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UVODNIK
izjemnega pomena, saj le z odprtostjo
lahko dosežemo ustrezno interakcijo in
sodelovanje občank in občanov pri
uresničevanju zadev, ki so pomembne za
našo skupno prihodnost.

Spoštovani prebivalke in prebivalci
Občine Cerkno.
V rokah držite prvo številko informatorja,
s katerim vas nameravamo obveščati o
dejavnostih in dogajanju v naši občini.
Kot sem poudarjal že pred volitvami,
menim, da je tekoče obveščanje javnosti

PORO^ILO

Na prvi pogled morda nenavadno, a hkrati
domače zveneče ime Ukopditi izhaja iz
komentarja, ki ga je pred drugim krogom
županskih volitev na spletnem mestu
www.vsismonasi.si prispeval obiskovalec
Ivan: “... V nedeljo, 24. oktobra, je “Dan
Združenih narodov”. Kaj, če bi postal še
“Dan Ukopditih Cerklanau”?” (citirano).
Tako je na prisrčno-hudomušen način
podal potrebo številnih občank in občanov

DELOVNA TELESA

po tem, da v skupno dobro stopimo na pot
medsebojnega sodelovanja in spoštovanja.
Avtor je domislico prijazno prepustil v
uporabo in tako se je znašla na tem mestu
kot delovni naslov naše publikacije.
Ukopditi torej ne samo kot “skupaj dani”
dogodki, informacije, obvestila, temveč
tudi kot povezani in združeni prebivalci
znotraj aktivnosti, ki povečujejo kakovost
našega skupnega bivanja.
Poleg informacij o delovanju občinske
uprave ter javnih zavodov in z njimi
povezanih inštitucij želimo v glasilu
nameniti prostor tudi za predstavitve,
obvestila, napovedi ... tu delujočih društev

in drugih neprofitnih organizacij, novice s
področja gospodarstva, podjetništva,
kmetijstva, turizma, pa tudi dosežke
posameznikov in ostale dogodke, ki so
pomembni za bogat življenjski utrip
našega okolja in na katere smo lahko
upravičeno ponosni. Zato vas vabimo k
spremljanju in sodelovanju. Prispevke, za
katere menite, da bi bili zanimivi za širšo
javnost, nam lahko posredujete
• po e-pošti: informator@cerkno.si ali
• na naslov: Občina Cerkno,
za informator, Bevkova 9, 5282 Cerkno.
Veselimo se vašega sodelovanja!
Miran Ciglič, župan Občine Cerkno

SPLETNI SERVIS

Volitve 2010

Kdo, kje in kaj Pobude občank in občanov

Izid volitev članov občinskega sveta
Občine Cerkno na lokalnih volitvah dne
10. oktobra 2010

Občinski svet ima trenutno ustanovljenih
devet odborov oziroma komisij:
• Odbor za malo gospodarstvo in turizem,
• Odbor za komunalno dejavnost in cestno
infrastrukturo,
• Odbor za družbene in društvene dejavnosti
ter socialno politiko,
• Odbor za varstvo in urejanje okolja ter prostorsko načrtovanje,
• Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja,
• Komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja,
• Komisija za priznanja in nagrade,
• Statutarno pravna komisija in
• Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.
Oblikuje oziroma imenuje se tudi Svet uporabnikov javnih dobrin, pooblaščenca za sklepanje zakonskih zvez in 8 porotnikov. Predlog
poimenske sestave komisij in odborov podajo
nosilci kandidatnih list za člane občinskega
sveta. Trenutno usklajevanja glede večine delovnih teles še potekajo, na konstitutivni seji
Občine Cerkno pa sta že bila sprejeta sklepa o
sestavi Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter Nadzornega odbora.

Volilna enota 1:
1. Marjo Mlakar
(SDS Slovenska demokratska stranka)
2. Stanko Brezavšček
(SLS Slovenska ljudska stranka)
3. Silvo Jeram
(SLS Slovenska ljudska stranka)
4. Jernej Hadalin
(Neodvisna Lista Mirana Cigliča)
5. Emilija Peternelj
(Neodvisna Lista Mirana Cigliča)
Volilna Enota 2:
1. Antonija Dakskobler
(SD Socialni demokrati)
2. dr. Franc Lahajnar
(SD Socialni demokrati)
3. Marko Čadež
(SDS Slovenska demokratska stranka)
4. Jurij Kavčič
(SLS Slovenska ljudska stranka)
5. Branka Florjančič
(SLS Slovenska ljudska stranka)
6. Marjan Simonič
(SLS Slovenska ljudska stranka)
7. Marija Hvala
(LDS Liberalna demokracija Slovenije)
8. Milan Eržen
(Neodvisna Lista Mirana Cigliča – po
neuradnih podatkih zamenjava za Mirana
Cigliča, izvoljenega za župana)
9. Vojko Zidarič
(Neodvisna Lista Mirana Cigliča)
10. Marta Deisinger
(Neodvisna Lista Mirana Cigliča)
11. Ida Ozebek
(Neodvisna Lista Mirana Cigliča)

V Komisijo za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja so bili imenovani:
1. Marta Deisinger, predsednica
2. Antonija Dakskobler, članica
3. Marjan Simonič, član
4. Marija Hvala, članica
5. Marko Čadež, član
Nadzorni odbor Občine Cerkno sestavljajo:
1. Marjetka Kacin
2. mag. Boris Čuk
3. Mojca Mavrič
4. Miran Vončina
5. mag. Ivan Ambrožič

Ker želimo postati in ostati v stalnem stiku
s vami, prebivalkami in prebivalci Cerkljanske, ter v največji meri poskrbeti za vaše potrebe, bomo na občinski spletni strani uvedli
servisno aplikacijo, prek katere boste lahko
oddajali svoje pobude, vprašanja, opažanja ...
Pregorela javna razsvetljava, poškodovan
pločnik, zanemarjeno vaško odlagališče ... so
le nekateri primeri, na katere nas lahko opozorite. Prenovo občinske strani načrtujemo za
naslednje leto, do takrat pa vaše prispevke
sprejemamo na že obstoječi spletni strani
www.vsismonasi.si/nabolje. Ta bo začasno
delovala kot sistem obveščanja, zato vas do
vzpostavitve prave servisne strani prosimo za
razumevanje, če zaenkrat odgovori oziroma
odzivi ne bodo takojšnji.
Tisti, ki zaenkrat še nimate dostopa do interneta, lahko uporabljate povezavo na cerkljanskih javno dostopnih točkah: • TIC (LTO
Laufar), • Bevkova knjižnica in • mladinski
center C.M.A.K..

Predloge, pripombe, mnenja ... nam seveda
lahko pošljete tudi na e-naslov miran.ciglic@
vsismonasi.si, po klasični pošti na naslov: Občina Cerkno, Bevkova 9, 5282 Cerkno ali pa
nas osebno obiščete.

FINANCE

Revizija poslovanja
Kot smo napovedali že pred volitvami, želimo opraviti revizijo zadnjega leta poslovanja
Občine Cerkno, saj polno odgovornost za njeno nadaljnje delovanje lahko sprejmemo le na
osnovi realnega finančnega stanja. Če se bo
po reviziji izkazala takšna potreba, jo bomo
razširili še na celotna zadnja štiri leta. Seveda
iskreno upamo, da bo rezultat pozitiven in da

bomo lahko čim prej na zdravih temeljih postavili razvojne smernice za prihodnost.
Trenutno pripravljamo dokumentacijo, ki
jo ob vložitvi pobude za revizijo zahteva Računsko sodišče.
Smo pa že prejeli informacijo, da se žal postopek najverjetneje ne bo pričel pred junijem
naslednjega leta.
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Podprimo akcijo

ZIMSKA SLU@BA

Prednostni
vrstni red pluženja v občini
Cerkno

Prispevajmo evro za najmlajše
Spoštovani občanke in občani!
Nedvomno se boste strinjali, da si otroci zaslužijo posebno podporo in pozornost. Na Občini
Cerkno smo se odločili, da skrb zanje podkrepimo z AKCIJO “PRISPEVAJMO EVRO ZA
NAJMLAJŠE”. V ta namen smo na posebnem kontu našega transakcijskega računa pričeli
zbirati sredstva za najrazličnejše programe, v katere so vključeni otroci iz občine Cerkno
(letovanja, socialno ogroženi, posebej nadarjeni, plavalni tečaji ...).

NASELJE CERKNO
1. Prioriteta

Bliža se veseli prednovoletni čas, ki bi moral biti za najmlajše še posebno čaroben. Prva
sredstva s tega namenskega konta bomo zato namenili DECEMBRSKEMU OBDAROVANJU
OTROK (Miklavž, Dedek Mraz). V višini približno 2.100 evrov smo jih zagotovili župan in
občinski svetniki, ki smo se na konstitutivni seji Občinskega sveta Občine Cerkno odločili,
da se v ta namen odpovemo sejnini.

Glavni trg (avtobusna postaja)
Sedejev trg (Hotel)
Ličarjeva ulica (Zdravstveni dom)
Trg Prekomorskih brigad
Bevkova ulica (pošta, občina, osnovna šola)
Pot na Zavrte (Dom oprema)
Parkirišče Eta, gasilski dom, pokopališče
Jerebova ulica

TUDI VAS, SPOŠTOVANI OBČANKE IN OBČANI, POZIVAMO, DA SE NAM PRIDRUŽITE.
Če bo vsako gospodinjstvo občine Cerkno podarilo vsaj 1 evro, se bo za ta namen zbralo
še najmanj dodatnih 1.700 evrov. Prepričani smo, da bodo veseli otroški obrazi največja
zahvala za vaš pozitivni odziv.

2. Prioriteta

Z željo po tovrstnem sodelovanju se obračamo tudi na vse naslove gospodarskih organizacij,
samostojnih podjetnikov, storitvenih dejavnosti in drugih inštitucij, v dobro otrok pa se
Občina odpoveduje tudi božično-novoletnim čestitkam.

Vojkova ulica
Platiševa ulica (Sigade)
Cesta na Plužne
pločniki nova Eta, Bevkova in Platiševa ulica
Cesta OF, Rožna ulica, Mostaniška cesta,
Pot v Strano, Pot pod bregom
Labinje
Poljane
Pot v Čelo
Gozdarska pot

Vsem, ki nam boste stopili naproti, tisočkrat hvala.
Prosimo, da svoj prispevek – donacijo nakažete na transakcijski račun Občine Cerkno:

št. 01214-0100014833, sklic 00 2010, s pripisom: za otroke,
ali ga oddate na hodniku Občine Cerkno v za ta namen pripravljeno posodo.
Akcijo bomo razvijali tudi v prihajajočem letu, zato vas vabimo, da spremljate naš
informator in druga medijska obvestila. Javnost bomo skrbno obveščali o višini zbranih
sredstev in seveda o tem, koliko in za kakšen namen je bil zbrani denar namenjen.

3. Prioriteta
odcepi do posameznih hiš in odvoz snega

V imenu igrivih in pričakovanja polnih otroških oči še enkrat prisrčna hvala.

LOKALNE CESTE
Potek ceste
1. Prioriteta
Cerkno–Gorje–Zakriž–Bukovo–
Grahovo
Reka–Bukovo
Vrh Križa–Ravne
Bukovo–Zakojca–Hudajužna
Cerkno–Zakriž
Log–Franja
Počivalo–Črni vrh
Straža–Otalež–Jazne–Sovodenj
Stopnik–Šebrelje–Stan

Vaš župan Miran Ciglič
Dolžina
v km

16,182
6,101
1,923
5,033
2,786
0,714
6,242
7,996
7,642

2. Prioriteta
Dolenji Novaki–Razpotje
Dolenji Novaki–Kopačnica
Maruškovec–Lazec
Straža–Jagršče–Šebreljski vrh
Šebrelje–Dol. vas
Sovodenj–Nova Oselica–
Cerkljanski vrh
Stara Oselica–Kladje
Hotavlje–Kopačnica–Planina
Kopačnica–Leskovica–Novaki
Razpet–Tuškov grič

5,112
3,827
1,457
9,353
1,477
4,031
3,317
5,320
2,980
0,614

3. Prioriteta
Labinje–Poče
Golob–Jazne
Sp. Idrija–Boč–Stan–Oblakov vrh
Slap ob Idrijci–Šentviška
gora–Bukovo

2,000
4,341
2,640
0,585

Strnjena območja naselij spadajo v 2. prioriteto, vse ostale poti pa v 3. prioriteto pluženja, razen odsekov do posameznih hiš, ki spadajo v 4. prioriteto.
Vabimo vas, da pri čiščenju snega sodelujete tudi sami – tako pred svojim pragom kot z
medsosedsko pomočjo, da o otroškem veselju
ob delanju snežakov ne govorimo ...
Občina Cerkno

IZ STEKLENEGA URADA

Nekaj telegrafskih novic
Kot sem zapisal v svojem volilnem programu, vas na kratko obveščam o nekaterih svojih dejavnostih, ki so hkrati usklajene s prednostnimi programskimi smernicami.
10. 11. – Sestanek z direktorico Mestnega
muzeja Idrija Ivano Leskovec na temo pogodbe o upravljanju Partizanske bolnice Franja
po maju 2011, ko poteče enoletna pogodba.
Problematika je širša, ustrezno odločitev bo
moral sprejeti občinski svet.
10. 11. – Sestanek z direktorico podjetja SGI
Stanovanjsko gospodarstvo Idrija Marijo Novak Boškovič glede odprtih finančnih postavk, servisiranja dolga ter nadaljnjem sodelovanju v letu 2011.
11. 11. – Sestanek s predsednikom uprave podjetja ETA Cerkno Zorkom Golobom na temo
sodelovanja Občine z gospodarstvom. Rešen
problem neplačanega gasilskega vozila.
11. 11. – Srečanje z dobavitelji materiala za
novoletno okrasitev Cerknega, priprava ponudb ter aktivnosti za postopno okraševanje
(po korakih).
19. 11. – Sestanek s predstavnicami IdrijskoCerkljanske razvojne agencije, opredelitev
pogojev sodelovanja za leto 2011 in naprej,
sodelovanja pri sestavi strategije razvoja občine, dogovor o vodenju Sveta regije (župani

občin na območju Severne Primorske) z glavno temo – regijski center za komunalne odpadke.
21. 11. – Sestanek s predsednikom Društva
upokojencev Cerkno Pavlom Praprotnikom
na temo sodelovanja, morebitnega urejanja
tržnice. Pogovor o primernih zemljiščih za
bodoči dom starejših občanov – opredelilo se
je šest parcel, z lastniki katerih bi lahko stekli
razgovori o možnosti prodaje.
22. 11. – Sestanek s predstavniki podjetja Bioenergetika Todraž na temo toplarne na biomaso v Cerknem. Projekt je izvedljiv brez
stroškov za Občino, če vanj vstopijo vsi večji
porabniki (Osnovna šola, Občina, Hotel,
ETA). Pogovori se nadaljujejo 1. 12., ko bo
znanih več podrobnosti.
23. 11. – Sestanek z direktorjem podjetja SGP
Zidgrad Idrija Igorjem Božičem na temo stanovanjske gradnje ter drugih projektov in odprtih vprašanj.
25. 11. – Sestanek s predstavniki novogoriškega zavoda Golea (Goriška lokalna energetska agencija), partnerja pri izdelavi lokalnega energetskega projekta ter kotlovnice za
Osnovno šolo Cerkno. Do 1. decembra je potrebno sprejeti odločitev, ali se realizira projekt kotlovnice OŠ (delno sofinanciranje švicarskega sklada) ali toplarne.

25. 11. – Sestanek s projektanti nizkoenergetskega vrtca Cerkno. Predstavitev in opredelitev vrednosti celotnega projekta. Na
osnovi predstavitve s polno odgovornostjo trdim, da investicije ni mogoče izpeljati pod
neto vrednostjo 2,5 milijona evrov.
26. 11. – Sestanek z arhitektom Mirom Božičem na temo enovite ureditve območja od
Cerkljanskega muzeja do osnovne šole.
Sestal sem se s poslancem Samom Bevkom
na temo cestne problematike in tunela. Predvideva se sestanek z odgovornimi za cestno
infrastrukturo okrog 15. decembra ali v januarju. Prav tako sem se srečal z vsemi predsedniki krajevnih skupnosti (KS) in sodeloval
na sestanku KS Cerkno in KS Novaki.
V prihodnjih dneh načrtujem srečanji z županom Občine Idrija Bojanom Severjem in z
direktorjem Certe Metodom Sedejem, s katerim se nameravava pogovoriti o sodelovanju
pri razreševanju različnih problemov (kabelska televizija, toplarna, strategija razvoja občine Cerkno, zemljišče za dom starejših občanov, stanovanja, novoletno okraševanje, informiranje javnosti).
Ob sredah pa v skladu z obljubami sprejemam občanke in občane na razgovor o odprtih vprašanjih.
Miran Ciglič, župan Občine Cerkno

