
OB�INA CERKNO                          
OB�INSKI SVET 
 
 

Z A P I S N I K  
 

9. redne seje Ob�inskega sveta Ob�ine Cerkno, 
ki je bila 11. marca 2004 ob 17. uri v sejni sobi Ob�ine Cerkno 

 
Prisotnih je bilo 14 svetnikov. 
Opravi�eno odsotna: g.Dragan Miklav�i� in g.Vojko Fran�eškin. 
Ostali prisotni: župan g.Jurij Kav�i�, tajnik g.Martin Raspet, svetovalka za družbene dejavnosti 
ga.Vlasta Primoži�, finan�na svetovalka ga.Mojca Sedej, svetovalec za gospodarstvo in komunalno 
infrastrukturo g.Janez Rupnik ter zapisnikarica ga.Cirila Tušar. 
Novinarji: ga.Metka Rupnik – Radio Odmev, g.Damjan Bogataj – ABC, g.Blaž Medved – Delo,  
g.Božan Verbi� – LTC. 
Pri 3. to�ki dnevnega reda je bila prisotna ga.Damjana Sušanj, predstavnica Zavoda za zdravstveno 
varstvo Nova Gorica. 
 
Predlagan je bil naslednji         d n e v n i   r e d : 
 

1. Ugotovitev sklep�nosti in dolo�itev dnevnega reda. 
2. Sprejem zapisnika in sklepov, sprejetih na 8. seji Ob�inskega sveta dne 4.12.2003 ter poro�ilo 

o realizaciji sklepov. 
3. Povzetek poro�ila o nadzoru kvalitete vodooskrbe v letu 2003.  
4. Odlok o prora�unu Ob�ine Cerkno za leto 2004 – prva obravnava. 
5. Sklep o za�asnem financiranju javne porabe do sprejetja prora�una Ob�ine Cerkno za leto 

2004. 
6. Sklep o ukinitvi statusa zemljiš�a javno dobro in vzpostavitvi statusa javno dobro. 
7. Premoženjskopravne zadeve. 
8. Predlog za ustanovitev družbe Zgornja Idrijca d.o.o. 
9. Pobude in vprašanja svetnikov. 

 
Ad. 1:  UGOTOVITEV SKLEP�NOSTI IN DOLO�ITEV DNEVNEGA REDA SEJE. 
Sejo je za�el g.župan in pozdravil navzo�e. Ugotovil je, da je svet sklep�en ter predlagal dnevni red. 
Povedal je o dodatnem gradivu, ki je bilo svetnikom dano pred sejo (zapisniki odborov, predlog za 
ustanovitev družbe Zgornja Idrijca d.o.o. k 8. to�ki). 
G.Hvala je pripomnil, da je bilo na seji Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
re�eno, da se predlaga nadomestnega �lana v Nadzornem odboru. 
G.Raspet je pojasnil, da predstavnik Neodvisne liste ni podal predloga, g.Pirih pa je povedal, da se 
predstavniki te liste niso dogovorili o kandidatu, zato bodo svoj predlog podali do naslednje seje.  
Na predlog g.župana so se navzo�i strinjali, da predstavnik Društva Pasice g.Domnik na svojo željo  
pri 9. to�ki sam predstavi ob�inskemu svetu pobudo tega društva glede obmo�ja PB Franja. 
 
Sprejet je bil SKLEP: 
Soglasno je potrjen predlagani dnevni red. 
 
Ad. 2: SPREJEM ZAPISNIKA IN SKLEPOV, SPREJETIH NA 8. SEJI OB�INSKEGA 
             SVETA DNE 4.12.2003 TER PORO�ILO O REALIZACIJI SKLEPOV. 
G.Raspet je povzel zapisnik in sklepe 8. seje ter poro�ilo o realizaciji sklepov. 
Pripomb ni bilo. 
Soglasno je bil sprejet SKLEP: 
Sprejme se zapisnik 8. seje Ob�inskega sveta z dne 4.12.2003 ter poro�ilo o realizaciji sklepov. 
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Ad. 3:  POVZETEK PORO�ILA O NADZORU KVALITETE VODOOSKBE   
             V LETU 2003.  
Obrazložitev poro�ila sta podala g.župan in predstavnica Zavoda za zdravstveno varstvo Nova Gorica 
ga.Sušanj. 
G.Rupnik je dodal, da bo morala Ob�ina Cerkno sprejeti ukrepe skladno z novim Pravilnikom o pitni 
vodi, ki je že v veljavi, da bo prebivalcem zagotovljena varna vodooskrba. Povedal je o obravnavi 
letnega poro�ila na Odboru za cestno in komunalno infrastrukturo, s predlogom zagotavljanja 
dezinfekcije na vodooskrbnih sistemih po predlogu Zavoda za zdravstveno varstvo Nova Gorica.  
O obravnavi na Odboru za urejanje prostora in varstvo okolja je povedal g.Platiše. Poudarek je dal na 
drugi sklep odbora, ki je predlagal dvakrat letno vzor�enje pitne vode na izvirih, da bi na podlagi teh 
analiz ugotovili dejansko stanje onesnaženosti pitne vode in oblikovali strategijo oskrbe z zdravo pitno 
vodo v ob�ini Cerkno.  
Ga.Sušanj je menila, da bi bilo smiselno isto�asno kot pri uporabniku vzeti tudi vzorec na izviru. 
G.Matuca je zanimalo, ali so se zaostrili kriteriji pri analizah vode. Ko so namre� v Ravnah gradili 
vodovod  pred 7 leti, so bile vse analize dobre, sedaj pa je ustreznost pitne vode problemati�na. 
Predlagal je, naj se voda klorira tam, kjer je ugotovljena fekalna onesnaženost oz. bi bilo smiselno, da 
strokovnjaki ugotovijo vzrok take onesnaženosti. 
G.Brezavš�ek je dejal, da se s podobnim stanjem sre�ujejo tudi v KS Šebrelje, kjer je bil prav tako 
narejen nov vodovod pred leti, voda pa je neustrezna kljub rednemu �iš�enju rezervoarjev.  
G.Jezeršek je predlagal, da se pred vgradnjo sevalnikov, kar je predvideno v prora�unu, naredi analiza 
vode na izvirih, da bi tako vedeli, na katerem sistemu jih je sploh potrebno vgraditi, saj lahko le en 
izvir kvari ustreznost vode v vodovodnem sistemu. 
G.Obid je vprašal, kakšne so izkušnje v drugih ob�inah in kdo nadzira vodozbirna obmo�ja. Tudi v 
ob�ini Cerkno bo potreben nadzor nad izvajanjem odloka glede vodozbirnih obmo�ij.  
Ga.Sušanj je na navedena mnenja in vprašanja odgovorila, da ni umestno delati primerjav za nazaj, saj 
se situacija zelo spreminja zaradi vpliva �loveka, vremenskih razmer  ter stanja vodovodnega omrežja, 
kriteriji pa ostajajo isti. Tudi �e se naredi analiza vode na izvirih, še vedno ostaja problem omrežja, saj 
kon�ni porabniki zajemajo vodo iz pip. Na podlagi študije, ki jo je izdelala Geologija d.o.o. Idrija bi 
bilo potrebno vzpostaviti režim na vodozbirnih obmo�jih, kar bi bilo že eno od zagotovil, da ne bi 
prišlo do onesnaženja. Nadzor nad kvaliteto vode se mora izvajati stalno, o �emer upravljalec 
vodovoda sklene pogodbo z zavodom. Na vodozbirnih obmo�jih je nadzor urejen z ob�inskim 
odlokom.  
G.Rupnik je dejal, da je v pripravi pravilnik, ki bo definiral zadeve glede varstvenih obmo�ij in te 
dolo�be bo potrebno v ob�ini izvajati, saj je nadzor nad temi obmo�ji po novem v pristojnosti 
inšpekcije Ministrstva za okolje in prostor. Ustanovljena bo posebna komisija, s katero bo vsaka 
ob�ina kontaktirala o problemih na osnovi podatkov in analiz na svojem obmo�ju. Nasploh je 
predviden širok spekter pravilnikov in odredb glede zagotavljanja ustrezne pitne vode. 
G.župan je tekom razprave povedal, da je v ob�ini najbolj problemati�nih predvsem nekaj manjših 
vodovodov, ki oskrbujejo manj kot 50 prebivalcev, vodozbirna obmo�ja, ki te vire napajajo pa so 
površine v zaraš�anju, kjer prihaja do naravnih procesov gnitja (npr.Police, Zakojca). Tudi na teh 
vodovodih bo potrebna ureditev stanja, število kontroliranih vodovodov pa se bo po novem pravilniku 
zmanjšalo na 23. Skupaj s stroko bo potrebno usklajevati namestitev UV žarnic, da bi se voda ob 
izhodu iz rezervoarja pre�istila, kloriranje pa je potrebno že zaradi samega omrežja, da je kon�na 
analiza ustrezna. Ob�ina ima trenutno pogodbo s strokovnim delavcem za nadzor nad vodovodi, prav 
tako je v vsaki KS za to zadolžena oseba. Skladno z novo zakonodajo in nadzorom po sistemu 
HACCP bo celoten nadzor morala zagotavljati ob�ina, zato bo potrebno razmišljati o zaposlitvi 
ustreznega strokovnega delavca zdravstvene ali biološke smeri. 
G.Platiše je ponovno spomnil, naj se ob�inski svet opredeli glede predloga odbora o analizi vzorcev 
vode na izvirih, g.Ambroži� pa je v zvezi s tem menil,  da dodatno vzor�enje ni smiselno, �e se bo 
nadzor nad vodooskrbnimi sistemi vršil po sistemu HACCP, kjer so opredeljene tudi kriti�ne to�ke, 
kar izviri vode tudi so. 
Ga.Sušanj se je strinjala z mnenjem g.Ambroži�a, saj bo po tem sistemu nadziran vsak vodovod, lahko 
pa se voda analizira že prej na zajetjih,  kjer se smatra, da lahko pride do onesnaženja oz. nevarnosti za 
potrošnike. 
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G.župan je zaklju�il razpravo s predlogom, da se mnenje  odbora upošteva na rizi�nih vodovodih, kjer 
se 1-2 krat letno vzame vzorec na izviru. 
Sprejet je bil   SKLEP: 
Ob�inski svet je potrdil poro�ilo o nadzoru kvalitete vodooskrbe v letu 2003, s predlogom 
župana, da se na rizi�nih vodovodih 1-2 krat letno vzame vzorec na izviru. 
 
Ad. 4:  ODLOK O PRORA�UNU OB�INE CERKNO ZA LETO 2004 – prva obravnava. 
Ga.Sedejeva je podala poro�ilo o prihodkih prora�una, g.župan pa obširno poro�ilo o odhodkih. 
Predlog prora�una je bil obravnavan na odborih v delu, ki se nanaša na njihove pristojnosti,  odlok o 
prora�unu pa je obravnavala tudi Statutarno pravna komisija. Predsedniki oz. predstavniki odborov in 
komisije  so podali poro�ilo o tem,  predlogi in ugotovitve pa so razvidni iz zapisnikov.   
  
Razpravo je za�el g.Matuc in predlagal, da se dodatno nameni 300.000.-  sit Društvu Laufarija,  ki ima 
samo eno prireditev v letu in ne more drugam kandidirati za sredstva. Letos so imeli manj prihodka 
zaradi slabega vremena. 
G.Pirih je dejal, naj se cca 75 mio koncesijskih sredstev od iger na sre�o, ki jih bo ob�ina dodatno 
prejela za razvoj turizma, porabijo namensko, saj je turizem širok pojem. Premalo sredstev je v 
prora�unu namenjenih za urejanje zelenic v Cerknem, ki so slabo vzdrževane. Nujno bi bilo potrebno 
popravilo mrliške vežice v Cerknem, sredstva za to pa so predvidena le v drugih KS. Pri mrliški vežici 
bi bilo dobro narediti tudi most �ez potok, da sprevod ne bi šel po cesti. Opozoril je na propadanja hiše 
cerkljanskega rojaka Petra Jereba ter slabo stanje strehe in fasade stavbe Društva upokojencev, kjer bi 
bilo potrebno nameniti nekaj sredstev za popravilo, ker je stavba v centru. Glede neprimerne lokacije 
spomenika ob stavbi društva je opozoril že na eni prejšnjih sej ob�inskega sveta.  
G.župan je odgovoril, da se bo urejanje zelenic v Cerknem  pri�elo v letošnjem letu. Mrliška vežica je 
v upravljanju KS Cerkno. Hišo Petra Jereba je lastnik prodal, zato bodo potrebni ponovni dogovori z 
novim lastnikom glede odkupa, celotno obmo�je predela »gasa« pa je pod spomeniškim varstvom. Za 
stavbo Društva upokojencev letos ni dobil pobude za sredstva, v neposredni bližini pa je predvidena 
ureditev vrta, za kar bo potreben odkup zemljiš�a. �e bo o tem dosežen dogovor,  bi v zameno lahko 
namenili del sredstev za vzdrževalna dela na stavbi Društva upokojencev. 
G.Mavri� je povedal, da ima KS Cerkno v planu obnovo mrliške vežice v Cerknem, vendar projektanti 
še niso dali ustrezne rešitve. 
G.Obid je opozoril na velika sredstva, ki jih ob�ina v prora�unu namenja za ceste. Razmisliti bi bilo 
potrebno o možnih ukrepih za zmanjšanje stroškov za gradnjo in vzdrževanje cest ter da bi ta dela 
ceneje izvedli v okviru krajevnih skupnosti kot z zunanjimi izvajalci. V Šebreljah bodo npr. krajani 
sami dali prispevek v denarju in delu in prihranek pri tem bi bil lahko za druge namene. 
G.župan je odgovoril, da bi morali za ceste namenjati še veliko ve� sredstev, saj je ob pravilni in v 
celoti dokon�ani gradnji nato potrebno manj sredstev za vzdrževanje. V preteklosti pa se ni tako 
delalo, zato so sedaj potrebna ve�ja vlaganja v cestno infrastrukturo. Primer dobre izgradnje je 
popotresna obnova ceste v Zakojco,  v sodelovanju z gospodarstvom v ob�ini pa se planirajo še drugi 
odseki. 
G.Podobnik se je strinjal z mnenjem g.Obida ter pohvalno ocenil predlog prora�una, ki je zelo detajlno 
sestavljen in so ga v odborih podprli. Menil je, da ob�ina predvideva zadolžitev za pametne projekte, 
cene za odkupe pa so zmerne. Strinjal se je z mnenjem nekaterih odborov, ki so posebej poudarili, da 
je potrebno v ob�ini  pripraviti kvalitetne projekte, �eprav to še ni garancija za denar. Glede urejanja 
samega Cerkna je potrebno tudi vnaprej dobro sodelovanje s KS Cerkno ter oživitev delovanja 
turisti�nega društva, za kar so zgled  nekatera zelo dejavna društva po vaseh. 
Pri demografskih trendih je v ob�ini Cerkno podobno kot drugod po Sloveniji, pohvalno pa je, da je 
ob�ina namenila denarni prispevek za novorojen�ke. Na podro�ju malega gospodarstva, turizma, 
kmetijstva lahko ob�ina delno sooblikuje prostorske rešitve, klju�ni gospodarski subjekti pa delujejo 
uspešno, kar pomeni, da se bodo tudi mladi na Cerkljansko vra�ali, kljub nekaterim dilemam v zadnjih 
letih. Predlagal je, da župan do drugega branja prora�una upošteva mnenja odborov. 
G.Lapanja je predstavil poglede svetniške skupine LDS glede kmetijstva, ki meni, da je v prora�unu 
premalo sredstev za kmetijski del, podpora ob�ine kmetijstvu pa je dragocena, kar pri�a velik odziv na 
razpis proti zaraš�anju.  
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O rezultatih razpisa naj se napravi ocena za nazaj, da bi se na podlagi tega lahko pri naslednjih 
prora�unih odlo�ali o višini sredstev. Ob�ina naj podpira usmeritve v ekološki na�in pridelave in razne 
oblike dopolnilnih dejavnosti – tu bi morale biti višje postavke že v tem prora�unu, saj bo konkurenca 
po vstopu v EU še hujša. Turisti�ni obisk ima za ob�ino velik pomen in projektov kot je CRPOV 
Novaki ali šebreljski želodec ob hkrati dobro delujo�ih turisti�nih društvih bi moralo biti še ve�. Prav 
tako je potrebno odprtje Ravenske jame.  
Svetniška skupina LDS se ne strinja s postavko za obnovo Klavnice KGZ, ki je podjetje kot vsako 
drugo in je odgovorno za svoje poslovne odlo�itve, zato naj bi predvidena sredstva za to prenesli na 
druge postavke, ki so okleš�ene pri kmetijstvu. 
G.Jezeršek je menil, da je župan v danih razmerah pripravil dober predlog prora�una in sredstva skušal 
pri odhodkih dobro razporediti, problem pa so kot vedno prihodki, ki bi bili še manjši, �e ne bi bilo 
igralniškega denarja. Logi�no bi bilo nadaljevanje programov skladno z lani sprejetim razvojnim 
na�rtom,  ki naj bi bil temeljna baza, na podlagi katere bi se prora�unski uporabniki usklajevali med 
seboj. Navedel je primerjavo med lanskim in letošnjim na�rtom razvojnih programov – kje so se 
planirana sredstva zmanjšala oz. pove�ala. Temeljna dilema je, ali se v OS lahko dogovorimo o nekem 
razvojnem programu, ki bi bil rde�a nit, �eprav se bodo dolo�ene stvari spreminjale. Samo pri cestah 
je trikrat manj sredstev v letošnjem na�rtu, prav glede teh  pa se je nasploh potrebno resno pogovoriti. 
Da bi pridobili sredstva za sanacijo cest,  je potrebno v ob�ino pripeljati nove dejavnosti, od katerih bo 
ob�ina pobirala davke. Strinjal se je, da bi pri razli�nih delih ob sodelovanju krajanov lahko prihranili 
dolo�ena sredstva, saj imajo nekateri  izvajalci ob pomanjkljivem nadzoru izredno visoke cene. Za 
naprej se bo torej treba generalno odlo�ati, sedanjega prora�una pa razen v nekaterih detajlih ni možno 
veliko spremeniti. 
G.župan je opozoril na dejstvo, da so lani potrošena sredstva v razvojnem programu �rtana. Ob�ina ni 
uspela na razpisu za e-šolo, režijski obrat ni vklju�en, vsekakor pa bo potrebna uskladitev prora�una z 
razvojnim programom, �eprav se stvari hitro spreminjajo. Do drugega branja bo znana višina sredstev 
za ceste pri popotresni obnovi, natan�nejša bo definicija glede odkupov nepremi�nin.                          
G.Lapanja se je obregnil ob na�rt razvojnih programov, saj bi moral biti nek projekt v programu za 
vnaprej, tudi �e eno leto realizacija izpade - konkretno cesta Gorje-Zakriž, ki je v katastrofalnem 
stanju. 
G.župan je odgovoril, da je Ministrstvo za okolje to cesto izlo�ilo iz programa popotresne obnove, 
strinjal pa se je, da bi morala ostati v na�rtu razvojnih programov, ker bo potrebno sofinanciranje iz 
ob�inskih sredstev. 
G.Obid je dejal, da Turisti�no društvo Novaki prosi za sredstva, za Divje babe, kjer so sredstva 
predvidena, pa se ne trošijo. Zanimalo ga je, kdo bo tržil projekt Divje babe in apeliral na bolj 
agresivno delovanje Lokalne turisti�ne organizacije glede piš�ali.  
G.župan je odgovoril, da gre v Novakih za dokon�anje projekta CRPOV, v Šebreljah pa je potrebna 
kandidatura za pridobitev sredstev za ureditev poti do najdiš�a, nakar bo projekt kon�an.. Izrazil je 
upanje, da bo rešen tudi problem odprtja Ravenske jame, saj je v veljavi nov zakon o jamah. 
Upravljanje in trženje bi tako za Divje babe kot Ravensko jamo moralo biti preko LTO. O programih 
LTO in obveznostih Muzeja do teh objektov v ob�ini bo razprava na eni naslednjih sej ob�inskega 
sveta. 
G.Platiše se ni zdel  primeren pristop do izdelave na�rta razvojnih programov, saj se planira že za leto 
2007, kar je brezpredmetno za ta ob�inski svet, ker mu bo mandat takrat že potekel. Predlagal je, da se 
naredi razvojni na�rt, ki bo razvojno vodilo skozi sedanji mandat, dodati pa bi morali še rubriko o 
realizaciji posameznih podro�ij v posameznem letu. Ni se strinjal, da neka postavka izgine iz tega 
programa - osnova naj bo v lanskem letu izdelan program, vsako leto pa naj se dopolnjuje in poda 
obrazložitev glede nerealiziranih programov. Sedaj je v tem dokumentu težko slediti, kaj je bilo 
narejeno in kaj ne. Pripomnil je, naj bo do drugega branja v prora�unu navedena realizacija za celo 
leto 2003, ker je sedaj za obdobje januar-september.  
Povedal je še, da v svetniški skupini LDS kot velik uspeh štejejo, da je v prora�unu ob�ine Cerkno za 
leto 2004 dodatnih 75 mio sit koncesijskih sredstev od iger na sre�o. To pa so namenska sredstva, zato 
naj se naredi program porabe, da se ne bi izgubila v prora�unu in porabila za druge namene.  
Tudi v obrazložitvi ni videl namena porabe teh sredstev, od katerih bi nekaj lahko namenili za Divje 
babe in Ravensko jamo.                                                    
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Bili so tudi pobudniki za prijavo na razpis za e-šolo, ni pa mu znano, zakaj ni bilo uspeha. Menil je, da 
bi se o tem morali pogovoriti znotraj zavoda. Apeliral je še glede kandidature ob�ine za pridobitev 
sredstev za športno dvorano. 
Pri stavbnih zemljiš�ih je opozoril na komunalno neurejen predel Strana, da se nekaj sredstev nameni 
iz tega naslova za ta del Cerkna, ki po komunalni ureditvi zaostaja za drugimi. 
Predlagal je, da se Obmo�nemu združenju veteranov vojne za Slovenijo vnaprej nameni vsakoletna 
sredstva iz ob�inskega prora�una. 
G.Podobnik je dejal, da so tudi drugi imeli zasluge pri pridobitvi igralniških sredstev in tudi sam je s 
pomo�jo kolegov poslancev uspel ubraniti koncept delitve sredstev. Izrazil je upanje, da bodo ta 
sredstva zagotovljena tudi v naslednjih letih. Ob�ina bo razvojno delovala, �e bo izveden projekt 
obnove dijaškega doma, kar je projekt ve� generacij, da se tej stavbi nameni usmeritev, vezana na 
turizem ob vklju�itvi še nekaterih drugih dejavnosti. Ne zdi se mu sporno ve�letno planiranje pri 
na�rtu razvojnih programov (tudi na državni ravni se tako planira). 
G.župan je pojasnil, da 12. �len Zakona o javnih financah dolo�a, da mora ob�ina vsako leto za 4 leta 
vnaprej obnoviti razvojni program. Dejstvo je, da se po 4-letnem mandatu vsi projekti ne dokon�ajo, 
potrebno je vsakoletno dopolnjevanje in spreminjanje. Glede neuspele kandidature pri e-šoli je menil, 
da so vzrok verjetno tudi slabe komunikacijske povezave, kar se bo izboljšalo po montaži opti�nega 
kabla. Glede predela Strana se je tudi odbor zavzel za pridobitev projektov, vendar g.župan predlaga, 
da bi se to realiziralo naslednje leto. Letos bo potrebno iz ob�inskega prora�una sofinancirati projekt 
Cvetkove ceste, za kar bodo potrebna znatna sredstva. 
Ga.Sedejeva  je pojasnila, da bo za drugo branje prora�una podana realizacija za celo leto 2003. 
G.Simoni� je menil, da je prora�un dobro pripravljen in ne bo potrebnih ve�jih popravkov, razprava pa 
se v glavnem nanaša le na odhodke, �eprav so problem prihodki. Glavni prihodek je še vedno 
dohodnina in finan�na izravnava, ostalih 35 % pa mora ob�ina zagotavljati sama. Transferni prihodki, 
predvidoma 266 mio, je uspeh ob�inske uprave, da se bo ta sredstva pridobilo na raznih razpisih ipd. 
Opozoril je na zaskrbljujo�e dejstvo, da je letos cca 50 mio ve� odhodkov na podro�ju predšolske 
vzgoje, izobraževanja, socialnega varstva. Naredil je primerjave na podlagi statisti�nih podatkov, o 
�emer je podal poro�ilo – primerjava Ob�ine Cerkno z drugimi ob�inami glede prora�una. 
G.Hvala je dejal, da je svetniška skupina LDS  vsa leta opozarjala tudi glede prihodkov prora�una, 
predvsem da bi imeli izdelane projekte za pridobivanje sredstev,  tudi kreditov. Konkretno je opozoril 
na postavke: 

- zdravstvo: predlagal je, da se nekaj ve� nameni za izboljšanje prostorskih razmer v  
zdravstveni ambulanti Cerkno, 

- Gasilskim društvom v ob�ini naj se nameni ve� sredstev, saj je indeks enak kot lani, sicer 
društva ne bodo imela dovolj za investicije in usposabljanje gasilcev in bo dejavnost gasilstva 
v ob�ini nazadovala, 

- pihalni orkester: tudi tu nekaj ve�, �e že prostorov ni možno zagotoviti, 
- projekt znanje: meni, da je sredstev premalo oz. naj se še ta ukinejo, 
- projekti CRPOV naj se nadaljujejo do take faze, da bi se krajanom sredstva vra�ala, 
- Dom upokojencev: �e se bo odkupilo zemljiš�e pri DU in je to resen projekt, naj se 

še v letošnjem letu dogovori za odkup in izdela projekt, da bi ga v naslednjih 3-4 letih lahko 
realizirali, 

- pri odkupih je potrebno dobro razmisliti, ali je za to pametno najemati kredit (da ne bi  
bila ob�ina samo lastnik nepremi�nin, ne bi pa vedeli, kaj bo na neki lokaciji oz. kaj bo ob�ina 
od tega imela).  

 
G.župan je odgovoril v zvezi z razpravo g.Hvala. Za zdravstveni dom bodo dolo�ena sredstva 
namenjena iz  amortizacije, kar že lani ni bilo vloženo v ZD Cerkno, želja pa je tudi, da bi dobili boljši 
zdravstveni avtomobil. V gasilstvo je bilo veliko sredstev vloženo prejšnja leta, nabavljena je bila 
nova oprema,  opaža pa se upad prostovoljnosti in bo trende iz preteklosti težko nadaljevati.  
Pri projektu znanje se že sedaj razdeljujejo sredstva tudi za neprave namene, kar pa ni smiselno. 
Strinjal se je, da je potrebna nadgradnja projektov CRPOV, ki pokrivajo ve�ji del ob�ine. Veliko 
projektov je bilo pridobljenih skozi programe CRPOV, krajevne skupnosti pa do državnih sredstev 
težko pridejo, ker je potreben velik delež  sofinanciranja ob�ine.  
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Problematika doma starejših ob�anov bo tudi nadalje prisotna na sejah OS. Letošnja sredstva so 
predvidena za nadomestno zemljiš�e, za preostali del bo sredstva namenil koncesionar. Idejni projekt 
za kandidaturo na razpis je bil že lani pla�an, kar je razvidno iz razvojnega na�rta.  
Glede najemanja kredita za nakup nepremi�nin bo potrebno dolo�iti prioriteto na odborih na podlagi 
ocen in ponudb. Nekatere planirane investicije pogojujejo pridobitev dolo�enih prostorov, potrebni 
bodo tudi nadomestni prostori za dejavnosti, ki se sedaj izvajajo v dijaškem domu, da le-te ne bodo 
okrnjene zaradi obnove objekta. Pri odkupih gre predvsem za zagotavljanje infrastrukture – parkirni 
prostori, oživljanje centra Cerkna. 
G.Platiše je pripomnil, da je izrazil predvsem zadovoljstvo svetniške skupine LDS, da so se pridobila 
sredstva od iger na sre�o, pri �emer sta komunicirala tudi z g.Podobnikom, ko je bilo potrebno. 
Vsekakor ima ob�ina ve� možnosti za pridobitev sredstev za razne projekte ob skupnem zavzemanju,  
zato je bil tudi iniciator za prijavo na razpis za e-šolo, telovadnico itn. kjer se mu zdi, da so možnosti 
ve�je, �e bi se na dolo�enih projektih poenotili. Pri razvojnih na�rtih je potrebno imeti predvsem 
sledljivost nad tem, kar je bilo na�rtovano in realizirano, da bi bil ta na�rt bolj operativen in uporaben 
in to je bil cilj njegovega predloga. 
G.Obid je vprašal, ali je program obnove dijaškega doma toliko dodelan, da bo objekt vsaj ve�ino leta 
zaseden, �e ne celo leto. Zavzel se je tudi, da se gre v izgradnjo ve�je športne oz. ve�namenske 
dvorane, saj je manjših dvoran že sedaj dovolj. Pri zasnovi projektov bi morali sodelovati tudi odbori 
in komisije.   
Ga.Primoži�eva je podala obrazložitev glede kandidature ob�ine na razli�nih razpisih za športno 
dvorano oz. telovadnico ter obnovo stavbe dijaškega doma, za katero je že pridobljeno gradbeno 
dovoljenje. Stavba naj bi bila po obnovi namenjena za mladinski turizem in nekatere družbene 
dejavnosti. 
G.Pirih je izrazil zadovoljstvo, da so bile vladne stranke uspešne pri pridobitvi 75 mio, zato naj tudi 
vnaprej  pristojni vplivajo na svoje ministre glede pridobivanja razli�nih sredstev. Pripomnil je, da bi 
morala biti seja ob�inskega sveta sklicana posebej za prora�un, ker je razprava o tem preve� obsežna. 
Razpravo je zaklju�il g.župan, ki je dejal, da bo skušal do drugega branja prora�una upoštevati 
predloge odborov in razprave na ob�inskem svetu ter Statutarno pravne komisije za spremembo 
odloka.  
Sprejet je bil SKLEP:  
Potrjen je predlog prora�una Ob�ine Cerkno za leto 2004 v prvem branju.  
                                                                                                                                            (14 glasov ZA) 
 
Ad. 5:  SKLEP O ZA�ASNEM FINANCIRANJU JAVNE PORABE DO SPREJETJA       
              PRORA�UNA OB�INE CERKNO ZA LETO 2004. 
G.župan je podal obrazložitev k predlaganemu sklepu. Pripomb ni bilo. 
Sprejet je bil SKLEP: 
Sprejme se Sklep o za�asnem financiranju javne porabe do sprejetja prora�una ob�ine Cerkno 
za leto 2004 v predlaganem besedilu. 
                                                                                                              (14 glasov ZA)                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                             
Ad. 6:  SKLEP O UKINITVI STATUSA ZEMLJIŠ�A JAVNO DOBRO IN       
              VZPOSTAVITVI STATUSA JAVNEGA DOBRA. 
Obrazložitev posameznih vlog je podala ga.Primoži�eva. Vloge je obravnaval Odbor za stavbna 
zemljiš�a, ki je podal predlagani sklep. 
G.Platiše je ob�inski svet seznanil s pismom, ki sta ga svetniški skupini LDS poslala ob�ana �uk 
Marija in Ciril,  Cvetkova c. 19, Cerkno, v zvezi z obravnavano zadevo pod 4. to�ko. Navedena v 
pismu opozarjata na svoj problem in se ne strinjata, da se od Kosma�eve odkupi parcelo št. 241 k.o. 
Cerkno. G.Platiše je apeliral, naj se problemi v tem delu naselja, ki se vle�ejo že leta, rešijo s 
soglasjem prizadetih strank ter izro�il pismo �ukovih županu.  
G.Raspet je pojasnil, da je bil dopis omenjenih ob�anov poslan tudi ob�ini, ki je �ukovima v roku 
poslala odgovor na zahtevana pojasnila.  
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Po krajši razpravi sta bila sprejeta SKLEPA:  
1. Ukine se status zemljiš�a javno dobro za naslednje nepremi�nine:                                         
    - v.k.o. Police  parcela št. 327/2,  dvoriš�e v izmeri   160 m2, 
    - v k.o. Gorje  parcela št. 649/8,  pot v izmeri              42 m2, 
    - v k.o. Gorje  parcela št. 649/9,  pot v izmeri              35 m2, 
    - v k.o. Gorje  parcela št. 649/10, pot v izmeri             23 m2, 
    - v k.o. Otalež parcela št. 1979/20, dvoriš�e v izmeri  62 m2. 
    Status zemljiš�a javno dobro pridobijo naslednje nepremi�nine: 
    - v k.o. Police    parcela št. 170/2  v izmeri  67 m2, 
    - v k.o. Cerkno parcela št. 241/6  v izmeri  20 m2, 
    - v k.o. Planina parcela št. 230/3  v izmeri  67 m2.  
 
2. G.župan je zadolžen, da stopi v kontakt med strankami Marijo in Cirilom �uk ter Valerijo 
Kosma� za sporazumno rešitev vzpostavitve javnega dobra.  
                                                                                                                                            (14 glasov ZA) 
Ad. 7:   PREMOŽENJSKOPRAVNE ZADEVE.                                  
Po  obrazložitve g.Primoži�eve in g.župana  je bil sprejet  SKLEP: 
Ob�inski svet je potrdil naslednje premoženjskopravne zadeve na vloge ob�anov:                 
- Borisu Jurmanu, Cesta na Plužne 2, Cerkno, se prizna lastninska pravica na parceli št. 566/13 
k.o. Cerkno v izmeri 7 m2. 
- Družini Bratina se prizna lastninska pravica na parceli št. 382/1.S, stanovanjska stavba 80 m2 
in dvoriš�e 25 m2.  V vložku št. 388 k.o. Cerkno pa se družini Bratina izbriše parcela št. 66.S, saj 
je ta sestavni del parcele št. 1332/1, cesta – javno dobro. 
- Prizna se lastninska pravica Bizjak Rozini in Tušar Amaliji, vsaki do ½  na parceli št. 382/2 
k.o. Cerkno, v izmeri stanovanjska stavba 80 m2 in dvoriš�e 25 m2. 
- Izvrši se zamenjava zemljiš�a na predlog Marjana Rejca, Platiševa 29, Cerkno. V lastnino 
Ob�ine Cerkno preide parcela št. 313/4 k.o. Dolenji Novaki v izmeri 33.702 m2, Marjanu Rejcu 
pa ob�ina prepiše v lastnino 10.000 m2 parcele št. 753/1 k.o. Gorenji Novaki.  
                                                                                                                                            (14 glasov ZA) 
Ad. 8:  PREDLOG ZA USTANOVITEV DRUŽBE ZGORNJA IDRIJCA d.o.o.       
G.župan je uvodoma povedal, da je bilo v zadnjem �asu ve� razprav na temo energetske izrabe reke 
Idrijce, saj naj bi država še pred vstopom v EU podelila koncesijo za izrabo energetskega potenciala 
vodotoka Idrijca doma�emu koncesionarju. Na razpravah so bile oblikovane usmeritve o hitrejšem 
razvoju obmo�ja ob reki, zato je potrebno poiskati rešitev, kako bi v nastali situaciji �imbolj 
zavarovali interese ob�anov in lokalnega prebivalstva, ki živi ob reki Idrijci. Alternativa nameravani 
potopitvi doline Idrijce z izgradnje HE Kuk je usmerjena k sonaravnejšemu izkoriš�anju reke,  da bi 
reko in obmo�je ob njej poleg energetskega potenciala izkoriš�ali tudi v turisti�ne, športne, kmetijske 
in druge namene. Za ta namen je bila predlagana ustanovitev skupne družbe, vendar ta namera kasneje 
ni bila izvršena, zato bi bila najprimernejša varianta ustanovitev gospodarske družbe »Zgornja Idrijca 
d.o.o.«.  
G.Jezeršek je dopolnil, da predlagani na�in podpira tudi Ob�ina Idrija, saj bi le tako lahko vzpostavili 
enakopraven dialog z vsemi zainteresiranimi partnerji, ki se zanimajo za to obmo�je. 
G.Brezavš�ek je podprl pobudo, da se reka Idrijca izkoristi za dolo�ene namene, vendar ne bi smeli 
potopiti mostu, ki služi  za dostop do Divjih bab. 
Tudi g.Obid je podprl ustanovitev družbe, izrazil pa je nekatere dvome, saj po njegovih podatkih 
država na reki Idrijci do leta 2020 nima planov energetske izrabe in tudi nekateri prebivalci ob 
povodju za to niso zainteresirani. Težko bo izvedljivo isto�asno izkoriš�anje v  energetske, turisti�ne 
in druge namene (kot na primer na jezu pri Solkanu ni nobenega turizma). G.Obid kot najbolj 
pomembno smatra, da bi Idrijco vzpostavili v prvo kategorijo �istosti voda, nakar bi jo res lahko bolje 
izkoristili za turizem. 
G.župan je na pomisleke g.Brezavš�ka odgovoril, da javni interesi oz. infrastrukturni objekti ne bodo 
prizadeti, saj mora voda ob zajezitvah za hidroenergetsko izrabo ostati v sedanjem re�nem koritu in ne 
sme prese�i višine stoletnih vod. 
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Glede pripomb g.Obida je dejal, da si tako ob�ina kot prebivalci prizadevajo za normalen razvoj 
življenja in razvoja  ob reki, ki bi jo na nekaterih punktih lahko izrabili v energetske namene, sicer pa 
se bodo interesi pokazali skozi delovanje družbe. 
G.Platiše je povedal, da je Odbor za okolje in prostor problematiko razvoja obmo�ja reke Idrijce 
obravnaval na dveh sejah. Najprej je dolo�ena stališ�a zavzel pred javno razpravo v Trebuši, na zadnji 
seji pa je ob�inskemu svetu podal predloge  v zvezi z ustanovitvijo družbe »Zgornja Idrijca d.o.o.«. 
 
Sprejeti so bili SKLEPI:  
  
1. Za ob�ino Cerkno ni sprejemljiva nameravana izgradnja velike HE Kuk v Dolenji Trebuši in 
potopitev doline reke Idrijce. Za ob�ino Cerkno in za lokalno prebivalstvo, ki živi ob reki Idrijci 
je sprejemljiva samo izgradnja manjših hidroelektrarn. 
V postopku podeljevanja koncesije za energetsko izrabo Idrijce se bo ob�ina aktivno zavzemala 
za sonaravnejše izkoriš�anje Idrijce in za to, da v zajezitvah Idrijce za njeno energetsko izrabo 
voda ostane v sedanjem re�nem koritu in ne bo presegla višine stoletnih vod.  
 
2. Ob�ina Cerkno  kot soustanoviteljica pristopa  k ustanovitvi gospodarske družbe »Zgornja 
Idrijca d.o.o.«(delovno ime), z osnovnim kapitalom 2.100.000,00 sit, v kateri bodo kot solastniki: 
ob�ina Cerkno, lastniki zemljiš� ob Idrijci in podjetniški kapital v ob�ini, vsak do 1/3 osnovnega 
kapitala družbe. Družba bo kandidirala za pridobitev koncesije za energetsko izkoriš�anje 
Idrijce na obmo�ju ob�ine Cerkno.  
Po pridobitvi koncesije bodo ustanovitelji družbo dokapitalizirali s pove�anjem svojih osnovnih 
vložkov in z vstopom novih družbenikov. V primeru, da družbi koncesija ne bo podeljena, pa se 
bodo odlo�ili o nadaljnjem obstoju družbe .  
 
3. Za zagotovitev osnovnega vložka ob�ine se v ob�inskem prora�unu planira nova postavka: 
osnovni vložek za ustanovitev družbe »Zgornja Idrijca d.o.o.«, v znesku  700.000,00 sit.      
 
4. Ob�inski svet imenuje projektno skupino v sestavi: Jurij Kav�i�, Franci Jezeršek, Franc 
Hojak, Marijan Platiše, Marjan Simoni� in Peter Brus, ki bo poskrbela za ustanovitev družbe, 
izdelavo družbene pogodbe in ostalih aktov, potrebnih za ustanovitev in njen vpis v sodni 
register ter za izdelavo vloge in dokumentacije za pridobitev koncesije za energetsko izrabo reke 
Idrijce. 
 
Ad. 9:  POBUDE IN VPRAŠANJA SVETNIKOV.                          
G.Pirih je predlagal, naj bo to�ka »Pobude in vprašanja svetnikov« zaradi pomembnosti obravnavana 
na za�etku sej ob�inskega sveta ter vprašal g.Simoni�a kot predstavnika ob�ine v svetu zavoda 
Zdravstveni dom Idrija, zakaj je potrebno pla�evati storitve ortopeda v Idriji, saj v drugih ob�inah tega 
pacienti ne pla�ujejo. 
Predlagal je, da se �imprej izvedejo najbolj nujna dela pri ureditvi komunalne infrastrukture na Poti v 
Strano, kjer živi veliko upokojencev. Ponovno je zahteval, da ob�ina poda pisni odgovor glede gradnje 
doma upokojencev, kar je prosil že na prejšnji seji, saj je ta odgovor dolžan podati na Društvu 
upokojencev. 
G.Simoni� je povedal, da je bil Zdravstvenemu domu Idrija poslan dopis glede pla�evanja storitev 
ortopeda in ko bo dostavljen pisni odgovor, bo o tem seznanjen ob�inski svet.  
G.Lapanja je dal pobudo, da se na križiš�u  Vrh Križa zaradi nepreglednosti �imprej postavi cestno 
ogledalo ter pobudo, naj g.župan in g.Podobnik posredujeta pri ureditvi dela ceste Želin – Cerkno, kjer 
ni bila obnovljena asfaltna prevleka.  
G.Obid se je strinjal z g.Pirihom, da se obravnavana to�ka dnevnega reda uvrsti pred druge to�ke. 
Ugotavlja, da se vprašanja ponavljajo, nekatera pa bi morala biti obravnavana drugje – npr.  postavitev 
cestnega ogledala bi moral obravnavati Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, prav tako 
o�itno nima dela tudi Komisija za vloge in pritožbe ob�anov, ki se v celem letu ni sestala.  
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G.Podobnik je odgovoril glede neurejenega dela ceste iz Želina v Cerkno, ki ni bil moderniziran zaradi 
tega, ker je Direkcija RS za ceste poleg preplastitve planirala tudi ureditev brežin in nekatera druga 
dela. Tej odlo�itvi je takrat nasprotoval, v letošnjem državnem planu pa je predvidena ureditev tega 
dela ceste. 
G.Jezeršek je dejal, da je svetniška skupina LDS že na prejšnjih sejah posredovala dolo�ena svetniška 
vprašanja in na nekatera od njih je bil odgovor dan (prisotnost na sejah), na ostala pa pri�akujejo 
odgovor. Vprašal je, ali je urejeno lastništvo na obmo�ju Plužne v Cerknem, kjer je predvidena 
ureditev komunalne infrastrukture. 
G.Rupnik je odgovoril, da je za porabo sredstev, ki so za Plužne predvidena v prora�unu, lastništvo 
urejeno in se bodo dela lahko  izvedla.  
G.Ambroži� je opozoril na neozna�eno cesto  v naselju Novaki, kjer je dnevna prevoznost nekaj sto 
avtomobilov zaradi smu�iš�a, ni pa ozna�enih prehodov za pešce in druge prometne signalizacije, kar 
predstavlja nevarnost predvsem za otroke, ki gredo v šolo. V zvezi s tem naj ob�ina pošlje vlogo 
direkciji za ceste. Pohvalil je še izvajanje zimske službe v tej sezoni, ki je bila letos zgledno 
organizirana in ni bilo zamud v službo ali šolo. 
G.Simoni� je prav tako pohvalil izvedbo zimske službe, na katero je bilo v prejšnjih sezonah ve� 
pripomb, zato je prav, da se izrazijo tudi pohvale. Ob�inski svet je seznanil o zasedanju sveta zavoda 
Zdravstvenega doma Idrija, na kateri je bil prisoten. Zavod je v letu 2003 imel veliko finan�no izgubo, 
zato je svet sprejel sklep, da se ustanoviteljicam posreduje kompletno informacijo o vzrokih in 
ukrepih, nakar bodo tudi te podale svoje mnenje oz. bo poslovanje zavoda obravnavano na ob�inskem 
svetu. 
 
G.Matjaž Domnik, ki se je seje ob�inskega sveta udeležil ob koncu kot predstavnik 
novoustanovljenega društva »Pasice«, je predstavil pobudo tega društva. Menijo, da je za upravljanje 
širšega obmo�ja PB Franja potrebno formirati novo upravljalsko strukturo, saj spomenik ne obsega 
ve� samo muzejskega dela (sama PB Franja), pa� pa tudi parcele, katerih lastniki so prebivalci v 
okolici. Nova upravljalska skupina, ki bi imela managerski pristop do upravljanja s spomenikom, je 
potrebna ne glede na to, ali je dokument o vpisu PB Franja v Unesco še aktualen ali ne, muzej pa bi bil 
kot stroka še nadalje prisoten v ožjem obmo�ju spomenika. 
G.župan se je zahvalil za predstavitev pobude, ki je bila posredovana ob�inskemu svetu v gradivu. 
Navedena problematika bo kot samostojna to�ka obravnavana na eni prihodnjih sej in bo sovpadala z 
delovanjem muzeja na Cerkljanskem, ker je namre� potrebna odlo�itev o skupnem ali lo�enem zavodu 
in tu je še posebej izpostavljen problem upravljanja obmo�ja PB Franja. 
G.Podobnik je pohvalil pobudo društva Pasice, saj je avtorica ga.Kovšca  probleme korektno navedla. 
Sam je sodeloval pri pripravah za vpis PB Franja v kulturno dediš�ino Unesca in ta projekt še ni 
kon�an. Že dosedaj je bilo ve�krat omenjeno, da se je na tem obmo�ju oblikovala aktivna agilna 
skupina ob�anov, zato je pohvalno, da so se organizirali sami ter predlagali druga�en, inovativen 
pristop upravljanja, kjer bi bile vklju�ene tudi doma�ije v okolici. Podprl je predloge društva Pasice, 
razrešiti pa bo potrebno dilemo, ali ustanoviti zavod, podjetje ali fundacijo, ki bo upravljala z 
obmo�jem spomenika, pri �emer naj Muzej sodeluje kot strokovna institucija. 
G.Hvala je prav tako podprl ideje društva, vendar je predlagal skupno delovanje z Muzejem, ki bo 
vsekakor moral biti zraven, zato naj bi ga že na za�etku vklju�ili v dogovore, da kasneje ne bi 
prihajalo do sporov.  Menil je, da je preve� poudarjen ekonomski del oz. prihodki od vstopnine, saj se 
lahko zgodi, da bi bili ti prihodki manjši od stroškov, kar muzej lahko pokriva iz drugih virov, podjetje 
pa mora poslovati od iztržka.  
G.Domnik je povedal, da so vse od ustanovitve skušali vzpostaviti kontakt z Muzejem, vendar 
neuspešno. Najbolj konkreten primer je problem uporabe sanitarij za obiskovalce Franje v bifeju, kjer 
je morala ob�ina za souporabo in �iš�enje prispevati sredstva, vstopnino pa pobira Muzej.  
G.župan je zaklju�il razpravo ob ugotovitvi, da se bo o tem vodilo nadaljnje razgovore.                                       
 
Seja je bila zaklju�ena ob  22. uri. 
 
 
                      Zapisala:                                                                               Župan: 
                   Cirila Tušar                                                                          Jurij Kav�i� 


