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Z A P I S N I K 
 

2. redne seje Občinskega sveta Občine Cerkno, 

ki je bila v sredo, 6.2.2019 ob 17. uri v sejni dvorani Občine Cerkno. 
 

 

PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: ga.Urška Lahajnar Ubajiogu, g.Nikolaj 

Ozebek, g.Stanko Močnik, ga.Mojca Mavri, ga.Jožica Ortar, g.Aleš Zajc, g.Rok Obid, ga. 

Jerca Prezelj, ga.Adrijana Mavri, g.Domen Uršič, g.Andraž Drešček, g.Silvo Jeram, 

ga.Branka Florjančič, g.Marko Čadež, ga.Antonija Dakskobler 

ODSOTNI: g.Jurij Kavčič 

PREDSTAVNIKI OBČINSKE UPRAVE IN POROČEVALCI: direktor občinske uprave 

mag. Martin Raspet, strokovne službe občine: ga.Katja Lapanja. 

OSTALI PRISOTNI: / 

NOVINARJI:  g.Ivan Seljak - Radio Odmev, g.Damijan Bogataj - ABC 
 

 

Za sejo je bil predlagan naslednji  d n e v n i   r e d : 

  

1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda.  

2. Sprejem zapisnika in sklepov, sprejetih na 1. seji občinskega sveta dne 20.12.2018.  

Poročilo o realizaciji sklepov.  

3. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:  

- Imenovanje predstavnika Občine Cerkno v Svet lokalnih skupnosti CSD Severna 

Primorska.  

- Imenovanje nadomestnega člana v Svet zavoda LTO Laufar Cerkno.  

- Sestava odborov in komisij Občinskega sveta Občine Cerkno.  

4. Soglasje k spremembi Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest 

v Mestni knjižnici in čitalnici Idrija.  

5. Pobude in vprašanja svetnikov.  

 

 

Ad 1.:  Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda 

 

Župan Gašper Uršič je pozdravil vse prisotne in ugotovil, da je občinski svet sklepčen ter 

prebral predlog dnevnega reda.  

 

Župan Gašper Uršič je predlagal glasovanje k točki dnevnega reda. 

 

Sprejet je bil SKLEP: 

Potrjen je bil dnevni red občinske seje.        

                                                                                                  

(15 glasov ZA) 

 



Ad 2.:  Sprejem zapisnika in sklepov, sprejetih na 1. seji občinskega sveta dne 

20.12.2018. Poročilo o realizaciji sklepov 

 

Župan Gašper Uršič je v zvezi s točko dnevnega reda vprašal, če so kake pripombe. Ker ni 

bilo razprave je predlagal glasovanje. 

 

Sprejet je bil SKLEP: 

Potrdi se zapisnik ter sklepi 1. seje Občinskega sveta Občine Cerkno z dne 20.12.2018.     

   

         (15 glasov ZA) 

                

Ad 3.:  Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

 

Župan Gašper Uršič je podal informacijo in sicer, da je v skladu s svojimi pristojnostmi za 

podžupana imenoval Domna Uršiča iz njihove svetniške skupine. Funkcijo bo opravljal 

nepoklicno, neposredno ga ni pooblastil za nobeno izmed področij, je pa prioritetno zadolžen 

za družbene in društvene dejavnosti, bo pa pooblaščen tudi za vodenje občinskih sej.  

Antonija Dakskobler je dejala, da se je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja sestala večkrat ter v nadaljevanju podala predloge, ki jih je komisija obravnavala.  

 

Sprejeti so bili naslednji SKLEPI: 

 

1. Občinski svet Občine Cerkno je za predstavnico Občine Cerkno v Svet lokalnih 

skupnosti CSD Severna Primorska potrdil Zdenko Verbič Makuc, Pot v Strano 12, 

Cerkno. 

         (15 glasov ZA) 

 

2. Občinski svet Občine Cerkno je za nadomestnega člana kot predstavnika 

ustanovitelja v Svet zavoda LTO Laufar Cerkno potrdil Damjana Frlica, Podlanišče 15, 

Cerkno. 

         (15 glasov ZA) 

 

3. Občinski svet Občine Cerkno potrjuje sestavo odborov in komisij, ki je naslednja: 

 

ODBOR ZA GOSPODARSTVO IN KMETIJSTVO 

1. Marko Čadež - predsednik Podlanišče 13a SDS 

2. Jurij Kavčič  Gozdarska pot 2, Cerkno SLS 

3. Aleš Zajc Lazec 11a LSM 

4. Rok Obid Zakriž 2 STKS 

5. Luka Podobnik Gorenji Novaki 31a LSM 

6. Darko Gatej Gorenji Novaki 27b SLS 

7. Matic Močnik Gorenji Novaki 60 SD 

 

ODBOR ZA DRUŽBENE IN DRUŠTVENE DEJAVNOSTI 

1. Domen Uršič - predsednik Platiševa ulica 31, Cerkno STKS 

2. Adrijana Mavri Platiševa ulica 23, Cerkno STKS 

3. Branka Florjančič Rožna ulica 9, Cerkno SLS 

4. Urška Lahajnar Ubajiogu Straža 6 LSM 

5. Robert Kuralt Gorenjska cesta 29, Cerkno SD 

6. Klara Rovtar Jorrin Cesta OF 6, Cerkno SDS 

7. Janja Bevk Planina pri Cerknem 46 LSM 



ODBOR ZA INFRASTRUKTURO, OKOLJE IN PROSTOR 

1. Stanko Močnik - predsednik Platiševa ulica 13, Cerkno LSM 

2. Jerca Prezelj Zakriž 4b STKS 

3. Silvo Jeram Bukovo 25 SLS 

4. Marko Čadež Podlanišče 13a SDS 

5. Danilo Sedej Sedejev trg 4, Cerkno LSM 

6. Aleksander Močnik Gorje 3a SD 

7. Mojca Gros Zakriž 2 STKS 

 

ODBOR ZA JAVNE FINANCE, PRORAČUN IN INVESTICIJE 

1. Urška Lahajnar Ubajiogu - predsednica Straža 6 LSM 

2. Domen Uršič Platiševa ulica 31, Cerkno STKS 

3. Jurij Kavčič Gozdarska pot 2, Cerkno SLS 

4. Antonija Dakskobler  Gorenjska cesta 27, Cerkno SD 

5. Marko Čadež Podlanišče 13a SDS 

6. Andraž Drešček Platiševa ulica 13, Cerkno STKS 

7. Robert Zorjan Platiševa ulica 15, Cerkno LSM 

 

STATUTARNO PRAVNA KOMISIJA 

1. Branka Florjančič - predsednica Rožna ulica 9, Cerkno SLS 

2. Antonija Dakskobler Gorenjska cesta 27, Cerkno SD 

3. Nikolaj Ozebek Šebrelje 21c LSM 

4. mag. Vanja Močnik Raspet Pot na Zavrte 24, Cerkno LSM 

5. Katja Jereb Cesta OF 8, Cerkno STKS 

 

KOMISIJA ZA PRIZNANJA IN NAGRADE 

1. Andraž Drešček - predsednik Platiševa ulica 13, Cerkno STKS 

2. Mojca Mavri Mostaniška cesta 53, Cerkno LSM 

3. Silvo Jeram Bukovo 25 SLS 

4. Marija Lapanja Šebrelje 29a SD 

5. Katarina Tušar Šebrelje 5 SDS 

 

NADZORNI ODBOR 

1. Dejan Flander Sedejev trg 5, Cerkno SLS 

2. Marta Deisinger Cesta OF 31, Cerkno SDS 

3. mag. Milan Janez Božič Cesta na Plužne 41, Cerkno LSM 

4. Vlasta Primožič Cesta na Plužne 5, Cerkno SD 

5. Karmen Kenda  Dolenji Novaki 16a LSM 

 

SVET UPORABNIKOV JAVNIH DOBRIN 

1. Marija Lapanja - predsednica Šebrelje 29a SD 

2. Miran Vončina Cvetkova cesta 35, Cerkno SLS 

3. Blaž Makuc Reka 9 STKS 

 

SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU 

1. Adrijana Mavri Platiševa ulica 23, Cerkno Občina Cerkno - STKS  

2. Uroš Magajne Plužnje 7b Policija 

3. Mojca Drešček Platiševa ulica 13, Cerkno UE Idrija 

4. Tatjana Slabe Trebenče 3a Osnovna šola 

5. Mirjam Hadalin Makuc Platiševa ulica 31, Cerkno Vrtec 

(15 glasov ZA) 



 

Ad 4.:  Soglasje k spremembi Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih 

mest v Mestni knjižnici in čitalnici Idrija 

 

Martin Raspet je razložil točko dnevnega reda. 

 

Župan Gašper Uršič je predlagal glasovanje. 

 

Soglasno je bil sprejet SKLEP: 

Občinski svet Občine Cerkno podal Soglasje k spremembi Pravilnika o notranji 

organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Mestni knjižnici in čitalnici Idrija. 
 

(15 glasov ZA) 

 

Ad 5.:  Pobude in vprašanja občinskih svetnikov 

 

Branka Florjančič je dejala, da bi prosila v kolikor je mogoče, da bi dobili razpored 

naslednjih sej, saj je sklic seje en teden prej, prepozno, ker imajo vsi določene stvari že 

splanirane. Prosila je tudi, če lahko dobijo gradivo prej in ne v zadnjem tednu ter so tudi 

odbori lahko en teden pred sejo.  

Župan Gašper Uršič je dejal, da bi predlagal nov termin za seje in sicer ob sredah. 

Branka Florjančič je dejala, da bi bilo potrebno v tem primeru spremeniti poslovnik. 

Martin Raspet je dejal, da je vedno problem z gradivom, ki ga na občinski upravi dobijo 

zadnji trenutek – zlasti, kjer so pripravljavci zunanji. Pojasnil je še, da so seje ob četrtkih, ker 

so bili ponavadi odbori vedno ob ponedeljkih, torkih in sredah. V kolikor bi imeli seje ob 

sredah to pomeni, da se en dan za odbore izgubi.  

Branka Florjančič je dejala, da če se vnaprej ve kdaj so seje, pa gradivo pripravljavci morajo 

pripraviti.  

Martin Raspet je dejal, da se popolnoma strinja in tudi sam bi bil zelo vesel, da bi bilo tako, 

ampak v vseh teh letih je vedno problem, ker gradivo zamuja. Tudi s strani župana je bilo v 

preteklosti gradivo dano zadnji dan. Strinja se sicer, da bilo v redu, če bi bili odbori 2- 1 teden 

prej. Lahko pa poizkusijo in se bo videlo, če bo zadeva tekla . 

Župan Gašper Uršič je dejal, da predlaga, da se poizkusi in se določi nov termin sej ob 

sredah ter se gradivo pripravi 14 dni prej, da ga bodo tudi odbori lahko obravnavali.   

Marko Čadež je dejal, da se strinja s tem, da se odbore skliče prej. 

Martin Raspet je dejal, da je bilo ponavadi vedno tako, da z istim dnem, kot se je sklicalo 

sejo, se je sklicalo tudi odbore. Je pa težko, da bi bilo na isti dan ob isti uri več odborov, ker 

so v nekaterih odborih isti člani. 

Marko Čadež je glede svetniških vprašanj dejal, da so v prejšnjih mandatih zelo dolgo čakali 

na odgovore ali jih sploh niso dobili in se mu zdi prav, da za naprej odgovore dobijo vsaj do 

naslednje seje. Nadalje je dejal, da bi rad še par informacij v zvezi z izgradnjo trgovskega 

centra, koliko časa bo še postavljeno drsališče pred blagovnico. 

Župan Gašper Uršič je pojasnil, da kar se tiče izgradnje trgovskega centra Špar, je bil že v 

prejšnjem mandatu podpisan sporazum med ETO, Hotelom in Občino Cerkno, kako se bo 

sparceliralo parcele, ki so namenjene trgovskemu centru. V sporazumu je tudi navedeno po 

kakšni ceni bo občina odkupila del od ETE. Javno dobro se je že potrdilo na eni izmed 

prejšnjih sej. Občina se je s sporazumom zavezala, da bo zagotovila vse pogoje za delovanje 

trgovine, med drugim gre za prestavitev mostu. Projektanti Špara so tudi že bili na občini in v 

naslednjem tednu je predviden še en sestanek, kjer bodo lahko natančneje opredelili 

časovnico, stroške in izvedbo protipoplavnih zidov. Kar se tiče drsališča je dejal, da občina ni 

lastnik in je to stvar Hotela.  



Antonija Dakskobler je dejala, da se zadnje čase veliko posluša glede nezdrave hrane. 

Osnovna šola naj bi kupila 10 % zelenjave od lokalnih ponudnikov. Podala je pobudo, da bi 

mogoče občina pomagala šoli npr. s povezovanjem lokalnih pridelovalcev, da bi otroci dobili 

čimveč te hrane. Predlaga tudi, da bi mogoče občina subvencionirala nekaj te hrane. Nadalje 

je predlagala, da bi občinski svet določil prioritete in smernice – dolgoročne (ali gre za vodo, 

vrtec ipd), kam naj bi Cerkno v bodoče šlo, s tem, da se o tem povpraša tudi občane in naj bi 

potem v tej smeri dolgoročno tudi delali.   

Župan Gašper Uršič je dejal, da bi bilo mogoče to smiselno zastaviti na način, kot se je 

zastavila celostna prometna strategija.  

Antonija Dakskobler je nadalje dejala, da je v CPS-ju zapisano, da se takoj zapre trg med 

Gabrijelom in cerkvijo. Pobuda je bila že veliko let nazaj tudi, da bi se ta trg poimenoval 

Gradnikov trg, kot prvo pa ga je potrebno zapreti in sanirati.  

Župan Gašper Uršič je dejal, da je predlog tudi zapisan v CPS-ju. Tudi s strani KS Cerkno je 

prišel predlog ter je določen kot prioriteta. Je pa potrebno vsekakor najti način, da se gre 

nasproti en drugemu. Zadeva je povezana tudi s selitvijo avtobusne postaje, kjer je potrebno 

na tem delati in avtobusna postaja vsekakor v center ne sodi. 

Antonija Dakskobler je predlagala še, da se vzpostavi parkomat, ki je postavljen na Glavnem 

trgu, s tem, da bi omogočili eno uro brezplačnega parkiranja.  

Domen Uršič je dejal, da ga je župan pooblastil za družbeno in društveno področje in 

trenutno opravlja razgovore s predstavniki inštitucij, ki delujejo na tem območju, predvsem na 

področju družbenih in društvenih dejavnosti z namenom, da identificirajo tiste osnovne 

smernice v katere bi lahko šli. Določeni kazalci so za te kraje dokaj zaskrbljujoči in se 

povečujejo negativni trendi (staranje prebivalstva ipd.). Kar se tiče vključevanja občanov pa 

na splošno vsi pravijo, da zaznavajo pasivnost, ki pa na dolgi rok za razvoj občine ni dobra. 

Čimprej je potrebno iti iz tega kroga pasivnosti, da se nič ne da, ter da vse stagnira. Trenutno 

so vsi zavodi prejeli pozive, da izdelajo dvoletne načrte. Glede šole, so se z ravnateljem že 

pogovarjali ter bo probal v reševanje vključiti tudi otroke.  

Branka Florjančič je dejala, da se zelo strinja s predlogom ga. Dakskoblerjeve, zato da bodo 

čez štiri leta lahko rekli, kje so bili štiri leta nazaj in kje so sedaj. Kar se tiče javnega 

naročanja, Zakon o javnem naročanju in Uredba o zelenem javnem naročanju določa 

minimalne odstotke ekoživil in shem kakovosti, vendar pa je največji problem dobiti 

ponudnike. Glede strategije je bila mnenja, da je tukaj zelo velik poudarek tudi na odborih in 

bodo morali v to dati svoj del in biti dovolj aktivni, ne tako kot za nazaj, ko določenih članov 

odborov sploh ni bilo na odbore. V povezavi s spremembami naj vsak odbor tudi pregleda 

pravilnike na njihovih področjih, saj za malo gospodarstvo je npr. neuporaben.   

Aleš Zajc je glede lokalne ponudbe dejal, da bi bilo mogoče smiselno narediti kako atraktivna 

borzo, kjer se vidi ponudbo in povpraševanje.  

Župan Gašper Uršič je dejal, da bi bilo smiselno, da bi se ponudniki lahko povezali v neke 

zadruge in bi bili skupaj potem bolj močni.  

Adrijana Mavri je dejala, da je bila prejšnji četrtek na okrogli mizi v Hotelu, ki je potekala v 

organizaciji ICRE, kjer je bila tema kako čimveč lokalne hrane privesti v vrtce in šole. Bili so 

zelo aktivni in padlo je veliko dobrih idej. Se pa s to zadevo ukvarja ICRA, ki bo tudi izdelala 

nabor ponudnikov ter jih nekako spletla v neko mrežo, da se bodo med sabo povezovali. Je pa 

res, da je ta razpis v preteklih letih bil in je potem odvisno od same šole, koliko da v javni 

razpis lokalne hrane in koliko drugih. Z novim šolskim letom se dela nov razpis in tudi 

ravnatelj želi, da se vključi več teh lokalnih ponudnikov. Ravnatelj je tudi poudaril, da je 

problem v tem, ker je cena malic povsod enaka – toliko je pač subvencionirana s strani države 

in budget za malice je tak kot je. Osnovna šola v Idriji ima npr. 20 % lokalne hrane, naša šola 

pa samo 10 %. Je pa tudi odvisno od kuhinje kako pripravlja to hrano. Z novim vodstvom šole 

se je tudi ravnatelj zavezal k temu, da se kakovost hrane spravi na višji nivo. 

Domen Uršič je dejal, da v njihovem zavodu (CŠOD) je delež lokalne hrane višji, je pa 

izkušnja taka, da gre za problem manjših dobaviteljev, kjer je zahteva, da mora skozi celo leto 



določene artikle dobavljati in se pojavijo sezonska nihanja, kjer lokalni dobavitelji to težje 

dobavljajo in takrat je lahko kakovost vprašljiva. Med drugim tudi vsi dobavitelji nočejo 

voziti v Cerkno, ker je precej odročno.  

Andraž Drešček je bil mnenja, da če se uspeš spogajati potem ti blago tudi pripeljejo.  

Adrijana Mavri je dejala, da bi apelirala na vodstvo občine in ostale predstavnike okoliša 

vrtca in šole, da se čimprej sestanejo in dogovorijo glede ureditve šolskega okoliša, ker je v 

zelo slabem stanju. 

Župan Gašper Uršič je dejal, da bo on prevzel pobudo; so pa glede tega z ravnateljem že 

imeli določene debate, kjer je bilo rečeno, da se s strani CŠOD-ja, osnovne šole in občine, 

upravniki dogovorijo kako bi določili, da bo okolica počiščena tako kot je treba.  

Marko Čadež je vprašal, kakšne so predviden aktivnosti glede priprave proračuna. Rad bi 

vedel tudi iz razloga, da bi odbor, že preden so stvari zaključene začel razmišljati, kako v 

proračunu dobiti denar za predvidene aktivnosti. 

Župan Gašper Uršič je dejal, da je tekom januarja pozval najprej krajevne skupnosti, da 

naredijo predloge investiciji, ki bi bile zajete v štiriletnem planu in na podlagi tega bo sklical 

sestanek, kjer se bo pogledalo katere zadeve so realne in katere ne. Želje so seveda krepko 

večje, kot jih bo zdržal štiriletni proračun. Gre pa predvsem zato, da se širše prepozna 

kontekst projektov, ne samo za eno leto. Pozvalo se je tudi javne zavode, da pripravijo 

dvoletne finančne plane.  

Marko Čadež je dejal, da je potrebno pogledati tudi za nazaj, kaj je na katerem mestu že bilo 

narejeno oz. če je že bilo kaj narejeno ter bi potem šli v smeri, da bi poizkušali enakomerno 

razvijati posamezne dele občine.  

Aleš Zajc je dejal, da so bila v njihovi krajevni skupnosti v lanskem letu določena sredstva, ki 

so potem iz proračuna izpadla. 

Župan Gašper Uršič je dejal, da je potrebno preveriti kaj je bilo in kaj ne ter predlaga, da se 

osebno dobita in pregledata natančno za katero stvar gre. Nadaljeval je, da je naslednji dan v 

osnovni šoli prireditev ob kulturnem prazniku ter povabil vse svetnike.    

Silvo Jeram je vprašal kakšno je stanje otrok v vrtcu in koliko jih je izpadlo ter če obstaja 

možnost, da bodo kasneje sprejeti v vrtec. 

Župan Gašper Uršič je dejal, da štirje otroci. 

Adrijana Mavri je pojasnila, da je vrtec s 1. februarjem polno zaseden t.j. 163 otrok.  

Domen Uršič je dejal, da je štiriletni trend povečevanja, ki se potem nazaj zmanjša in je zato 

ta zadeva z vrtcem v naši občini tako komplicirana.  

Župan Gašper Uršič je dejal, da je pripravljen predlog, vendar težko da bi letos šel skozi. 

Nekatere občine nudijo tistim, ki izpadejo ven, subvencijo v 20 % vrednosti vrtca za varstvo, 

zato bodo na tej zadevi v prihodnje tudi delali. S strani ga. Lapajne na družbenih dejavnostih, 

pa je bilo opozorjeno, da je potrebno odlok dovolj jasno napisati, da ne bo prišlo do 

izkoriščanj. 

Domen Uršič je dejal, da je potrebno pogledati učinke, ki so se sedaj zgodili s strani 

povišanja plač sindikatov in ravno tisti, ki imajo najnižje so bili zelo veseli, hkrati pa so se vse 

storitve s strani javnega sektorja enakovredno povišale. 

Župan Gašper Uršič je se je na koncu zahvalil za sodelovanje ter dejal, da se bo najprej 

pripravil osnutek proračuna. Poslan bo tudi plan terminov občinskih sej. Prosil je še za 

povratno informacijo glede terminov, če ima kdo od svetnikov že planirane druge zadeve.  

                                   

Župan Gašper Uršič je sejo zaključil ob 17.55 uri. 

 

 

 

            Zapisala:                                                                                                    Župan: 

          Katja Lapanja                                                                                          Gašper Uršič 


