najdišča, ki pa nikoli ne bo omogočalo množičnega 
obiska.  
G.Jeram je vprašal, ali je otoke za ločeno zbiranje odpadkov dolžna urejati občina, Komunala ali KS. 
Dal je pobudo, da bi po vaseh morali dvakrat mesečno odvažati odpadke, ker se samo z enkratnim 
odvozom nabere ogromno nesnage. Kamion bi smeti lahko takrat pobral po celi trasi od Zakriža proti 
Zakojci.  
G.župan je odgovoril, da Komunala ni zainteresirana za dvakraten odvoz, ker bi se to poznalo pri ceni.  
Ga.Ozebek je opozorila na problem kopičenja smeti tudi pri petih kontejnerjih v Novakih. Dva dni 
zatem, ko odpeljejo smeti, so kontejnerji spet polni, saj odpadke pripeljejo od vsepovsod. Ponoči po 
smeteh kopljejo lisice in krajani so že večkrat čistili razmetane odpadke. Potrebno bo nekaj ukreniti, 
saj tamkajšnji krajani ne odlagajo toliko smeti. 
Ga.Hvala je menila, naj se napravi preglednica, koliko je ob enomesečnem odvozu odpadkov na 
posamezni trasi, koliko je tam prebivalcev in kakšni so sedaj stroški. Na podlagi teh podatkov bi lažje 
razrešili problem velike količine odpadkov, ki so zraven kontejnerjev, kar res ni lepa slika občine.  
G.župan je odgovoril, da v kolikor bi dovolili nekje večkraten odvoz, bi morali potem povsod in to bi 
bili veliki stroški.  
G.Kavčič je dejal, da se bo odvoz odpadkov bolje organiziral takrat, ko bo urejeno presipavanje v 
večje kapacitete kontejnerjev, da bi kamion na Cerkljanskem  v enem dnevu pobral npr. vso plastiko in 
jo odložil v 30 m3 kontejner. V ta namen je bilo tudi odkupljeno zemljišče v Trebenčah, kjer bi bila 
rampa in zbirni center. Ureditev ne bi zahtevala velikih stroškov. 
G.župan je izrazil dvom, da se bodo tamkajšnji vaščani s tem strinjali. 
 
Seja je bila zaključena ob 22.30 uri. 
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