
 
OBČINA CERKNO                          
OBČINSKI SVET 
 

Z A P I S N I K  
 

6. redne seje Občinskega sveta Občine Cerkno, 
ki je bila 28.06.2007 ob 17. uri v sejni sobi Občine Cerkno 

 

 
Prisotnih je bilo 15 svetnikov, opravičeno je bil odsoten g.Ivan Ambrožič.  
Ostali prisotni: župan g.Jurij Kavčič, tajnik g.Martin Raspet, ga.Marjeta Simonič, ga.Valerija Močnik 
ter zapisnikarica ga.Cirila Tušar. 
Novinarji: ga.Maja Filipič – Radio Odmev in novinarka biltena ABC.                                           
 
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 5. seji občinskega sveta dne 08.05.2007. 
      Poročilo o realizaciji sklepov.  
3. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu občinskega sveta. 

Sklep o potrditvi mandata članu občinskega sveta. 
4. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:                                       

- Razrešitev in imenovanje nadomestnega člana v odboru občinskega sveta. 
- Določitev kandidata za predstavnika Občine Cerkno v Nadzornem svetu podjetja 

Komunala d.o.o. 
5. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega 

sveta in župana ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov. 
6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 

zavoda Osnovna šola Cerkno – hitri postopek. 
7. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat občin Cerkno 

in Železniki« - prva obravnava. 
8. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro.                     
9. Mnenje občine k Predlogu območij pokrajin v Sloveniji. 
10. Ukinitev vrtca v Otaležu. 
11. 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 (zapisniki odborov in komisij, predlog Občine Idrija o prodaji 
poslovnih lokalov Triglavska 3 Idrija, študija variant s predlogom najustreznejše variante za gradnjo 
državne ceste R1-210 na odseku Cerkno – Hotavlje in obvoznice Gorenje vasi, dodatno gradivo k 10. 
točki, predlog izjave glede genske tehnologije v kmetijstvu). G.župan je predlagal, da se kot 11. točka  
obravnava še zgoraj omenjeni predlog Občine Idrija, kot 12. točka pa opredelitev o najustreznejši 
varianti za gradnjo državne ceste na odseku Cerkno – Hotavlje. 
Soglasno je bil sprejet SKLEP: 
Potrjen je dnevni red s predlaganima dopolnitvama.                       
   

Ad. 2: SPREJEM ZAPISNIKA IN SKLEPOV,  SPREJETIH NA 5. SEJI OBČINSKEGA 
             SVETA DNE 08.05.2007 TER POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV. 
G.Raspet je povzel zapisnik in sklepe 5. seje ter realizacijo sklepov. Pripomb ni bilo. 
Soglasno je bil sprejet  SKLEP: 
Potrjen je zapisnik 5. redne seje občinskega sveta z dne 08.05.2007. 
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Ad. 3: UGOTOVITVENI SKLEP O PRENEHANJU MANDATA ČLANU OBČINSKEGA 
            SVETA.  SKLEP O POTRDITVI MANDATA ČLANU OBČINSKEGA SVETA. 
Obrazložitev k predlaganima sklepoma je podal g.Raspet. Obravnava o tem je potekala tudi na 
Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki predlaga občinskemu svetu sprejem obeh 
sklepov. 
Soglasno sta bila sprejeta  SKLEPA: 
1. G. Francu Jezeršku, ki je dne 08.05.2007 podal izjavo o odstopu, z dnem 28.06.2007 preneha 
mandat člana Občinskega sveta Občine Cerkno. 
2. G. Radovanu Lapanja se potrdi mandat člana Občinskega sveta Občine Cerkno. 
 

Ad. 4:  KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA. 
               - Razrešitev in imenovanje nadomestnega člana v odboru občinskega sveta. 
Poročilo k predlogom komisije je podal g.Raspet. Zaradi prenehanja mandata g.Jezeršku kot članu 
občinskega sveta, svetniška skupina LDS predlaga imenovanje g.Lapanja v Odboru za urejanje 
prostora in varstvo okolja.  
Ga.Hvala je dodala, da bo svetniška skupina LDS glede članstva g.Franca Jezerška v Komisiji za 
priznanja in nagrade podala predlog na naslednji seji. 
Soglasno je bil sprejet SKLEP: 
Kot nadomestni član v Odboru za urejanje prostora in varstvo okolja je imenovan g.Radovan 
Lapanja.  
 
             - Določitev kandidata za predstavnika Občine Cerkno v Nadzornem svetu podjetja 
               Komunala d.o.o. 
Soglasno je bil sprejet SKLEP: 
Kot kandidat za člana v Nadzornem svetu podjetja Komunala d.o.o. Idrija se določi g.Martin 
Raspet.  
 

Ad. 5:  PRAVILNIK O PLAČAH OBČINSKIH FUNKCIONARJEV IN NAGRADAH  
             ČLANOV DELOVNIH TELES OBČINSKEGA SVETA IN ŽUPANA TER  
             ČLANOV DRUGIH OBČINSKIH ORGANOV TER O POVRAČILIH STROŠKOV. 
Obrazložitev k pravilniku je podal g.Raspet, o obravnavi na Komisiji za mandatna vprašanja, volitve 
in imenovanja g.Simonič, o obravnavi na Statutarno pravni komisiji pa ga.Florjančič. 
Brez razprave je bil soglasno sprejet SKLEP: 
Potrjen je Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles 
občinskega sveta in župana ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, s 
predlogi in dopolnitvami Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanje ter Statutarno 
pravne komisije.  
                                       

Ad. 6:  ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI   
             JAVNEGA VZGOJNO – VARSTVENEGA ZAVODA OSNOVNA ŠOLA CERKNO 
             - hitri postopek.   
G.Raspet je podal obrazložitev k odloku, katerega je potrebno sprejeti predvsem zaradi novele Zakona 
o financiranju vzgoje in izobraževanja. O obravnavi na Odboru za družbene dejavnosti in socialno 
politiko je povedala ga.Hvala, o obravnavi na Statutarno pravni komisiji pa ga.Florjančič.  
Brez razprave je bil soglasno sprejet SKLEP: 
Potrjen je Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-
varstvenega zavoda Osnovna šola Cerkno, po hitrem postopku. 
 

Ad. 7:  ODLOK O USTANOVITVI ORGANA SKUPNE OBČINSKE UPRAVE           
              »MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT OBČIN CERKNO IN ŽELEZNIKI« 
             - prva obravnava. 
G.župan je uvodoma povedal, da je potrebno na podlagi zakonskih predpisov ustanoviti občinsko 
redarstvo, zaradi širine delovanja pa se lahko v okviru občinske uprave v ta namen ustanovi 
medobčinski organ. Inšpekcija naj bi izvajala naloge na delovnih področjih, ki sodijo v njeno 
delovanje po zakonih in odlokih in skušala čimveč storiti pri preprečevanju kršitve predpisov.  
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Občina Cerkno se je zato skupaj z Občino Železniki dogovorila o ustanovitvi medobčinskega 
inšpektorata kot samostojnega organa skupne občinske uprave, ki bi za obe občini opravljal 
inšpekcijske naloge. Skupni odlok obeh občin bi omogočil pokritje do polovice stroškov zaposlenega s 
strani države, ostali del stroškov pa bi občini razdelili glede na število prebivalcev. 
G.Raspet je podal obrazložitev k posameznim določilom predloga odloka, ki se bo na podlagi pripomb 
Statutarno pravne komisije še spremenil. O obravnavi na tej komisiji je povedala ga.Florjančič, o 
obravnavi na skupni seji Odbora za urejanje prostora in varstvo okolja in Odbora za cestno in 
komunalno infrastrukturo pa je poročilo podal g.Simonič. 
V razpravi je g.Platiše dejal, da je na občinskem svetu že večkrat potekala razprava o učinkovitosti 
izvajanja posameznih predpisov, ki jih občinski svet sprejme. V konkretnem primeru se mu zdi 
smiselno sodelovanje dveh občin, ker v tem primeru država krije polovico financiranja skupnega 
opravljanja nalog, postavlja pa se mu vprašanje vizije sodelovanja s sosednjimi občinami v času, ko je 
še odprto vprašanje oblikovanja pokrajin. Občina Cerkno naj bi se po pričakovanju povezovala z 
občinami v skupni pokrajini, v konkretnem primeru ustanovitve skupnega medobčinskega inšpektorata 
pa bo občina Železniki spadala v drugo pokrajino, zato ga zanima, ali obstajajo razlogi za sodelovanje 
pri ustanavljanju skupne inšpekcijske službe prav s to občino oz. zakaj je potrebno pri sprejemanju 
tega odloka tako hiteti, saj ga je Občina Železniki že sprejela. Njegova stališča v zvezi s samim 
odlokom pa so povzeta v zapisniku Statutarno pravne komisije. 
G.Raspet je glede pokrajinske zakonodaje pri ustanavljanju medobčinskega inšpektorata pojasnil, da je 
Občina Cerkno naslovila dopis na Direktorat za lokalno samoupravo, katerega odgovor je, da ni ovir 
za ustanovitev skupnega organa, tudi če sta občini v različnih pokrajinah. 
G.župan je dodal, da posebnih razlogov za skupni medobčinski inšpektorat ni bilo, Občina Cerkno pa 
je pri tem videla možnost sodelovanja ne glede na regionalizem, saj je tak organ pomeni tudi krepitev 
sodelovanja med občinama na različnih področjih in pri reševanju skupnih problemov. Na ta način so 
primernost delovanja videli tudi v Občini Železniki, kjer ni bilo posebnih pripomb in je odlok že 
sprejela. Ker mora biti odlok v enakem besedilu sprejet v obeh občinah, bo potrebno predloge 
Statutarno pravne komisije posredovati Občini Železniki in ga uskladiti. 
G.Obidu se postavlja vprašanje glede delovanja bodočega inšpektorja v smislu, ali bo imel dovolj dela 
v obeh občinah in kako bo zagotovljena učinkovitost njegovega dela, saj zaposleni lahko določene 
stvari vidi ali pa tudi ne. V občini so že v veljavi različni odloki, ki predvidevajo tudi nadzor nad 
izvajanjem, ta pa se v praksi ni izvajal, zato je vprašanje, ali bo z zaposlitvijo inšpektorja to rešeno. 
G.župan je odgovoril, da zaposlenega inšpektorja čaka veliko dela na področjih, kjer je že v veljavi 
zakonodaja oz. občinski odloki pri cestni in komunalni infrastrukturi, vodozbirnih območjih, zimski 
službi in drugo, podlaga za njegovo delo pa bodo še novi sprejeti odloki na občinskem svetu, tako da 
ni vprašanje ali bo imel dovolj dela. Večkratna tema razprav na občinskem svetu je vprašanje 
parkiranja v naseljih, sankcij pa se ne more izvrševati, dokler ni ustreznih pogojev, kar naj bi se prav 
tako reševalo v okviru medobčinskega inšpektorata. Pri njegovem delu vidi predvsem preventivno 
delovanje, ne samo sankcioniranje, potrebna bo koordinacija med strokovnimi službami obeh občin, ki 
bodo inšpektorja seznanjale s problemi, na katere pa bo moral tudi sam opozarjati obe občini. 
G.Lapanja se je strinjal s povezovanjem z Občino Železniki pri ustanovitvi skupnega medobčinskega 
inšpektorata in delitvijo stroškov, zanimalo pa ga je število zaposlenih, saj je iz besedila odloka 
razvidno, da je lahko tudi več zaposlenih. 
Ga.Hvala je vprašala, zakaj se v tem primeru občina povezuje z občino Železniki in ne z občino Idrija, 
saj je župan že omenjal možnost sodelovanja z njeno redarsko službo glede parkiranja, en sam 
zaposleni v medobčinskem inšpektoratu pa vseh nalog po odloku ne bo mogel izvajati. 
G.Mavri je izrazil zadovoljstvo nad predlaganim odlokom, tudi če ta predvideva sodelovanje z občino 
Železniki, saj je z občino Idrija že veliko slabih izkušenj predvsem pri skupnih zavodih. Vprašal je, 
kdo bo zaposlenega v inšpektoratu nadziral in kako bo v primeru, če se ena od občin ne bi strinjala z 
zaposlitvijo določene osebe. 
Na navedena vprašanja je odgovoril g.župan. Zaenkrat gre za enega zaposlenega in ne drugih služb, 
njegov predstojnik pa bo iz občinske uprave. Za nadzor nad parkiranjem je potrebno najprej zagotoviti 
dovolj parkirnih mest, ki pa jih še ni, zato pri tem tudi sodelovanje z občino Idrija ne pride v poštev. 
Zaposleni bo izbran na podlagi skupnega razpisa in skupnega odločanja komisije o najprimernejšem 
kandidatu. 
G.Raspet je povedal, da se nadzor smatra skladno z definicijo 8. člena odloka, po katerem inšpektor 
odgovarja za izvrševanje nalog, ki spadajo v krajevno pristojnost posamezne občine županu in tajniku 
oz. direktorju občinske uprave te občine, v celoti pa je za delo medobčinskega inšpektorata odgovoren 
županoma obeh občin ustanoviteljic.  
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G.Simonič je dejal, da se je na občinskem svetu ob razpravah o pitni vodi in odlokih o varstvu vodnih 
virov, lokalnih cestah, zimski službi ter pri pobudah in vprašanjih vedno postavljalo vprašanje 
nadzorstva nad sprejetimi predpisi in prav to naj bi sedaj reševal predlagani odlok, ki ga bo zato 
podprl. Organiziranost se mu zdi primerna, 14. člen tudi dopušča eni ali drugi občini, da lahko kot 
ustanoviteljica odstopi. V prvi fazi naj bi inšpektor predvsem opozarjal, verjetno pa bo potrebno tudi 
določeno sankcioniranje. 
G.Kranjc je v imenu svetniške skupine SDS podprl predlagani odlok, na občinske službe pa je apeliral, 
da nad delom inšpektorja resnično izvajajo nadzor, da ta ne bo samo zaposlen, občina pa vseeno od 
njegovega dela ne bo imela učinkov. 
Soglasno je bil sprejet SKLEP: 
Potrjen je Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat občin 
Cerkno in Železniki« v prvi obravnavi, z dopolnitvami in spremembami Statutarno pravne 
komisije, o katerih se obvesti Občino Železniki. 
 

Ad. 8:  SKLEP O UKINITVI STATUSA ZEMLJIŠČA JAVNO DOBRO.           
Obrazložitev sta podala ga.Simonič in g.Močnik, predsednik Odbora za urejanje stavbnih zemljišč. 
Brez razprave je bil soglasno sprejet SKLEP: 
Ukine se status zemljišča javno dobro na parceli št. 675/4 v k.o. Reka – Ravne in parceli št. 
1979/13 k.o. Otalež. Navedeni nepremičnini postaneta lastnina Občine Cerkno. 
 

Ad. 9:  MNENJE OBČINE K PREDLOGU OBMOČIJ POKRAJIN V SLOVENIJI. 
G.župan je podal obrazložitev, da je občina prejela sklep Vlade RS, ki poziva občinske svete, naj 
podajo mnenje k Predlogu območij pokrajin v Sloveniji, ki predvideva 14 pokrajin. Občina Cerkno bi 
spadala v Goriško pokrajino s 13 občinami, kamor je v preteklosti njeno območje že spadalo, z lego na 
severnem delu Primorske pa tudi s cestami in povodjem gravitira na Goriško. G.župan, ki se je pred 
kratkim udeležil delavnice Transland, kjer so bili prisotni tudi predstavniki občin iz italijanskih 
obmejnih občin, je povedal, da se tudi tam pojavlja ime Goriška, zato bi bilo bolj smiselno drugačno 
poimenovanje pokrajine. Občina Cerkno bi bila sicer povsod na obrobju, v katerokoli regijo bi 
spadala, najvažnejše vprašanje pa je oblikovanje regijskih struktur na področju šolstva in zdravstva, 
kjer se občina veže na Ljubljano, pa tudi glede regijskega odlagališča odpadkov bi bili bliže Logatcu, 
zato so na teh področjih pomembna trdna stališča občine Cerkno. V bodočih pokrajinah bo veliko 
odvisno od sodelovanja občin v regiji in delovanja regijskega centra pri pripravi ustreznih projektov in 
pridobivanja sredstev za njihovo izvajanje. Kljub pokrajinam bo morala država še naprej veliko 
sodelovati pri državnih cestah, gospodarstvu, statistična regija Goriška pa je znotraj ostalih regij 
visoko rangirana in ji tako pripada manjši del državnih sredstev. Tudi vnaprej bodo tako kot že sedaj 
potrebna velika prizadevanja za sredstva, saj je na območju občine in širše potrebno še veliko vlaganj 
v izboljšanje infrastrukture. 
O obravnavi Predloga območij pokrajin v Sloveniji na Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja je povedal g.Simonič. Komisija predlaga občinskemu svetu, da Goriška pokrajina ostane v 
navedenem obsegu 13 občin, vendar pa naj se pokrajina imenuje Severnoprimorska pokrajina. Mnenje 
komisije je tudi, da mora zaradi zaščite interesov občanov, vsa organiziranost šolstva in zdravstva 
ostati nespremenjena oz. da je občina Cerkno pri tem vezana na Ljubljano. Tudi osebno mnenje 
g.Simoniča je, da mora občinski svet o tem zavzeti jasno stališče. S strani države se mu ne zdi 
korektno, da ta občine najprej uvrsti v neko regijo, potem pa zahteva njihovo stališče. 
Ga.Hvala se je strinjala, da občina lahko zagovarja že pred leti sprejete odločitve o navezi na 
Ljubljano, saj se ljudem pri zdravstvu in šolstvu ne more zmanjševati že pridobljenih pravic in se ne 
more npr. v nujnem zdravstvenem primeru pacienta peljati proč od glavnega centra, kjer bi mu 
mogoče edino lahko pomagali. 
G.Lapanja se je strinjal, da se Goriška pokrajina imenuje Severnoprimorska pokrajina in menil, da 
ustanovitev regij za občino ne bo dobra, saj bo otežen dostop do ministrstev, s 14 pokrajinami pa bo 
Slovenija v bistvu dobila prav toliko podob države z glavnimi centri. Nova Gorica bo tako s svojim 
gospodarstvom, igralništvom in tudi turizmom močan center z zaledjem Vipavske doline in dela 
Krasa, zato je mnenja, da občina Cerkno ne bo enakopravna in ne bo imela podpore drugih občin v 
pokrajini. Res pa je, da druge variante verjetno ni, zato je potrebno že vnaprej predvideti posledice, ki 
jih bo prinesla ustanovitev pokrajin. 
G.župan se je strinjal z mnenjem g.Lapanja, saj bi bila občina Cerkno v vsakem primeru na obrobju 
pokrajine, zato bo veliko odvisno od njenih predstavnikov v regiji in programov. Zakonodaja 
predvideva združevanje regijskih zavodov, zato mora občina Cerkno ostati vezana na Ljubljano. 
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G.Čadež je menil, da nobena pokrajina za občino Cerkno ne bo dobra. Predvsem je moteča 
oddaljenost od središča pokrajine, ki je proč od državnega središča, zato bodo občani pri opravljanju 
različnih opravkov izgubljali veliko časa in denarja. Kot pozitivno vidi možnost pridobitve sredstev od 
igralniškega denarja ter predvideno cestno povezavo s predorom, ki bi skrajšala pot do Ljubljane. 
G.Obid ocenjuje kot dejstvo, da bo občina Cerkno spadala v predvideno pokrajino, že zdaj pa bi 
morali od države zahtevati odgovore na vprašanja glede enake kakovosti zdravstva in šolstva. 
G.Brezavšček je dejal, da je območje občine Cerkno v preteklosti že spadalo pod okraj Gorice in takrat 
je Tolminska zmeraj dobivala sredstva kot nerazvito območje, Idrijska in Cerkljanska pa ne. Sedaj, ko 
je občina Cerkno vsaj sorazmerno enakopravna z drugimi podobnimi občinami, se poraja bojazen, da 
ne bo z uvedbo pokrajin spet pridobila slabšega statusa in pravic, zato se je potrebno dogovarjati, da se 
te ohrani. 
Ga.Hvala je vprašala, ali občine Cerkno, Idrija, Logatec, ki z uvrstitvijo v določene regije niso 
zadovoljne, ne bi mogle predlagati ustanovitev svoje regije, saj je vprašanje pokrajin še odprto. 
G.župan je odgovoril, da v občini Idrija razprava o predlogu pokrajin še ni potekala, z njenim 
županom pa naša občina dobro sodeluje, z občino Logatec pa bi morali glede tega še pridobiti njeno 
stališče. Iz medijev je razbrati, da se ta občina nagiba za Notranjsko pokrajino, zato bi bil potreben 
velik napor za njeno drugačno mnenje. Občina Cerkno tudi sicer z občino Logatec ni veliko 
sodelovala, razen pri razpravah o urejanju Keltike. Sistemsko stvari sicer že potekajo skladno s 
predlogom pokrajin, saj bo tudi občina Cerkno že v letošnjem letu pridobila določena regijska 
sredstva. 
Soglasno sta bila sprejeta SKLEPA: 
1. Goriška pokrajina naj ostane v navedenem obsegu 13 občin, imenuje pa naj se Severna 
Primorska.                       
2. Občina Cerkno zahteva od vladnih in državnih služb, da pokrajinska zakonodaja ne sme 
zmanjšati kvalitete življenja na področju zdravstva in šolstva, ohrani naj se povezava z 
Ljubljano vsaj na dosedanjem nivoju storitev. 
 

Ad. 10:  UKINITEV VRTCA V OTALEŽU.                            
G.župan je občinski svet seznanil z dopisom Osnovne šole Spodnja Idrija, ki Občino Cerkno obvešča, 
da bodo morali s 1.9.2007 ukiniti enoto vrtca v Otaležu, ker je potencialno število otrok za vpis padlo 
na pet, tako da organizacija oddelka ni več mogoča. Ugotavljajo, da tudi v naslednjih treh letih v tem 
šolskem okolišu ni dovolj otrok za kombiniran oddelek predšolske vzgoje, zato občinskemu svetu 
priporočajo začasno ukinitev vrtca v Otaležu.  
Občinska strokovna služba je pripravila kalkulacijo, ki so jo svetniki dobili na mizo pred sejo, iz 
katere je razvidno, da gre za minimalno razliko v primeru 5 vpisanih otrok v šolskem letu 2007/08 
med sedanjimi 9 vpisanimi. Po mnenju g.župana bo delovanje vrtca v Otaležu težko ponovno 
vzpostaviti, če bi ga zdaj ukinili. 
G.Simonič je povedal, da je bila leta 1978 zgrajena nova stavba za šolo in vrtec v Otaležu, do zdaj pa 
ni bilo tako majhnega števila vpisa otrok v vrtec kot kaže za letos in naslednje leto, v naslednjih letih 
pa se glede na nataliteto kaže boljši vpis. Zadevo bo obravnaval še svet KS in g.Simonič meni, da bo 
sklep sveta ta, da se vrtec ne ukine, saj za premostitev sedanjih težav ni potrebno tako veliko sredstev. 
Sam je v negativnem smislu presenečen nad dopisom OŠ Spodnja Idrija oz. načinom prezentacije 
problema občini, saj je bilo sodelovanje dosedaj dobro. 
Ga.Hvala je podala poročilo o obravnavi na Odboru za družbene dejavnosti in socialno politiko, ki je 
sprejel sklep, da se z navedenim dopisom seznani svet KS Otalež, ki naj poda svoje stališče. 
Ga.Simonič je dejala, da jo predvsem moti dejstvo, da Pravilnik o normativih in kadrovski dejavnosti 
za opravljanje predšolske vzgoje eksplicitno določa, da lokalna skupnost, ki je ustanoviteljica vrtca, 
lahko določi tudi nižji normativ števila otrok, česar pa v dopisu OŠ Spodnja Idrija ni zaznati. Glede na 
poznavanje razmer je pripravila simulacijo izračuna stroškov za Občino Cerkno v primeru 5 vpisanih 
otrok v vrtec Otalež v šolskem letu 2007/08, katero je v nadaljevanju obrazložila in iz katere je 
razvidno, da bi se stroški povečali za 2.984,42 EUR. 
Ga.Vončina je menila, naj se vrtca v Otaležu ne ukine, saj bo potem OŠ Spodnja Idrija hotela sčasoma 
ukiniti še tamkajšjo šolo. 
Tudi g.Brezavšček se je strinjal, da je potrebno poiskati vse variante za ohranitev vrtca, da se ne bo 
zgodilo podobno kot pred leti v Šebreljah. KS Šebrelje je v prejšnji sestavi sveta KS imenovala 
komisijo, da se pridobi podatke o možnem vpisu otrok in jih predstavi občinskemu svetu. 
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Soglasno je bil sprejet SKLEP: 
Občinski svet se ne strinja s predlagano ukinitvijo vrtca v Otaležu. Vrtec v Otaležu naj 
nadaljuje z obratovanjem tudi v šolskem letu 2007/08 s predvidenim številom petih otrok. 
O sklepu naj se obvesti OŠ Spodnja Idrija in KS Otalež. 
 

Ad. 11:  PRODAJA POSLOVNIH LOKALOV – TRIGLAVSKA ULICA 3, IDRIJA. 
G.župan je podal obrazložitev k dopisu Občine Idrija, ki prosi za pisno soglasje glede prodaje 
poslovnih lokalov Triglavska 3, Idrija. Gre za trgovski lokal v izmeri 290,72 m2 in gostinski lokal v 
izmeri 111,49 m2 in funkcionalno zemljišče, sedmi delni predlog razdelitve premoženja bivše občine 
Idrija pa določa, da se poslovni prostori na Triglavski 3 v Idriji razdelijo med občino Idrija in občino 
Cerkno v splošnem delitvenem razmerju 70 : 30, zato je potrebno skleniti tripartitno pogodbo med 
občinama in kupcem. 
Ob tem je g.župan mnenja, da bi bilo smiselno združiti vse deleže premoženja, ki v Idriji pripada 
občini Cerkno po delitveni bilanci. 
Soglasno je bil sprejet SKLEP: 
Občinski svet občine Cerkno daje soglasje za prodajo poslovnih prostorov na Triglavski 3 v 
Idriji, in sicer trgovski lokal v izmeri 290,72 m2 za kupnino 333.000 EUR z vključenim DDV in 
gostinski lokal v izmeri 111,49 m2 za kupnino 112.441,60 EUR z vključenim DDV. 

 
Ad. 12:  ŠTUDIJA VARIANT S PREDLOGOM NAJUSTREZNEJŠE VARIANTNE 
                REŠITVE ZA GRADNJO DRŽAVNE CESTE R1-210 NA ODSEKU CERKNO- 
               HOTAVLJE IN OBVOZNICE GORENJE VASI 
G.župan je podal obrazložitev k gradivu študije variant s predlogom najustreznejše variantne rešitve za 
gradnjo državne ceste R1-210 na odseku Cerkno-Hotavlje in obvoznice Gorenje vasi. Zadnji 
usklajevalni sestanek je bil dne 12.6.2007 na Ministrstvu za okolje in prostor, kjer je bilo poudarjeno, 
da se občine aktivno vključijo v proces iskanja najustreznejše variante. Cesta je državnega pomena, za 
občino Cerkno je najbolj aktualen odsek Cerkno – Hotavlje, kjer je najbolj sprejemljiva varianta 1 s 
tunelsko povezavo Dolenji Novaki v dolino Kopačnice in se po rekonstruirani lokalni cesti nadaljuje 
do Hotavelj. Ta varianta bi bila najprimernejša tudi po mnenju države in stroke. 
G.Simonič je podal poročilo o obravnavi na skupni seji Odbora za urejanje prostora in varstvo okolja 
ter Odbora za komunalno in cestno infrastrukturo. Oba odbora sta podprla navedeno varianto.  
G.Lapanja je podprl predlog odborov, opozoril pa je, da je to vladni dokument, ki verjetno ne bo 
zavezoval naslednjih vlad. 
G.župan je menil, da je tak sklep vlade obvezujoč tudi za naprej, saj so podobni projekti delo vrste 
strokovnjakov, zato menjava vlade ne more negirati dela bivše vlade, če ne gre res za velike napake, 
kar pa je prepričan, da v obravnavanem primeru to ni in je gradnja tega odseka ceste le dodaten elan 
tudi za celotno dolino od Tolmina do Bovca, pa tudi za Kranjsko. 
Ga.Florjančič je vprašala, ali se bo gradnja izvajala z državnimi sredstvi, koliko se bo časovno 
skrajšala vožnja po novem odseku in če bo izvedena tudi rekonstrukcija ceste do Loga. 
G.župan je odgovoril, da bodo za gradnjo namenjena državna in evropska sredstva, za kandidaturo pa 
morajo biti pravočasno izdelani projekti. Časovno bo relacija v dolžini 13,5 km precej skrajšala vožnjo 
do Hotavelj, ki je sedaj 10 km daljša, ugodnejša bo tudi v zimskih razmerah kot sedaj čez Kladje. 
Postopno bo izvedena tudi rekonstrukcija ceste proti Logu, na celotni trasi je najpomembnejši tunelski 
preboj, ostale zadeve pa se bodo morale prilagajati. 
G.Platiše je dejal, da je to eden strateških projektov za občino Cerkno, ki bo bistveno vplival na bodoči 
razvoj naših krajev in bo tudi povezava za celotno Posočje. Vztrajati je potrebno, da se ti plani 
pripeljejo do faze, da bodo čimprej operativni. Sam se je že pred časom s strankarskimi kolegi iz 
Gorenjske zavzemal, da bi se oblikovala koalicija, ki bi podprla gradnjo te cestne povezave in takrat ni 
slišal posebnih nasprotovanj v občini Gorenja vas, čeprav želijo ohraniti dolino Kopačnice kot je 
sedaj, vendar bi tudi turističnim kapacitetam v tej dolini koristila sodobna cestna povezava, mnenja 
občine Žiri pa še ni zasledil. Dolinska varianta je za občino Cerkno najbolj optimalna in tudi geološka 
stroka že dolgo poudarja, da je geološka sestava tal preko Kopačnice boljša kot če bi bil predor pod 
Kladjem. Nastalo bo veliko tranzitnega prometa, ker bo promet speljan mimo Cerknega. G.Platiše 
podpira mnenje odborov in predlaga delovanje v smeri, da ne bi prišlo do političnih in sosedskih 
nesoglasij, kar bi bilo ovira pri nadaljnjem izvajanju projektov. 
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G.Obid je bil mnenja, da podobno kot pri pokrajinah občina ne bo imela veliko vpliva pri izbiri 
variante in želijo predvsem načrtovalci mnenje občine, kaj bi bilo pri tej varianti moteče. Tranzitni 
promet bi tudi po drugih variantah šel mimo Cerknega, cesta čez Kladje je že sedaj zaprta za težje 
tovornjake in bo to samo še izboljšanje. 
G.Čadež je menil, da bi bila vožnja po predlagani varianti  precej bolj zmerna in časovno krajša. 
Povečanje tranzita je sicer slabost, vendar pa bo prednost v tem, da bo rešen obvoz za Cerkno s 
predorom ali brez njega. Cesta bo pomembna tudi za termalni turizem in meni, da je predlagana 
varianta dobra, zato jo je treba podpreti in zagovarjati. 
G.Obid je še vprašal, ali bo gradnja vplivala tudi na zavarovalno območje pri PB Franja. 
G.župan je odgovoril, da se zavarovani del območja prične višje nad cesto in se je ne bo dotikal. 
Predlagal je, da se potrdi predlog odborov. 
Soglasno je bil sprejet SKLEP: 
Sprejme se variantna rešitev cestne povezave Cerkno – Hotavlje s tunelsko povezavo Dolenji 
Novaki – Kopačnica. 
 

Ad. 13:  POBUDE IN VPRAŠANJA SVETNIKOV.                         
G.župan je občinski svet seznanil s predlogom izjave, da se občina Cerkno v okviru svojih zakonskih 
in organizacijskih možnosti zavezuje, da tistim, ki imajo v rabi ali upravljanju njena zemljišča, ne bo 
dovoljevala gojenja gensko spremenjenih organizmov na teh zemljiščih. Uporabila bo tudi primerne 
ukrepe, npr. izobraževanje in razprave, da se kmetje in lastniki zemljišč na območju občine ne bi 
odločali za tako gojenje. Izjavo je obravnaval in podprl tudi Odbor za kmetijstvo in celosten razvoj 
podeželja, o čemer je podal poročilo predsednik odbora g.Mavri. 
G.Lapanja se je strinjal, da se izjava podpre, vendar ta sama po sebi nič ne pomeni, zato se sprašuje, 
kako se bo v občini res preprečevalo gojenje gensko spremenjenih organizmov na zemljiščih oz. ali bo 
to tudi pristojnost bodočega inšpektorja. 
G.župan je dejal, da je z vstopom v EU odprt tudi prost pretok semen na trgu, zato bo obvladovanje 
pridelave takih rastlin težko in gre bolj za osveščanje ljudi, predvsem s strokovnim izobraževanjem, 
slediti pa bo morala tudi analiza učinkov gensko spremenjene hrane. 
Občinski svet je soglasno sprejel izjavo »Nočemo genske tehnologije na naših poljih!« 
G.Lapanja je v nadaljevanju opozoril na zaraščeno in neugledno strugo Zapoške, ki bi jo bilo potrebno 
očistiti. 
G.župan je odgovoril, da komunalni delavci občine občasno očistijo strugo Zapoške, predvsem na 
sotočju s Cerknico pa je veliko različnih odpadkov, ki ne sodijo v vodotok. Za urejanje strug 
vodotokov v Cerknem so pristojni vodarji, sama zaraščenost struge Zapoške ob urejeni kanalizaciji iz 
Mostanije pa ni problematična, saj nekateri naravovarstveniki težijo celo k temu, da struge ne bi bile 
obetonirane, da bi bilo v vodotokih naravno življe in vegetacija. Nasploh se ugotavlja upad vodostaja, 
zato bo potrebno spremeniti kriterije za ekološki minimum vodotokov, kar morajo upoštevati 
predvsem lastniki MHE.  
G.Kranjc je opozoril na udrtino v asfaltu na mostu čez Cerknico v Mostaniji in ker je ta cesta 
povezava za KS Gorje in druge KS, naj se to čimprej popravi.  
G.župan je odgovoril, da se bo to udrtino skušalo čimprej asfaltirati, v zvezi s pripombami na prejšnji 
seji glede slabe ceste iz Reke na Bukovo pa je povedal, da je že izdana naročilnica za sanacijo najbolj 
problematičnega dela te ceste. 
Ga.Hvala je vprašala, zakaj ni skladno z njeno pobudo v imenu svetniške skupine LDS na prejšnji seji 
izdelan terminski plan obnove občinskih cest, zato naj se ta pripravi do naslednje seje. 
G.župan je odgovoril, da je bilo v občinski upravi veliko dela za pripravo gradiva 6. seje, ta terminski 
plan pa bo narejen po uskladitvi z rebalansom in izdelanim popisom potrebnih del na cestah, ki je v 
teku. 
Ga. Hvala se je v nadaljevanju navezala na problematiko izvajanja in financiranja knjižnične 
dejavnosti, ki jo je obširno obravnaval tudi Odbor za družbene dejavnosti in socialno politiko na 3. 
seji, kjer je bila prisotna tudi v.d. direktorica ga.Trušnovec. Gradivo za sejo odbora je bilo zelo dobro 
pripravljeno in ga.Simoničeva je zastavila v.d. direktorici več vprašanj kot izhodišče za razreševanje 
problematike, kar je razvidno iz zapisnika odbora. Ga.Hvala je vprašala, ali je v zvezi s sprejetimi 
sklepi na odboru že kaj narejeno. 
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Dodatno je zapisnik odbora obrazložila ga.Simonič in menila, da kljub obljubam in pripravljenosti, ki 
jo je na seji pokazala v.d.direktorica ga.Trušnovec,  je pisni odgovor knjižnice v zvezi s sklepi odbora 
zelo pomanjkljiv in iz njega niso razvidni odgovori na vprašanja Občine Cerkno, zato je problematika 
na istem mestu kot pred sejo odbora.  
G.župan je dodal, da razen omenjenega dopisa občina v času od seje odbora 12.6.07 s knjižnico ni 
imela drugih kontaktov, gre pa za nerealno vztrajanje knjižnice pri svojih stališčih, kar ne more 
prinesti rezultatov. Občina bo še enkrat skušala doseči dogovor na sestanku s predstavniki knjižnice, 
zadeve pa bo preveril še arbiter na Ministrstvu za kulturo, kar bi že moralo biti narejeno. V letošnjem 
letu je občina financirala razširitev Bevkove knjižnice v Cerknem, nabavljeni bodo še računalniki za 
internetno kavarno in urejen otroški del, tako da bi knjižnica lahko delovala v zadovoljstvo 
uporabnikov, žal pa mora ob tem ponovno izraziti razočaranje glede odnosov z Mestno knjižnico in 
čitalnico Idrija, ki pa jih Občina Cerkno ne želi zaostrovati, pač pa samo razčistiti nejasnosti, sicer bo 
potrebno glede izvajanja knjižnične dejavnosti v Cerknem poiskati druge možnosti. Občinskemu svetu 
bo po zaključku del predstavljeno celotno poročilo o investiciji razširitve Bevkove knjižnice v 
Cerknem. 
G.Čadež je izrazil poziv vodstvu pašne skupnosti Porezen in Otavnik, da se v dogovoru s Planinskim 
društvom Cerkno uredi neoviran dostop po označenih planinskih poteh na Porezen, prav tako naj se 
uredi dovozna pot, ki jo sedaj uničuje goveja živina in konji. V zadnjih letih zaradi paše živine ni 
mogoče neovirano priti na Porezen kar iz treh smeri. V Zakonu o planinskih poteh je zapisano, da je 
potrebno poti urediti tako, da lahko vsak planinec neovirano pride po njih, zato je potrebno te ustrezno 
urediti tudi za dostop planincem na Porezen.  
G.župan je odgovoril, da je kot član Državnega sveta tudi sam sodeloval pri obravnavi Zakona o 
planinskih poteh, v katerem je še več nejasnosti. Glede dostopnih poti na Porezen bo potrebno 
sodelovanje s pašnima skupnostima, da se najde skupni dogovor o ureditvi poti, za kar bo sam dal 
pobudo. 
Ga.Vidjen je vprašala o možnosti, da se na igrišču pri osnovni šoli v času nogometnega turnirja, ki bo 
potekal v okviru prireditev Poletje v Cerknem, namestijo reflektorji. V zvezi z njeno pobudo na 
prejšnji seji glede prostora za ureditev zunanjega otroškega igrišča je g.župana vprašala, ali se je že 
pozanimal za primeren prostor. 
G.župan je glede namestitve reflektorjev ob igrišču povedal, da je že sicer kup pritožb okoliških 
stanovalcev v času turnirja, kjer je običajno še hrupna glasba, zato bo potrebno krajšati urnike 
prireditev, v kolikor organizatorji ne bodo ustrezno ukrepali. V zvezi s prostorom za ureditev 
otroškega igrišča se kaže možnost na zemljišču pri Društvu upokojencev, s katerim pravkar potekajo 
dogovori o ureditvi v tem delu naselja. 
G.Obid je vprašal, kdaj bo položena še druga plast asfalta na Cvetkovi cesti, kjer so dvignjeni kanali 
zelo moteči. Zanimalo ga je, v kakšni fazi je gradnja trgovskega centra, doma starejših občanov in 
obnova dijaškega doma, kako je z dokončno ureditvijo najdišča Divje babe, njegovim trženjem in 
dostopne poti iz Reke. Vprašal je še, kako je z odprtjem Ravenske jame, za katero je bil že dan 
predlog, da bi jo umaknili iz prospektov, sam pa ima informacijo lastnice dostopnega zemljišča, da ne 
nasprotuje ponovnemu odprtju jame, sama pa tega ne želi tržiti niti ne sme biti zanjo moteče. G.Obid 
je mnenja, da bi morali te zadeve rešiti z ustreznim pisnim dogovorom.  
Na zastavljena vprašanja je odgovoril g.župan: 
- Z Direkcijo za ceste je že dogovorjeno, da poskrbi za asfaltacijo na Cvetkovi cesti. 
- Gradnja trgovskega centra ni v domeni Občine Cerkno, po doslej znanih informacijah lastnika 
zemljišča meni, da je pogodba podpisana z Mercatorjem, odkupljen je tudi star bencinski servis. 
- V zvezi z gradnjo doma starejših občanov so pred kratkih potekali dogovori, kjer je bil sam prisoten 
poleg predstavnikov Hiša d.o.o. in Društva upokojencev. Rešen bo problem lastništva zemljišča, Hiša 
d.o.o. pa ni več pripravljena kandidirati za pridobitev koncesije. To je še vedno možno pridobiti, 
posebno zaradi situacije pri institucionalnem varstvu starejših v Idriji, vendar bo pri tem potrebno 
drugačno delovanje. Občinski svet bo o nadaljnjem poteku teh aktivnosti obveščen, g.župan pa računa 
tudi na ustanovitev delovne skupine, ki bi vršila aktivnosti za gradnjo doma starejših občanov, kot je 
bilo že predlagano. 
- Projekt urejanja najdišča Divje babe je v zaključni fazi, oblikovana je tudi ponudba za njegovo 
trženje. Dostop iz Reke še ni določen, predlagani sta dve poti, da bi v primeru, če bi prišlo do 
nesporazumov na eni relaciji, lahko pot uredili po drugi. 
- Glede ponovnega odprtja Ravenske jame je povedal, da lastnica dosedaj ni hotela podpisati nobenih 
dokumentov, niti služnosti za dostop do jame, zato je mnenja, da bi morali za odprtje pridobiti 
koncesijo preko države, saj je Ravenska jama tudi objekt državnega pomena. G.župan ne more reči, 
kdaj bo to izvedljivo. 
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G. Eržen je vprašal, kako daleč so zadeve z vlogami za spremembo prostorskih planov, kako je z 
ureditvijo tržnice v Cerknem in odkupom objekta lastnice Milojke Bizjak.  
Vprašal je še, zakaj občina ne odproda določenih zemljišč, ki jih ima v lasti in če je v Cerknem 
predvidena gradnja novih stanovanj. Že dolgo se namreč stanovanj ne gradi, kar je tudi razlog, da 
mladi ne ostajajo v občini. 
G.župan je dejal, da bo odgovor glede vlog za spremembo prostorskih planov podan na naslednji seji. 
Za ureditev tržnice potekajo dogovori z Društvom upokojencev glede odkupa prostorov, hiša 
g.Bizjakove pa sedaj ni med predvidenimi objekti za odkup. V teku je kar nekaj zadev za odkup 
občinskih zemljišč, ki jih občina odprodaja postopoma. Veliko je kmetijskih zemljišč, katerih prodaja 
mora biti javno objavljena, nekatera kmetijska zemljišča pa se skuša prekategorizirati. Za namen 
ureditve stanovanj potekajo dogovori za odkup stavbe bivše Policije v Cerknem in objekta v Strani, 
stanovanja pa bi gradili tudi skupaj z republiškim stanovanjskim skladom. 
 
G.župan je sejo zaključil ob 21. uri. 
 
 
 
                  Zapisala:                                                                                                Župan: 
               Cirila Tušar                                                                                          Jurij Kavčič 
 
 
 
 


