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Pregled in potrditev zapisnika 20. redne seje Občinskega sveta Občine 
Cerknica 



 
Številka: 032-8/2017 
Cerknica, 17. november 2017 
 

SKRAJŠANI ZAPISNIK 
20. redne seje Občinskega sveta Občine Cerknica, 

ki je potekala dne, 16. novembra 2017, ob 18:00, 
v sejni sobi drugega nadstropja občine Cerknica, Cesta 4. maja 53, Cerknica. 

 
Sejo je sklical in vodil župan Občine Cerknica, Marko RUPAR. 
Delo organa je vodila direktorica občinske uprave, Irena ZALAR. 
Zapisnik zapisala Jasmina KRIŽANČIČ. 
 
PRISOTNI SVETNIKI: 
 
1) Vida DEBEVC(SDS) 
2) Miloš POHOLE (SDS) 
3) Ladislava KLANČAR (SDS) 
4) Julija JERNEJČIČ (SDS) 
5) Marko KRANJC (SDS) 
6) Vincenc STERŽAJ (SDS) 
7) Alojz PUNTAR (N.SI) 
8) Blaž KNEZ (N.Si) 
9) Boštjan KOVAČ SD) 
10) Zvonka JEŠELNIK (SD) 
11) Janez OŽBOLT (NaNo) 
12) Meta ZALAR (NaNo) 
13) Anže BAJC (NaNo) 

 

14) Aleš ŠTEFANČIČ (NaNo) 
15) Vesna TURŠIČ (NaNo) 
16) Danijel LESKOVEC (DeSUS) 
17) Bogdan ZEVNIK (SLS) 
18) Anton LAH (NLN) 
 
 

Poročevalci in občinska uprava: Tamara KLEPAC STERLE – podsekretarka za okolje in prostor, 
Olga SMODILA – višja svetovalka za premoženjsko pravne zadeve, Bogdana BIZJAK – višja 
svetovalka za družbene dejavnosti, Leonida MATIČIČ – višja svetovalka za finance, Samo 
MLINAR – višji svetovalec za komunalno cestno dejavnost, Jasna ZALAR – višja svetovalka za 
stike z javnostjo in gospodarstvo  in Jasmina KRIŽANČIČ – svetovalka v uradu župana. 
 
Predstavnica medijev: Maruša OPEKA – Slivniški pogledi. 
 
 
Ad 1 UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI IN SPREJEM DNEVNEGA REDA SEJE 
 
Župan, Marko RUPAR je vse prisotne lepo pozdravil in odprl 20. redno sejo Občinskega sveta 
Občine Cerknica. Ugotovil je, da je prisotnih 16 članov občinskega sveta in da je Gregor Pokleka 
(DeSUS) opravičil svojo odsotnost. 
 
Nato je župan prešel na dnevni red seje, ki se je glasil: 
 
1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda seje 

 
2. Pregled in potrditev zapisnika 19. redne seje  

 
3. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Jožeta Udoviča Cerknica 

– SKRAJŠANI POSTOPEK 
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4. Odlok o proračunu Občine Cerknica za leto 2018 – PRVA OBRAVNAVA 
 

5. Sklep o soglasju k ceni storitev pomoči družini na domu 
 

6. Premoženjsko pravne zadeve 
 

7. Pobude in vprašanja 
  

Župan je odprl razpravo na dnevni red seje. Ker razprave ni bilo, je podal dnevni red na 
glasovanje. 
 

SKLEP: 20/1-368/2017 
 
Sprejet in potrjen je dnevni red 20. redne seje Občinskega sveta Občine Cerknica. 
 
GLASOVANJE:   PRISOTNIH: 16 
                          ZA:               15           
                          PROTI:           0  
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Ad 2 PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 19. REDNE SEJE  

 
Župan, Marko RUPAR je odprl razpravo na zapisnik 19. redne seje v kateri sta razpravljala 
Vesna Turšič in Aleš Štefančič. 
 
Vesna TURŠIČ je povedala, da zapisnik ni podan v celoti, saj pobude in vprašanja ostajajo 
neodgovorjene.  
 
Aleš ŠTEFANČIČ je povedal, da je zapisnik nepopoln, saj v njem manjkajo volilni rezultati in 
glasovanje za elektorje in za državnega svetnika. Prosil je, da se zapisnik dopolni z volilnimi 
rezultati. 
 
Po končani razpravi  je povedal, da se je ob 18:10 seji pridružil Anže Bajc, tako je bilo  v 
nadaljevanju seje prisotnih 17 članov občinskega sveta. Nato je podal zapisnik s pripombami na 
glasovanje. 
 

SKLEP: 20/2-369/2017 
 
Sprejet in potrjen je zapisnik 19. redne seje Občinskega sveta Občine Cerknica s pripombo 
in sicer je potrebno dopolniti zapisnik z volilnimi rezultati pri glasovanju za elektorje in 
državnega svetnika. 
 
GLASOVANJE:   PRISOTNIH: 17 
                            ZA:                16         
                          PROTI:           0 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Ad 3 ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA KNJIŽNICE 

JOŽETA UDOVIČA CERKNICA – SKRAJŠANI POSTOPEK 

Uvodno obrazložitev je podala Bogdana BIZJAK, višja svetovalka za družbene dejavnosti. 
 
Predlagano točko je obravnaval Odbor za družbene dejavnosti,v imenu katerega je poročala 
predsednica, Zvonka Ješelnik. 
 
Predsednica, Zvonka JEŠELNIK je povedala, da je Odbor za družbene dejavnosti obravnaval 
predlagano gradivo in predlaga Občinskemu svetu, da sprejme Odlok o spremembi Odloka o 
ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Jožeta Udoviča Cerknica po skrajšanem postopku. 



 

 3 

 
Predlagano točko je obravnavala tudi Statutarno pravna komisija, v imenu katere je poročal 
namestnik predsednika, Miloš Pohole. 
 
Namestnik predsednika, Miloš POHOLE je povedal, da je Statutarno pravna komisija 
obravnavala predlagano gradivo in predlaga Občinskemu svetu, da sprejme Odlok o spremembi 
Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Jožeta Udoviča Cerknica po skrajšanem 
postopku. 
 
Župan je odprl razpravo. Ker razprave ni bilo je  podal na glasovanje predlog sklepa. 
 

SKLEP ŠT: 20/3-370/2017 
 
Sprejme se Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Jožeta 
Udoviča Cerknica v prvi obravnavi. 
 
GLASOVANJE:   PRISOTNIH: 14 
                          ZA:               14 
                          PROTI:             0 
 

SKLEP ŠT: 20/3-371/2017 
 
Sprejme se Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Jožeta 
Udoviča Cerknica v drugi obravnavi. 
 
GLASOVANJE:   PRISOTNIH: 16 
                          ZA:               16 
                          PROTI:             0 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Ad 4    ODLOK O PRORAČUNU OBČINE CERKNICA ZA LETO 2018 -  PRVA OBRAVNAVA 
 
Leonida MATIČIČ, višja svetovalka za finance, je skrajšano uvodno obrazložitev kot je razvidna iz 
gradiva.  
 
Župan je povedal, da je Odlok o proračunu Občine Cerknica za leto 2018 obravnaval tudi upravni 
odbor Športne zveze Cerknica, ki je podal pozitivno mnenje, ter soglaša s pripravljenim Letnim 
programom športa 2018 v občini Cerknica skupaj z merili, pogoji in kriteriji za vrednotenje letnega 
programa športa v občini Cerknica v letu 2018. V nadaljevanju je povedal, da so Odlok o 
proračunu v prvi obravnavi obravnavali vsi odbori. Najprej je prosil za poročanje Odbor za okolje 
in prostor, v imenu katerega je poročal predsednik, Alojz Puntar. 

 
Predsednik, Alojz PUNTAR je povedal, da se je Odbor za okolje in prostor dne 14. 11. 2017 
seznanil s predlagano točko in predlaga Občinskemu svetu Občine Cerknica, da obravnava 
Odlok o proračunu Občine Cerknica za leto 2018 v prvi obravnavi. 

 
Župan je prosil za poročanje Odbor za komunalo in promet, v imenu katerega je poročal 
predsednik, Anton Lah. 

 
Predsednik, Anton LAH je povedal, da je Odbor za komunalo in promet dne 14. 11. 2017 
obravnaval predlagano točko in predlaga Občinskemu svetu Občine Cerknica, da sprejme Odlok 
o proračunu Občine Cerknica za leto 2018 v prvi obravnavi. 

 
Župan prosil podal mnenje Odbora za lokalno samoupravo, ker je bila predsednica, Meta Zalar 
odsotna. 

 



 

 4 

Župan je povedal, da je Odbor za lokalno samoupravo dne 15. 11. 2017 obravnaval predlagano 
točko in predlaga Občinskemu svetu Občine Cerknica, da sprejme Odlok o proračunu Občine 
Cerknica za leto 2018 v prvi obravnavi. 

 
Župan je prosil za poročanje Odbor za požarno varnost, zaščito in reševanje, v imenu katerega je 
poročala predsednica, Vesna Turšič. 
 
Predsednica, Vesna TURŠIČ je povedala, da je Odbor za požarno varnost, zaščito in reševanje  
dne 13. 11. 2017 obravnaval predlagano točko in predlaga Občinskemu svetu Občine Cerknica, 
da sprejme Odlok o proračunu Občine Cerknica za leto 2018 v prvi obravnavi. 

 
Župan je prosil za poročanje Odbor za mlade, v imenu katerega je poročal predsednik, Anže 
Bajc. 

 
Predsednik, Anže BAJC je povedal, da se je Odbor za mlade dne 14. 11. 2017 seznanil s 
predlagano točko in predlaga Občinskemu svetu Občine Cerknica, da obravnava Odlok o 
proračunu Občine Cerknica za leto 2018 v prvi obravnavi. 
 
Župan je prosil za poročanje Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo, v imenu katerega je poročal 
predsednik, Vincenc Steržaj. 

 
Predsednik, Vincenc STERŽAJ je povedal, da je Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo dne 15. 11. 
2017 obravnaval predlagano točko in predlaga Občinskemu svetu Občine Cerknica, da sprejme 
Odlok o proračunu Občine Cerknica za leto 2018 v prvi obravnavi. 

 
Župan je prosil za poročanje Statutarno pravno komisijo, v imenu katere je poročal namestnik 
predsednika, Miloš Pohole. 

 
Namestnik predsednika, Miloš POHOLE je povedal, da je Statutarno pravna komisija dne 15. 11. 
2017 obravnavala predlagano točko in predlaga Občinskemu svetu Občine Cerknica, da sprejme 
Odlok o proračunu Občine Cerknica za leto 2018 v prvi obravnavi. 

 
Župan je prosil za poročanje Odbor za gospodarstvo, v imenu katere je poročal predsednik, 
Janez Ožbolt. 

 
Predsednik, Janez OŽBOLT je povedal, da je Odbor za gospodarstvo dne 15. 11. 2017 
obravnaval predlagano točko in predlaga Občinskemu svetu Občine Cerknica, da sprejme Odlok 
o proračunu Občine Cerknica za leto 2018 v prvi obravnavi. 

 
Župan je prosil za poročanje Odbor za turizem, v imenu katere je poročala predsednica, 
Ladislava Klančar. 

 
Predsednica, Ladislava KLANČAR je povedala, da je Odbor za turizem dne 15. 11. 2017 
obravnaval predlagano točko in predlaga Občinskemu svetu Občine Cerknica, da sprejme Odlok 
o proračunu Občine Cerknica za leto 2018 v prvi obravnavi. 

 
Župan je prosil za poročanje Odbor za družbene dejavnosti, v imenu katere bo poročala 
predsednica, Zvonka Ješelnik. 

 
Predsednica, Zvonka JEŠELNIK je povedala, da je Odbor za družbene dejavnosti dne 14. 11. 
2017 obravnaval predlagano točko in predlaga Občinskemu svetu Občine Cerknica, da sprejme 
sledeče sklepe: 
Sprejme se odlok o proračunu Občine Cerknica za leto 2018 v prvi obravnavi.  
Sprejme se Letni program športa 2018 v občini Cerknica, skupaj z merili, pogoji in kriteriji za 
vrednotenje letnega programa športa v občini Cerknica v letu 2018. 
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Sprejme se Letni program kulture za leto 2018. 

 
Župan je prosil za poročanje matično telo, Odbor za proračun in premoženje občine, v imenu 
katere bo poročala predsednica, Vida Debevc. 

 
Predsednica, Vida DEBEVC je povedala, da je Odbor za proračun in premoženje občine dne 15. 
11. 2017 obravnaval predlagano točko in predlaga Občinskemu svetu Občine Cerknica, da 
sprejme sledeče sklepe: 
 
Odlok o proračunu Občine Cerknica za leto 2018 v prvi obravnavi.  
Sprejme Kadrovski načrt za leto 2018. 
Sprejme se Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Cerknica za leto 2018. 
Sprejme se Letni program športa 2018 v občini Cerknica, skupaj z merili, pogoji in kriteriji za 
vrednotenje letnega programa športa v občini Cerknica v letu 2018. 
Sprejme se Letni program kulture za leto 2018. 
Sprejme se Finančni načrt nadzornega odbora za leto 2018 
Sprejme se Finančni načrt KS Cerknica za leto 2018 Sprejme se Finančni načrt KS Rakek za leto 
2018 
Sprejme se Finančni načrt KS Grahovo za leto 2018 
Sprejme se Finančni načrt KS Begunje za leto 2018 
Sprejme se Finančni načrt KS Sveti Vid za leto 2018 
Sprejme se Plan vzdrževanja občinskih cest za leto 2018. 
Sprejme se Letni načrt javne razsvetljave za leto 2018. 
Sprejme se Finančni načrt Slivniški pogledi za leto 2018. 

 
Župan je  povedal, da se je ob 18:25 seji pridružila Meta Zalar (NaNo), tako je bilo v nadaljevanju 
seje prisotnih 18 članov občinskega sveta. Nato je odprl razpravo, v kateri so sodelovali: Alojz 
Puntar, Aleš Štefančič, Blaž Knez, Anton Lah, Bogdan Zevnik, Vincenc Steržaj in Vesna Turšič.  
 
Alojz PUNTAR je povedal, da so v proračunu določene zadeve kot na primer investicije v 
prostorsko planiranje, ki niso podrobno obrazložene. Povedal je, da v Ivanjem selu že dlje časa 
potrebujejo asfaltiranje ceste v dolžini 200 metrov, za katero iz proračuna ni razvidno, da bo 
realizirana v letu 2018. Že vrsto let tudi prosijo za javno razsvetljavo v Ivanjem selu, v centru vasi 
oz. pri avtobusni postaji. Izpostavil je tudi skupno zbiralnico v Ivanjem selu, ki  je bila še pred 
kratkim pod okriljem Kmetijsko gozdarske zadruge Cerknica, sedaj pa spada pod drugo zadrugo. 
Sedanja zadruga ni pripravljena pokrivati stroška elektrike in najemnine. Sam bi od občine 
pričakoval, da bo našla vzvod za sofinanciranje zbiralnice.  
 
Župan je glede asfaltiranja ceste v Ivanjem selu v dolžini 200 metrov odgovoril, da  je investicija 
zajeta v proračunu za leto 2018, prav tako pa javna razsvetljava. Glede zbiralnice je povedal, da 
bo občinska uprava pristopila k reševanju problema in poizkušala najti rešitev. 
 
Aleš ŠTEFANČIČ je povedal, da so v stranki Naša Notranjska podrobno pregledali predlog 
proračuna za leto 2018 za prvo obravnavo in kot vsako leto prišli do zaključka, da se na sami seji 
sprejema zgolj končni znesek prihodkov in odhodov, vse ostalo pa po 5. členu Odloka  o 
proračunu sprejema župan po lastni presoji in šele na koncu leta poda obrazložitve. V stranki 
Naša Notranjska so bili mnenja, da to ni najboljša poteza, oz. so menili, da je potrebno bolj 
natančno načrtovanje kot je predstavljeno v predlogu proračuna. Delil je mnenje svetnika, 
Puntarja, da so nekatere zadeve v proračunu v neskladju s predpisi, kot na primer določena, 
direktna izplačila, ki se naj ne bi dogajala, pa so jih v proračunu našli, kljub dolgoletnim 
opozarjanjem. Nekatere proračunske postavke pa so nerazdelane oz. grobo razdelane. Izpostavil 
je pomislek nad izgradnjo novega nadstreška za tržnico v Cerknici, kjer gre po njegovem mnenju 
za projekt, ki je bil popolnoma napačno projektiran, zato je nefunkcionalen in ne zaživi. Dodal je, 
da je po njegovem mnenju tržnica pokazatelj kako se občinska uprava loteva proračuna, zelo 
stihijsko in brez vizije kaj želi z določeno zadevo doseči, zato so se v stranki Naša Notranjska 
odločili, da predloga proračuna ne bodo podprli. 
 
Župan je pojasnil, da se težko strinja, da investicije niso definirane, saj so v proračunu zelo 
podrobno obrazložene. Glavna investicija je nadaljevanje gradnje športne dvorane Rakek in prve 
situacije izvedenih del bodo šle v plačilo v januarju 2018. V kolikor proračun ne bo sprejet, bodo 
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težave s plačili izvedenih situacij. Izpostavil je tri projekte, ki bodo potekali skupaj z Ministrstvom 
za infrastrukturo in sicer dokončanje Ljubljanske ceste na Rakeku, izgradnja pločnika in obnova 
ceste v Begunjah od šole do konca Begunj, saj je tam zelo nevarna cesta ter izgradnja krožišča 
pri Žajfnici v Cerknici. V kolikor občina ne bo pristopila k omenjenim projektom, bodo šla sredstva 
s strani države v druge občine. Dodal je, da so dogovori za pridobitev omenjenih projektov, 
financiranih s strani države, potekali najmanj pet let. Direkcija za ceste bo tako v dveh letih v 
občino financirala 2 mio €. Obrazložil je, da so v proračunu definirane občinske ceste, v katere se 
vlaga po sistemu varnih šolskih poti, kar pomeni nadaljevanje obnove in razširitev ceste Sveti Vid 
– Župeno III. faza, ki bo tako zaključena. Glede vodovodne oskrbe je povedal, da so težave in 
povsod, kjer se obnavljajo ceste se obnovi tudi vodovodni sistem. V proračunu je predvidena tudi 
izgradnja vodohrana Gorenje Jezero, s katerim se bo zagotovila solidna oskrba z vodo. Vsa 
ostala vodovodna infrastruktura pa se obnavlja v skladu z planom JP Komunala Cerknica d.o.o. 
Na koncu je povedal, da se je v občini zgodilo veliko pozitivnih sprememb v petih do šestih letih 
in zato se nikakor ne more strinjati, da gre razvoj v napačno smer. V teh dneh je občina prejela 
analizo občin po ISSO standardih iz katere je razvidno, da je bila naša občina pred petimi leti 
uvrščena na 40. mesto, danes pa se uvršča na 11. mesto med 212. občinami.  
 
Blaž KNEZ je izpostavil postavko širitev prostorskih kapacitet Knjižnice Jožeta Udoviča Cerknica, 
v znesku 350.000 €. Prosil je za obrazložitev za koliko je ta znesek povečan, poleg stroška 
zaposlenega, zaradi hrambe lokalnih arhivov društev.  
 
Župan je podal odgovor svetniku, Štefančiču glede tržnice v Cerknici. Podal je primerjavo s 
tržnico v Logatcu, ki nima strehe niti sanitarijev, pa kljub temu deluje in je obiskana. Naša tržnica 
ima ogrevane bokse, pa ni dovolj obiskana, je pa dejstvo, da imamo na tržnici enega ponudnika, 
ki se širi po celotni tržnici in ne dopušča konkurence. Za pokritje tržnice se je občinska uprava 
odločila zaradi vetra, ki je v preteklosti podiral stojnice.  
 
Bogdana BIZJAK je podala odgovor svetniku, Blažu Knezu. V znesku izgradnje knjižnice niso 
zajeti stroški  nobenega zaposlenega, to so samo stroški investicije. Celotna investicija je 
prikazana tudi v načrtu razvojnih programov, kjer je ocenjena na 500.000 € in 400.000 € bo 
potrebno v dveh letih zagotoviti iz proračuna. Glede stroškov zaposlenih je povedala, da je to 
posebna postavka in se ni povečevala na račun izgradnje in arhiva knjižnice. 
 
Anton LAH je postavil vprašanje glede vodovodov. Izpostavil je vodovod Sveti Vid, kjer se že 
vrsto let pojavlja težava zlasti v poletnem času, ko je potrebno voziti vodo s kaminom v Sveti Vid. 
Zanimalo ga je ali so v proračunu predvideni ukrepi za vodovod Sveti Vid.  
 
Župan se je strinjal s svetnikom, Lahom, da so bile težave z vodovodom Sveti Vid več let. Odkar 
pa se je uredil in obnovil tlačni vod iz zajetja  Črni potok, pa je zadeva bistveno boljša. Glede na 
dogajanje v letošnjem letu, so se dogovorili z občino Bloke, ki ima dovolj zaloge kvalitetne vode, 
zato se voda začasno kupuje pri njih. V naslednjem letu se bodo naročile raziskave glede 
možnosti vrtin za pitno vodo.  
 
Bogdan ZEVNIK je povedal, da v proračunu pogreša bolj podrobne opise, saj je sam opazil, da 
kar je sofinancirano s strani države, je zelo podrobno opisano, kar pa ni sofinancirano pa ne tako 
podrobno. Predlagal je, da se do druge obravnave podrobno obrazložijo sledeče zadeve; pri 
varovanju okolja in naravne dediščine, sanacija divjih odlagališč, bi bilo dobro opisati kje so divja 
odlagališča, oz. katera se bodo sanirala. Enako velja za obnovitev kanalizacijskih sistemov, za 
projektno dokumentacijo kanalizacijskih in vodovodnih sistemov in pa obnova vodovodnih 
sistemov. Izpostavil je tudi protipožarno varnost in sicer vzdrževanje opreme in domov, kjer bi 
prosil za podroben opis postavke. Na koncu pa je prosil še za obrazložitev postavke plače 
občinske uprave, drugi izdatki zaposlenim. 
 
Župan, Marko RUPAR je podal odgovor glede črnih odlagališč in pojasnil, da jih ni mogoče 
vnaprej predvideti. Na Cerkniškem jezeru je bilo kar nekaj odlagališč, ki so bila sanirana. V 
preteklosti se je dogajalo, da postavka ni bila v celoti porabljena ali pa je bila premajhna. Glede 
obnove kanalizacijskih sistemov je povedal, da tam kjer se obnavljajo cestišča, se obnovi celotna 
infrastruktura. Obrazložil je, da bo projektna dokumentacija podrobno obrazložena do druge 
obravnave proračuna.   Glede protipožarne varnosti, vzdrževanje opreme in domov, je pojasnil, 
da gre večino postavk na Gasilsko zvezo Cerknica, ki skupaj z gasilskimi društvi določi prioriteto 
porabe sredstev.  
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Irena ZALAR, direktorica občinske uprave, je pojasnila postavko drugi izdatki in sicer je postavka 
povečana, ker vključuje odpravnine in jubilejne nagrade, saj bosta šla v letu 2018 dva delavca v 
pokoj.  
 
Vincenc STERŽAJ je podal pojasnilo glede priporočila, ki ga je podal Odbor za kmetijstvo in 
gozdarstvo. Pojasnil je, da se stanje v kmetijstvu slabša in zato so dobrodošla vsaka dodatna 
sredstva. Podal pa je tudi predlog glede uveljavitve suše in sicer je predlagal, da se Notranjski 
regijski park prenese na postavko kmetijstva in tako bi bilo mogoče nekaj sredstev nameniti za 
neposredna plačila v kmetijstvu.    
 
Župan je povedal, da bo priporočilo Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo upoštevano. Glede 
predloga reševanja problema suše pa je pojasnil, da v kolikor obstajajo zakonske podlage za 
predlog, bo tudi ta upoštevan. 
 
Vesna TURŠIČ se je navezala na brv pri tržnici, kjer je obrazložitev zelo kratka. Prebrala je 
projektno nalogo, ob tem pa jo je zanimalo, če bo v času gradnje predvidena nadomestna brv, 
ker če je ne bo, je cesta do mostu zelo ozka in nima pločnika, zato je precej nevarna za pešce, 
zlasti zjutraj in ob večernih urah. Predlagala je, da se ob potoku zariše talne označbe za pešpot. 
Izpostavila je tudi gradnjo lesenega mostu, katerega življenjska doba je 25 let. Zanimalo jo je 
zakaj se ne predvidi trajnejšo rešitev, z daljšo življenjsko dobo. Zanimalo jo je tudi kakšni bodo  
stroški vzdrževanja in zakaj se ne predvidi streha na brvi, ter kako bo čiščena v zimskem času. 
 
Župan je pojasnil, da je bil razpis za brv na tržnici narejen na osnovi projektne naloge po rumeni 
knjigi. Razpis se je zaključil na dan 16. 11. 2017, na razpis se ni javil nihče, zato bo občinska 
uprava ponovno opravila razgovore s projektantom in poiskala druge možne rešitve. Življenjska 
doba lesenega mostu je vsaj 50 let, saj so vitalni deli zaščiteni. Odločitev za leseno izvedbo brvi 
na tržnici je bila zaradi same vpetosti v okolje. Sama brv bo še enkrat širša od obstoječe brvi, 
vsaj 2,1 metra, obstaja pa tudi kasnejša možnost pokritja brvi. Gradnja brvi naj bi trajala približno 
en mesec, saj se konstrukcija postavi na temelje. Verjetno bo potrebno ob Cesti na Jezero urediti 
začasno pešpot.  
Župan je povedal, da bodo vse pripombe analizirane in v največji možni meri upoštevane do 
druge obravnave. Poudaril je, da je bistveno, da se proračun sprejme zaradi obveznosti, ki bodo 
sledile že v začetku leta 2018, takrat bodo med drugim zapadla prva plačila za izgradnjo športne 
dvorane Rakek, ki se gradi v skladu s terminskim planom. Izpostavil je sejo vzhodne kohezijske 
regije, ki je potekala 16. 11. 2017 v dopoldanskem času, in obrazložil, da so pritiski na Direkcijo 
RS za infrastrukturo glede izgradnje projektov veliki in v kolikor občina nima projekta in 
sofinancerskega deleža, bodo šla sredstva drugi občini. Povedal je, da se nadaljuje obnova ceste 
Planina – Unec, kjer so rešili problem lastništva. Sedaj je priložnost, da se uredi 2. faza 
Ljubljanske ceste na Rakeku, od križišča z ulico Na vasi do železniške proge, kjer ni pločnika ter 
javne razsvetljave, potrebno pa je urediti tudi avtobusno postajališče.  
 
Alojz PUNTAR je obrazložil svoj glas in sicer ne bo glasoval za predlog proračuna zato, ker je 
bilo že prevečkrat obljubljeno, ne pa tudi realizirano. V kolikor bodo v drugi obravnavi njegovi 
predlogi upoštevani bo predlog proračuna potrdil v drugi obravnavi. 
 
Župan je odgovoril, da bodo predlogi upoštevani. Po končani razpravi je podal na glasovanje prvi 
predlog sklepa. 

SKLEP ŠT: 20/4-372/2017 
 
Sprejme se Odlok o proračunu Občine Cerknica za leto 2018 v prvi obravnavi. 
 
GLASOVANJE:   PRISOTNIH: 15 
                          ZA:                9 
                          PROTI:            5 
 
Sklep je bil sprejet. Župan je podal na glasovanje drugi predlog sklepa. 

 
SKLEP ŠT: 20/4-373/2017 

 
Sprejme se Kadrovski načrt za leto 2018. 
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GLASOVANJE:   PRISOTNIH: 14 
                          ZA:               10 
                          PROTI:            3 
 
Sklep je bil sprejet. Župan je podal na glasovanje tretji predlog sklepa. 

 
SKLEP ŠT: 20/4-374/2017 

 
Sprejme se načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Cerknica za leto 2018. 

 
GLASOVANJE:   PRISOTNIH: 14 
                          ZA:               10 
                          PROTI:            2 
 
Sklep je bil sprejet. Župan je podal na glasovanje četrti predlog sklepa. 

 
SKLEP ŠT: 20/4-375/2017 

 
Sprejme se Letni program športa 2018 v občini Cerknica, skupaj z merili, pogoji in kriteriji 
za vrednotenje letnega programa športa v občini Cerknica v letu 2018. 

 
GLASOVANJE:   PRISOTNIH: 15 
                          ZA:               11 
                          PROTI:             2 
 
Sklep je bil sprejet. Župan je podal na glasovanje peti predlog sklepa. 

 
SKLEP ŠT: 20/4-376/2017 

 
Sprejme se Letni program kulture za leto 2018. 

 
GLASOVANJE:   PRISOTNIH: 14 
                          ZA:                 9 
                          PROTI:             2 
 
Sklep je bil sprejet. Župan je podal na glasovanje šesti predlog sklepa. 
 

SKLEP ŠT: 20/4-377/2017 
 

Sprejme se Finančni načrt nadzornega odbora za leto 2018. 

 
GLASOVANJE:   PRISOTNIH: 16 
                          ZA:               11 
                          PROTI:             3 
 
Sklep je bil sprejet. Župan je podal na glasovanje sedmi predlog sklepa. 
 

SKLEP ŠT: 20/4-378/2017 

 
Sprejme se Finančni načrt KS Cerknica za leto 2018. 
 
GLASOVANJE:   PRISOTNIH: 17 
                          ZA:               11 
                          PROTI:             4 
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Sklep je bil sprejet. Župan je podal na glasovanje osmi predlog sklepa. 

 
SKLEP ŠT: 20/4-379/2017 

 
Sprejme se Finančni načrt KS Rakek za leto 2018. 

 
GLASOVANJE:   PRISOTNIH: 17 
                          ZA:               11 
                          PROTI:             4 
 
Sklep je bil sprejet. Župan je podal na glasovanje deveti predlog sklepa. 
 

SKLEP ŠT: 20/4-380/2017 
 

Sprejme se Finančni načrt KS Grahovo za leto 2018. 
 
GLASOVANJE:   PRISOTNIH: 15 
                          ZA:               11 
                          PROTI:             4 
 
Sklep je bil sprejet. Župan je podal na glasovanje deseti predlog sklepa. 
 

SKLEP ŠT: 20/4-381/2017 
 
Sprejme se Finančni načrt KS Begunje za leto 2018. 
 
GLASOVANJE:   PRISOTNIH: 17 
                          ZA:               10 
                          PROTI:             4 
 
Sklep je bil sprejet. Župan je podal na glasovanje enajsti predlog sklepa. 
 

SKLEP ŠT: 20/4-382/2017 

 
Sprejme se Finančni načrt KS Sveti Vid za leto 2018. 
 
GLASOVANJE:   PRISOTNIH: 17 
                          ZA:               11 
                          PROTI:             5 
 
Sklep je bil sprejet. Župan je podal na glasovanje dvanajsti predlog sklepa. 
 

SKLEP ŠT: 20/4-383/2017 

 
Sprejme se Plan vzdrževanja občinskih cest za leto 2018. 

 
GLASOVANJE:   PRISOTNIH: 16 
                          ZA:               10 
                          PROTI:             4 
 
Sklep je bil sprejet. Župan je podal na glasovanje trinajsti predlog sklepa. 
 

SKLEP ŠT: 20/4-384/2017 
 

Sprejme se Letni načrt javne razsvetljave za leto 2018. 
 
GLASOVANJE:   PRISOTNIH: 16 
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                          ZA:               10 
                          PROTI:             4 
 
Sklep je bil sprejet. Župan je podal na glasovanje štirinajsti predlog sklepa. 

 
SKLEP ŠT: 20/4-385/2017 

 
Sprejme se Finančni načrt Slivniški pogledi za leto 2018. 

 
GLASOVANJE:   PRISOTNIH: 17 
                          ZA:                 8 
                          PROTI:             7 
 
Sklep je bil sprejet.  
 
 
Ad 5 

 
SKLEP O SOGLASJU K CENI STORITEV POMOČI DRUŽINI NA DOMU 
  

Bogdana BIZJAK, višja svetovalka  za družbene dejavnosti, je podala skrajšano uvodno 
obrazložitev kot je razvidna iz gradiva. 
 
 
Župan je povedal, da je predlagano točko obravnaval Odbor za družbene dejavnosti,v imenu 

katerega je poročala predsednica, Zvonka Ješelnik. 
 
Predsednica, Zvonka JEŠELNIK je povedala, da je Odbor za družbene dejavnosti obravnaval 
predlagano gradivo in predlaga Občinskemu svetu, da sprejme Sklep o soglasju k ceni storitev 
pomoči družini na domu. 

 
Župan je prosil za poročanje matično telo, Odbor za proračun in premoženje občine, v imenu 
katere je poročala predsednica, Vida Debevc. 
 
Predsednica, Vida DEBEVC je povedala, da je Odbor za proračun in premoženje občine dne 15. 
11. 2017 obravnaval predlagano točko in predlaga Občinskemu svetu Občine Cerknica, da 
sprejme Sklep o soglasju k ceni storitev pomoči družini na domu. 
 
Župan je odprl razpravo. Ker razprave ni bilo je podal predlog sklepa na glasovanje.  
 

SKLEP: 20/5-386/2017 
 
Sprejme se Sklep o soglasju k ceni storitev pomoči družini na domu. 
 
GLASOVANJE:   PRISOTNIH: 18 
                          ZA:               17   
                          PROTI:           0 
 
Sklep je bil sprejet.  
 
 
Ad6 PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE 
 
Olga SMODILA, višja svetovalka za premoženjsko pravne zadeve je podala skrajšano uvodno 
obrazložitev kot je razvidna iz gradiva.  
 
Predlagano točko je obravnaval Odbor za proračun in premoženje občine, zato je župan prosil za 
poročanje predsednico, Vido Debevc. 
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Predsednica, Vida DEBEVC je povedala, da je Odbor za proračun in premoženje občine 
obravnaval predlagano gradivo in predlaga Občinskemu svetu, da sprejme dopolnitev načrta 
ravnanja s stvarnim premoženjem občine Cerknica za leto 2017; dopolnitev načrta pridobivanja 
nepremičnega premoženja za leto 2017- četrta dopolnitev. 
 
Župan je odprl razpravo. Ker razprave ni bilo je župan podal predlog sklepa na glasovanje.  

 
SKLEP: 20/6-387/2017 

 
Sprejme se dopolnitev načrta ravnanja s stvarnim premoženjem občine Cerknica za leto 
2017; dopolnitev načrta pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2017- četrta 
dopolnitev. 
 
GLASOVANJE:   PRISOTNIH: 17 
                          ZA:               15 
                          PROTI:           0 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Ad 7  POBUDE IN VPRAŠANJA 
 
Blaž KNEZ se je navezal na odgovor zadnje seje, s katerim se ni povsem strinjal. Predlagal je, da 
se zadolži Notranjski regijski park, da odkupi del zemljišča in poskrbi za ustrezno zasaditev. Po 
njegovem mnenju je sedanja ureditev sramota za občino.  
 
Župan je pojasnil, da gre v tem primeru za privatno lastnino in lastnik zemljišča je blokovsko 
naselje na Taboru in občina nima nobenega vpliva.  
 
Olga SMODILA je obrazložila, da je bilo ugotovljeno, da so bila drevesa na privatnem zemljišču. 
Občinska uprava je želela zemljišče odkupiti ali pa narediti zamenjavo in sicer, da bi to zemljišče 
pripadalo občini, občina bi dala del nadomestne parcele s parc. številko 8/1, vendar je lastninska 
pravica vknjižena na Videm 1. Občinska uprava je stopila v kontakt z upravnikom, da bi to 
menjavo izvedli, vendar pogovori še potekajo.   
 
Vincenc STERŽAJ je podal pobudo in sicer za preoblikovanje odborov krajevnih skupnosti v 
svete krajevnih skupnosti, saj ima tako ureditev že polovico občin, med njimi vse mestne občine 
in pa številne občine, kjer niti ni ključno število prebivalcev. Obrazložil je, da se voli predstavnike 
v svete krajevnih skupnosti, ki postane samostojno pravno telo. V tem primeru gre za preskok v 
miselnosti in dejansko obvladovanje lokalnih problemov in najmanjših delov lokalne samouprave. 
Predlagal je, da se odbore krajevnih skupnosti zadolži, da to problematiko obravnavajo na sejah 
odborov in podajo mnenje.  
 
Bogdan ZEVNIK je izpostavil krožišče pred vstopom v Cerknico, kjer se ne izvaja košnja trave. 
Prosil je, da se apelira na upravljalca ceste. Glede krožišča ga je tudi zanimalo zakaj se večkrat 
popravljajo granitne kocke in na čigave stroške. Opozoril je še na invazivno rastlino japonski 
dresnik, ki raste ob potoku na tržnici in jo je potrebno odstraniti. Na koncu  je izpostavil granitne 
kocke pri vrtcu in sicer na poti od Kivija proti vrtcu je 10-15 metrov granitnih kock, ki niso 
zafugirane.  
 
Župan je odgovoril, da je košnja okrog krožišča v domeni Cestnega podjetja Koper, ki je 
koncesionar za državne ceste. Stroške za popravilo krožišča pokriva Družba RS za 
infrastrukturo. Glede japonskega dresnika pri brvi na tržnici je povedal, da Notranjski regijski park 
večkrat na leto izvaja tečaje z delavci komunale v zvezi z invazivnimi rastlinami. 
 
Janez OŽBOLT se je pridružil, svetnici, Vesni Turšič glede odgovor na pobude in vprašanja, na 
katere včasih ne dobijo odgovora.  Pred časom je postavil vprašanje za avtobusno postajališče in 
prehod za pešce na Bloški polici. V Žerovnici pa so posredovali pobudo za postavitev semaforja 
za meritev hitrosti in pa za ležeče ovire. Prosil je za obrazložitev. V nadaljevanju je izpostavil 
tožbo, ki se je zgodila v Loški dolini proti JP Komunala Cerknica d.o.o., kjer je komunala izgubila. 
Zanimalo ga je kako bo ravnala občina v tem primeru. Na koncu pa je izpostavil še delovanje 
zdravstvenega doma Cerknica v času direktorovanja Saša Kavčiča, in sicer naj bi bilo 
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ugotovljenih veliko nepravilnosti. Zanimalo ga je ali bo občina preko svoji organov in vzvodov, ki 
jih ima začela oz. predlagala preiskavo oz. postopek, da se zadeva razjasni. 
 
Župan, Marko RUPAR je glede avtobusne postaje na Bloški polici povedal, da je problem širši in 
sicer ni veliko prostora na nobeni strani ceste. Projekt je naročen in naj bi ga občina prejela v 
roku enega meseca. V kolikor se bo občina lahko dogovorila za odkup zemljišča po sprejemljivi 
ceni, bo projekt realiziran. Glede opozorilnika hitrosti pred naseljem Žerovnica je povedal, da v 
kolikor se bo Svet za preventivo in vzgojo strinjal, bo postavljen v naslednjem letu. Glede tožbe 
proti komunali je obrazložil, da to ni tema občinskega sveta, ker zadeva še ni pravnomočna. 
Glede cen vode pa je povedal, da je komunala med cenejšimi in poudaril, da je naša občina 19 
po površini in zelo razgibana imamo 7 različnih vodovodnih sistemov, ki niso med seboj 
povezani, so samostojni, nekateri so bili v zelo slabem stanju. Glede direktorja zdravstvenega 
doma je povedal, da bo tem odločal svet zdravstvenega doma, saj občinski svet nima te 
pristojnosti.  
 
Aleš ŠTEFANČIČ je prosil, če lahko JP Komunala Cerknica očisti sneg pred garažami gasilskega 
doma v Ivanjem selu. 
 
Župan je odgovoril, da bo zadeva urejena.  Župan je ob 19:30 zaključil sejo in se vsem prisotnim 
zahvalil za udeležbo in sodelovanje.  
 
Zapisnik je zapisan v skladu z 53. členom poslovnika občinskega sveta (UL RS št. 2/17-UPB1). 
 
 
Zapisnik zapisala: 
Jasmina KRIŽANČIČ 
 
 
 

OBČINA CERKNICA 
OBČINSKA UPRAVA 

DIREKTORICA 
Irena ZALAR 

 OBČINA CERKNICA 
OBČINSKI SVET 

ŽUPAN 
Marko RUPAR 

 



 
 
 
Številka: 032-8/2017 
Cerknica, 17. november 2017 
 

PREGLED SKLEPOV 
20. redne seje Občinskega sveta Občine Cerknica, 
ki je potekala dne, 16. novembra  2017, ob 18:00, 

v sejni sobi drugega nadstropja občine Cerknica, Cesta 4. maja 53, Cerknica. 
 
 

Ad 1 UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI IN SPREJEM DNEVNEGA REDA SEJE 
  

SKLEP: 20/1-368/2017 
 
Sprejet in potrjen je dnevni red 20. redne seje Občinskega sveta Občine Cerknica. 

 
Ad 2 PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 19. REDNE SEJE  

 
SKLEP: 20/2-369/2017 

 
Sprejet in potrjen je zapisnik 19. redne seje Občinskega sveta Občine Cerknica s 
pripombami in sicer je potrebno dopolniti zapisnik z volilnimi rezultati pri glasovanju za 
elektorje in državnega svetnika. 
 
 
Ad 3     

  
ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA KNJIŽNICE 
JOŽETA UDOVIČA CERKNICA – SKRAJŠANI POSTOPEK 

  
 

 
 

SKLEP ŠT: 20/3-370/2017 
 
Sprejme se Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Jožeta 
Udoviča Cerknica v prvi obravnavi. 
 

SKLEP ŠT: 20/3-371/2017 
 
Sprejme se Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Jožeta 
Udoviča Cerknica v drugi obravnavi. 
 
 
Ad 4 

 
 
ODLOK O PRORAČUNU OBČINE CERKNICA ZA LETO 2018 -  PRVA OBRAVNAVA 
 

SKLEP ŠT: 20/4-372/2017 
 
Sprejme se Odlok o proračunu Občine Cerknica za leto 2018 v prvi obravnavi. 
 

SKLEP ŠT: 20/4-373/2017 

 
Sprejme se Kadrovski načrt za leto 2018. 
 
 



 

 2 

SKLEP ŠT: 20/4-374/2017 

 
Sprejme se načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Cerknica za leto 2018. 

 
SKLEP ŠT: 20/4-375/2017 

 
Sprejme se Letni program športa 2018 v občini Cerknica, skupaj z merili, pogoji in kriteriji 
za vrednotenje letnega programa športa v občini Cerknica v letu 2018. 

 
SKLEP ŠT: 20/4-376/2017 

 
Sprejme se Letni program kulture za leto 2018. 
 

SKLEP ŠT: 20/4-377/2017 
 

Sprejme se Finančni načrt nadzornega odbora za leto 2018. 

 
SKLEP ŠT: 20/4-378/2017 

 
Sprejme se Finančni načrt KS Cerknica za leto 2018. 
 

SKLEP ŠT: 20/4-379/2017 

 
Sprejme se Finančni načrt KS Rakek za leto 2018. 

 
SKLEP ŠT: 20/4-380/2017 

 
Sprejme se Finančni načrt KS Grahovo za leto 2018. 
 

SKLEP ŠT: 20/4-381/2017 
 
Sprejme se Finančni načrt KS Begunje za leto 2018. 
 

SKLEP ŠT: 20/4-382/2017 

 
Sprejme se Finančni načrt KS Sveti Vid za leto 2018. 
 

SKLEP ŠT: 20/4-383/2017 

 
Sprejme se Plan vzdrževanja občinskih cest za leto 2018. 
 

SKLEP ŠT: 20/4-384/2017 

 
Sprejme se Letni načrt javne razsvetljave za leto 2018. 
 

SKLEP ŠT: 20/4-385/2017 

 
Sprejme se Finančni načrt Slivniški pogledi za leto 2018. 

 
 
 
 
 



 

 3 

Ad5   SKLEP O SOGLASJU K CENI STORITEV POMOČI DRUŽINI NA DOMU 
 

SKLEP: 20/5-386/2017 
 
Sprejme se Sklep o soglasju k ceni storitev pomoči družini na domu. 
 
 
Ad 6 PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE 
 
 

SKLEP: 20/6-387/2017 
 
Sprejme se dopolnitev načrta ravnanja s stvarnim premoženjem občine Cerknica za leto 
2017; dopolnitev načrta pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2017- četrta 
dopolnitev. 
 
 
Pregled sklepov pripravila: 
Jasmina KRIŽANČIČ 

 
 

 
 

OBČINA CERKNICA 
OBČINSKA UPRAVA 

DIREKTORICA 
Irena ZALAR 

 OBČINSKI SVET 
OBČINA CERKNICA 

ŽUPAN 
Marko RUPAR 

 

 
 

 

 


