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Pregled in potrditev zapisnika 21. redne seje 
 



 
 
Številka: 032-9/2017 
Cerknica, 18. december 2017 
 

SKRAJŠANI ZAPISNIK 
21. redne seje Občinskega sveta Občine Cerknica, 

ki je potekala dne, 14. decembra 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) Anže BAJC (NaNo) 

 

13) Aleš ŠTEFANČIČ (NaNo) 
14) Vesna TURŠIČ (NaNo) 
15) Danijel LESKOVEC (DeSUS) 
16) Gregor POKLEKA (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, Tamara KLEPAC STERLE – 
podsekretarka za okolje in prostor, Jana MLAKAR – svetovalka za finance in kadrovske zadeve, 
Jasna ZALAR – višja svetovalka za stike z javnostjo in gospodarstvo  in Jasmina KRIŽANČIČ – 
svetovalka v uradu župana. 
 
Predstavnica medijev: Jelka LEKŠE –Notranjsko – Primorske novice 
 
 
Ad 1 UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI IN SPREJEM DNEVNEGA REDA SEJE 
 
Župan, Marko RUPAR se je na začetku seje zahvalil civilni zaščiti in vsem gasilcem pod 
poveljstvom poveljnika Jožeta Turšiča in ekipi Elektra za vso pomoč in trud ob neurju v naši 
občini.  
Župan je vse prisotne lepo pozdravil in odprl 21. redno sejo Občinskega sveta Občine Cerknica. 
Ugotovil je, da je prisotnih 18 članov občinskega sveta in povedal, da je Meta Zalar (NaNo) 
opravičila svojo odsotnost. 
 
Nato je župan prešel na dnevni red seje, ki se je glasil: 
 
1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda seje 
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2. Pregled in potrditev zapisnika 20. redne seje  
 

3. Odlok o proračunu Občine Cerknica za leto 2018 – DRUGA OBRAVNAVA 
 

4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Zdravstvenega doma dr. Božidarja 
Lavriča Cerknica – SKRAJŠANI POSTOPEK 
 

5. Sprememba pravilnika o plačilih občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles 
občinskega sveta, nadzornega odbora ter drugih občinskih organov in odborov 
 

6. Imenovanje članov uredniškega odbora občinskega glasila Občine Cerknica 
 

7. Pobude in vprašanja 
  

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

SKLEP: 21/1-388/2017 
 
Sprejet in potrjen je dnevni red 21. redne seje Občinskega sveta Občine Cerknica. 
 
GLASOVANJE:   PRISOTNIH: 17 
                          ZA:               17           
                          PROTI:           0  
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Ad 2 PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 20. REDNE SEJE  

 
Župan, Marko RUPAR je odprl razpravo na zapisnik 20. redne seje v kateri je razpravljala Vesna 
Turšič. 
 
Vesna TURŠIČ je povedala, da zapisnik ni podan v celoti, saj pobude in vprašanja ostajajo 
neodgovorjene.  
 
Po končani razpravi  je župan podal zapisnik s pripombo na glasovanje. 
 

SKLEP: 21/2-389/2017 
 
Sprejet in potrjen je zapisnik 20. redne seje Občinskega sveta Občine Cerknica s pripombo 
svetnice, Vesne Turšič, da je potrebno podati odgovore na pobude in vprašanja. 
 
GLASOVANJE:   PRISOTNIH: 17 
                            ZA:                17         
                          PROTI:           0 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Ad 3 ODLOK O PRORAČUNU OBČINE  CERKNICA ZA LETO 2018 – DRUGA OBRAVNAVA 

Uvodno obrazložitev je podala Leonida MATIČIČ, višja svetovalka za finance. 
 
Odlok o proračunu je v drugi obravnavi obravnaval tudi Nadzorni odbor Občine Cerknica, zato je 
župan prebral mnenje nadzornega odbora. 
 
Nadzorni odbor občine Cerknica se je seznanil s predlogom Odloka o proračunu Občine Cerknica 
za leto 2018 v drugi obravnavi in ugotavlja, da je razvojno naravnan, v okviru zakonskih 
možnosti.  
 
Nadzorni odbor občine Cerknica predlaga Občinskemu svetu Občine Cerknica, da sprejme Odlok 
o proračunu Občine Cerknica za leto 2018 v drugi obravnavi. 
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Župan je prosil za poročanje matično telo, Odbor za proračun in premoženje občine, v imenu 
katere bo poročala predsednica, Vida Debevc. 
 
Odbor za proračun in premoženje občine je dne 13. 12. 2017 obravnaval predlagano točko in 
predlaga Občinskemu svetu Občine Cerknica, da sprejme Odlok o proračunu Občine Cerknica za 
leto 2018 v drugi obravnavi.  
Odbor za proračun in premoženje občine  je obravnaval vseh šest prejetih amandmajev in vse 
zavrnil.  

 
Župan je člane občinskega sveta seznanil, da je bilo na Odlok o proračunu vloženih šest 
amandmajev. Kot prva je amandma vložila stranka Naša Notranjska, zato je župan prosil 
predlagatelja za obrazložitev amandmaja. 
 
Aleš ŠTEFANČIČ je obrazložil amandma stranke Naša Notranjska. Zagotavljanje čiste pitne vode 
občanom je ena od primarnih nalog lokalne samouprave. Tako pravi tudi 70.a člen Ustave RS 
(UL RS št. 33/91-I, 42/97-UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03-UZ3a, 47, 68, 69/04-UZ14, 69/04- 
UZ43, 69/04-UZ50, 68/06-UZ121, 140, 143, 47/13-UZ148, 47/13-UZ90, 97, 99 in 75/16-UZ70a). 
Občinski svet Občine Cerknica je sprejel Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine 
Cerknica (UL RS št. 12/05), ki v 2. členu določa, da je Jp Komunala Cerknica d.o.o. dolžna 
zagotavljati pitno vodo uporabnikom. Na podlagi razmer v preteklosti so bili mnenja, da je voda v 
vodovodnem omrežju v občini Cerknica prepogosto oporečna. Med drugim je v letu 2017 javni 
zavod Komunala Cerknica, katerega ustanovitelj je tudi Občina Cerknica, zaznamoval razplet 
sodnega postopka, kjer je bila ugotovljena odgovornost za smrt 10 - mesečnega otroka v 
sosednji občini zaradi okužbe z bakterijo, ki je po mnenju izvedencev prišla iz vodovodnega 
sistema v upravljanju Komunale Cerknica.  
Občane so vzporedno vznemirjala pogosta obvestila o potrebnem prekuhavanju vode, pričevanja 
o smradu pitne vode in nezaupanje v osnovno storitev, ki jo mora lastnim občanom zagotavljati 
Občina Cerknica. Iz izjav medijem, ki jih je podajal župan, Marko Rupar, je razvidno, da je velika 
težava v dotrajanosti vodovodnega sistema, za osnovno obnovitev najnujnejših odsekov pa bi 
Občina po ocenah župana potrebovala od 1,5 in 2 milijona evrov. Ker je za namen obnove 
vodovodnega sistema v proračunu za leto 2018 Občina problematiki, ki potencialno ogroža 
človeška življenja, namenila manj kot 290.000 €, z amandmajem dodeljujejo veliko obsežnejša 
sredstva za to postavko. V stranki Naša Notranjska so bili mnenja, da je oskrba z neoporečno 
pitno vodo primarnega pomena za občane in s tem poskušajo  čim hitreje zmanjšati možnosti 
ponovnih zdravstvenih zapletov ali celo izgube življenj prebivalcev občine. Njihov namen je, da 
dosežejo cilj obnove najbolj ključnih odsekov vodovodnega sistema v naslednjih treh letih (pri tem 
se naslanjajo na ocene župana, ki je podal za medije). Sredstva jemljejo iz različnih postavk, ki jih 
sicer podpirajo kot projekte za prihodnje udejanjanje, vendar pa je teža situacije oskrbe s 
kvalitetno in neoporečno pitno vodo za vse občane tako izjemnega pomena, da ji dajejo prioriteto 
pred ostalimi projekti. S sprejemom amandmaja sredstva za investicije v obnovo vodovodnih 
sistemov v letu 2018 povečujejo za toliko, da bi v naslednjih treh letih lahko v celoti zagotovili 
sredstva, ki so po besedah župana potrebna za obnovo vodovodnega sistema, ter s tem 
oskrbovanja uporabnikov z neoporečno pitno vodo, ki naj bi jo na podlagi Ustave RS zagotavljala 
Občina. Ob potrditvi amandmaja mora JP Komunala Cerknica d.o.o. pripraviti natančen načrt 
obnove vodovodnega sistema v naslednjih treh letih do mere, da bo lahko zagotavljala oskrbo s 
pitno vodo v občini, ter s tem v celoti izvrševala Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine 
Cerknica (UL RS št. 12/05). 
Aleš Štefančič  in člani stranke Naša Notranjska so s strani podpornikov amandmaja in tudi s 
strani nasprotnikov amandmaja prejeli veliko klicev. Menil je, da je obrazložitev amandmaja 
dovolj zgovorna, da zadeva prav vsakega občana občine Cerknica in, da je prioriteta, da imajo 
občani dostop do neoporečne pitne vode absolutno nad vsemi projekti, ki so lahko še tako dobri 
in potrebni. Poudaril je, da je človeško življenje in zdravje občanov večja prioriteta kot npr. 
izgradnja nadstreška na tržnici. Zavedajo se, da v tem letu ne bo mogoče v celoti obnoviti 
vodovoda, vendar pa je potrebno storiti odločen korak v smer, da se problematika reši čim prej, 
čim bolj kakovostno in za čim večje število občanov. V stranki Naša Notranjska so bili mnenja, da 
so projekti iz katerih so jemali, luksuzni projekti, ki pridejo na vrsto za osnovnimi dobrinami, ki jih 
mora zagotavljati občina. Na koncu je izrazil upanje, da je njihova želja in zaveza, da občanom 
zagotovijo osnovno infrastrukturo, prepričala zadostno število občinskih svetnikov, da bodo njihov 
predlog podprli. 
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Župan, je podal mnenje občinske uprave. Povedal je, da ima Občina  Cerknica sedem ločenih 
vodovodnih sistemov. Od leta 2010 do vključno leta 2017 je bilo v vodovodno omrežje vloženih 
3,660.000 €, oz. povprečno 515.000 € letno. Napačna navedba s strani stranke Naša Notranjska 
je bila, da je v letu 2018 namenjenih samo 290.000 €, saj je namenjenih 440.000 €, ker je 
potrebno upoštevati tudi postavko v višini 150.000 € za vodohran Gorenje Jezero, ki bo bistveno 
izboljšal oskrbo vode med naseljem Grahovo in Gorenje jezero. Pavšalna je bila tudi navedba, da 
je bilo razglašeno večkratno prekuhavanje vode, in povedal, da je bilo v treh letih enajst 
prekuhavanj vode na sedmih vodovodnih sistemih in sicer pet ukrepov prekuhavanje vode je bilo 
preventivnih zaradi določenih tehničnih napak, pri tem voda ni bila oporečna. Analiza 
prekuhavanje vode kaže, da je bilo v treh letih šestkrat prekuhavanje. Povedal je, da je za 
obnovo vodovodnega sistema potrebnih 2 mio €, vendar pa ni potrebno, da se to izvede jutri. Vsi 
vodovodni sistemi so starejši, vendar še vedno delujejo. Dejstvo je, da se zamenjuje kritične 
zadeve in tam, kjer se urejajo cestne infrastrukture, se obnavlja tudi vodovod. Župan je povedal, 
da je bilo z analizami dokazano, da tudi, če je vodovod brezhiben, če pride do izliva gnojnice v 
okolici izvira vode, kot se je zgodilo v Loški dolini, potem ne pomaga noben vrhunski vodovod. 
Poudaril je, da zadeva okrog sodnega postopka proti Komunali Cerknica, še ni pravnomočna, 
zato jo sam ni želel komentirati. Sam je pred kratkim govoril z inšpektorjem zdravstvene stroke, ki 
je delal analize tudi za našo občino in povedal je, da v kolikor bi bakterija prišla  direktno iz 
vodovoda, bi bilo ogroženih več človeških življenj. Povedal je, da tudi, če bi v proračunu imeli na 
razpolago dodatnih 370.000 €, projekti niso pripravljeni in zato tega ne bi bilo mogoče realizirati v 
letu 2018.  
Župan je pojasnil tudi postavke iz katerih naj bi se sredstva prerazporejala. Postavka 0603 – 
dejavnost občinske uprave – za normalno poslovanje občinska uprava nujno potrebuje nov 
strežnik, ki bo zamenjal osem let starega in dotrajanega, ki je bil že večkrat nadgrajen in zaradi 
zastarelosti nadgradnja ni več mogoča. Življenjska doba strežnikov naj bi bila okrog pet let, 
občinska uprava pa ima vedno več elektronskega poslovanja z javno upravo. Nadalje je 
obrazložil prerazporeditev postavke -12 –pridobivanje in distribucija energijskih surovin, 1443 – 
projektna dokumentacija  za energetske sanacije. Na eni od prejšnjih sej je iz stranke Naša 
Notranjska prišla pobuda, da bi se energetsko saniral društveni center na Rakeku. Energetsko bi 
bilo potrebno sanirati tudi Kravanjevo hišo. Sredstva na tej postavki so namenjena za projektno 
dokumentacijo, da se občinska uprava lahko prijavi na razpis za nepovratna sredstva. Izpostavil 
je postavko 14 – gospodarstvo, kjer bi prerazporedili 5.000 €, po drugi strani pa bodo nekatere 
druge stranke na sami seji vložile amandma za povečanje gospodarstva. 5.000 € je namenjenih 
za staro in novo industrijsko cono, obnova informacijskih tabel v stari coni in postavitev novih 
informacijskih tabel v novi coni. Nadalje je obrazložil prerazporeditev postavke 100443 – ureditev 
brvi pri tržnici v Cerknici. Projekt je naročen in občinska uprava ga želi tudi realizirati. Sedanja brv 
je povzročila poplavni val, ki se je razlil proti Cerknici pred dvemi leti. Agencija RS za okolje  tudi 
vztraja, da se obstoječa brv odstrani. Nadalje je prišel na prerazporeditev postavke 100452 – 
nadstrešek nad tržnico. Pojasnil je, da je za ureditev normalnega delovanja na tržnici, ki bo 
preprečila, da se bo na tržnici en sam ponudnik širil po celotni tržnici in odganja ostale 
ponudnike. Občinsko glasilo Slivniški pogledi – velika večina občin v Sloveniji ima svoja glasila. 
Sam je v preteklosti kot predsednik sveta regije predlagal vsem županom v regiji, da bi imeli 
skupen regijski časopis. Kasneje so vse občine ustanovile svoj občinski časopis, po drugi strani 
pa so s strani občank in občanov ter različnih društev prihajale pobude za ustanovitev 
občinskega časopisa. Izpostavil je zunanje igrišče pri osnovni šoli v Cerknici, ki je v zelo slabem 
stanju, zato je občinska uprava skupaj z učitelji že pred leti naredila načrt sanacije in vsako leto 
se nekaj sanira in obnovi okrog osnovne šole. Nadalje je prešel na balinišče pri kegljišču v 
Cerknici. Znesek je namenjen za pokritje balinišča, saj je v zimskih mesecih to balinišče 
neuporabno in balinarji obiskujejo balinišče v Postojni, ker se izvajajo tudi tekmovanja. 
Prerazporeditev naj bi bila tudi iz postavke obnova slačilnic v športnem parku Rakek, ki so v zelo 
slabem stanju in so sanitarno oporečne.  
 
Župan, Marko RUPAR je odprl razpravo, v kateri so sodelovali: Vesna Turšič, Aleš Štefančič, 
Janez Ožbolt, Bogdan Zevnik, Miloš Pohole, 
 
Vesna TURŠIČ je povedala, da je bila pravica do pitne vode zapisana v ustavo. Naj bo kvalitetna 
in čista pitna voda tudi prioriteta naše občine in vseh občanov in članov občinskega sveta. Vse 
ostalo lahko počaka, saj so postavke iz katerih se prerazporeja nadstandard, čista voda pa je 
osnovna dobrina in prioriteta. Mnenje stranke Naša Notranjska je, da bi morali za vodo poskrbeti 
že včeraj in ne jutri, saj je to prioriteta. Poudarila je, da se tako ogroža zdravje občank in 
občanov. Sama bo podprla predlagani amandma in naprosila je tudi vse ostale člane občinskega 
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sveta, da v predlogu stranke Naše Notranjske prepoznajo kaj so želeli storiti in kaj želijo s tem 
pridobiti.  
 
Aleš ŠTEFANČIČ je razpravljal o mnenju občinske uprave, ki predlaganega amandmaja ni 
podprla. Izpostavil je nadstrešek na tržnici in dodal, da še vedno ne razume kako bo dodaten 
nadstrešek rešil dejstvo, da tržnica sameva in da je prostor neizkoriščen. Glede Slivniških 
pogledov je povedal, da če bi bil namen občine Cerknica objektivno poročanje o dogodkih iz 
občine, bi poskrbela za to, da so Slivniški pogledi tako kot vsa ostala občinska glasila v naši 
okolici vpisana v razvid medijev, saj šele na podlagi tega, ko je neko glasilo vpisano v razvid 
medijev, lahko pride do tega, da nekdo, ki se ne strinja z nekim člankom zahteva umik oz. 
popravek članka, kar pa v tem trenutku ni mogoče. Stranka Naša Notranjska je imela v preteklosti 
tudi take izkušnje, ko so se v Slivniških pogledih pojavljale nepreverjene informacije, neresnice in 
zato nihče ni odgovarjal. Postavil je vprašanje ali je vrednost tega, da bo neko društvo videlo 
svoje ime napisano v občinskem glasilu, ki morda ali pa morda tudi ne piše resnice, več vredno 
od tega, da je voda čista in neoporečna. Po mnenju stranke Naša Notranjska temu ni tako. Glede 
informacijskih tabel v obrtni coni Cerknica ni želel zgubljati besed. Prioritete je nakazal že v 
obrazložitvi, vse tisto čemur so se z amandmajem odrekli, da lahko vložijo v obnovo vodovoda v 
ničemer na vpliva na samo izvajanje proračuna. Niti z eno postavko se niso dotaknili projektov, ki 
so sofinancirani z evropskimi sredstvi. Se pa ne strinjajo s projekti, ki so rahlo luksuzne narave z 
osnovnimi poslanstvi, ki jih mora izvajati občina. Osnovno poslanstvo občine, vpisano v Ustavo 
Republike Slovenije je dobava čiste pitne vode.  
 
Župan, Marko RUPAR je dodal, da je bilo od šestih prekuhavanj vode dvakrat vzrok hišno 
omrežje in sicer na vodovodnem omrežju je bila voda neoporečna, v starejši hiši, kjer je bil zelo 
majhen pretok, par litrov na dan, je bila voda oporečna. Povedal je, da pozdravlja namero za 
povečanje sredstev za obnovo vodovodnih sistemov, po drugi strani pa glede na stalno 
proračunsko postavko iz naslova omrežnin, ki je v povprečju 500.000 € ne želi posegati v ostale 
proračunske postavke, ker je menil, da se s predvidenimi sredstvi zagotavlja ustrezna pitna voda, 
kar izkazuje tudi rezultat analiz pitne vode Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano 
(NLZDH – Novo mesto), nadzora ter državnega monitoringa v zadnjih letih. Poudaril je, da 
govoriti na splošno, da je voda slaba in, da občina ne poskrbi za vodo je nekorektno, ker se tako 
občinska uprava kot komunala trudi in obnavlja vodovodne sisteme.  
 
Vesna TURŠIČ je podala repliko na razpravo župana glede obvestila o prekuhavanju vode. 
Sama je bila obveščena, da je bilo na enemu od hišnih priključkov ugotovljeno, da je voda 
oporečna in to naj bi bilo  v šoli  oz. v vrtcu v Grahovem..  
 
Župan, Marko RUPAR je odgovoril, da je bila v šoli oz. vrtcu v Grahovem oporečna voda zato, 
ker je naloga šole po počitnicah, da je potrebno pipe odpreti,da voda teče nekaj časa.  
 
Janez OŽBOLT je postavil vprašanje ali potrebujemo obnovitev vodovodnega omrežja in ali 
imamo dobro vodo. Opozoril je, da so komunalne storitve v Občini Cerknica med dražjimi v regiji. 
Stranka Naša Notranjska je predlagala, da se predlagani amandma podpre, saj se s tem ne ruši 
proračuna. 
 
Župan je pojasnil, da sredstva, ki se jih vsako leto namenja v obnovo vodovodnih sistemov 
zadostujejo, da je voda dobra. Analize, ki so bile izvedene v zadnjih treh letih, kažejo na to, da 
imamo dobro vodo. Glede obnove vodovodov v višini 2 mio € pa je ponovil, da je želja občinske 
uprave, da bi tiste dele vodovodov, ki so sicer še v dobri kondiciji, vendar že zamortizirani in 
starejši, obnovili. Poudaril je, da tudi, če bi imeli dovolj finančnih sredstev na razpolago, tega v 
dveh letih ne bi bilo mogoče realizirati, saj tečejo vodovodi tudi po glavnih cestah, kjer je potrebno 
na novo položiti asfalt in vso ostalo infrastrukturo, kar bistveno podraži projekt.  
 
Bogdan ZEVNIK je izpostavil besede župana, ki je dejal, da v nekaterih sosednjih občinah 
obnavljajo vodovode »po domače«. Zanimalo ga je katere so te občine, saj sam pozna občino 
Pivka, Logatec, Loško dolino in lahko zagotovi, da se v vseh teh občinah delajo vodovodi v 
skladu s predpisi. Na koncu je dodal, da za obnovo vodovoda ni potrebnega niti soglasja niti 
gradbenega dovoljenja.  
 
Aleš ŠTEFANČIČ je podal repliko in povedal, da se zavedajo, da dobrih 300.000 € ne bo rešilo 
težave, ki je po njihovem mnenju kar konkretna. Potrebno se je zavedati, da v kolikor JP 
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Komunala Cerknica v tem trenutku ne ve katere dele vodovoda je potrebno obnoviti, potem javno 
podjetje komunala Cerknica ne opravlja svojega dela.  
 
Miloš POHOLE je repliciral svetniku, Alešu Štefančiču in povedal, da ima Jp Komunala Cerknica 
v svojih načrtih vse vodovode, ki so potrebni obnove.  
 
Bogdan ZEVNIK je povedal, da je seznanjen z načrti komunale Cerknica. Gre za 44 odsekov 
vodovodnega sistema v skupni vrednosti 2.295.400 €.  
 
Aleš ŠTEFANČIČ je podal repliko svetniku, Milošu Poholetu. Zahvalil se je za podatek, ki ga je 
doumeval in sicer, da JP Komunala Cerknica ima načrt kaj je potrebno obnoviti in koliko. Postavil 
je vprašanje v kolikor se izuzame postavko vodohran, ali je proračunska postavka obnove 
vodovodnih sistemov nekaj manj kot 290.000 €.  
 
Župan je pojasnil, da bo vodohran bistveno izboljšal oskrbo na relaciji Grahovo – Gorenje jezero. 
V kolikor pride do izpada, so težave tudi na vodooskrbi. Za naslednje leto je v postavki obnove 
vodovodov predvidenih 440.000 €.  
 
Aleš ŠTEFANČIČ je pojasnil, da načrt obstaja, zato se lahko večino naredi že v letu 2018. Dodal 
je, da več kot se bo obnovilo, manj bo izgube, kar pomeni tudi prihranek za občane, kar pa je 
neprimerljivo z  koristjo, ki jo bo obnova vodovodnih sistemov prinesla za zdravje in varnost 
občank in občanov.  
 
Župan, Marko RUPAR je podal na glasovanje amandma stranke Naša Notranjska. 
 
SKLEP: V Odloku o proračunu Občine Cerknica za leto 2018 se poveča proračunska 
postavka 112019 – obnova vodovodnih sistemov v višini 370.570,00 EUR, prerazporeja pa 
se iz postavk: nakup opreme, računalnikov in programske opreme  višini 15.000 EUR, 
projektne dokumentacije za energetske sanacije v višini 15.000 EUR, turistične akcije – 
table, propagandni material v višini 5.000 EUR, ureditev brvi pri tržnici v Cerknici v višini 
160.000 EUR, postavitev nadstreška nad tržnico v višini 20.000 EUR, celotna postavka 
Slivniški pogledi v višini 57.570 EUR, ureditev zunanjega igrišča pri PŠ Cerknica v višini 
13.000 EUR, ureditev balinišča pri kegljišču v Cerknici v višini 35.000 EUR in obnova 
slačilnic v športnem parku na Rakeku v višini 50.000 EUR.  NI BIL SPREJET. 
 
GLASOVANJE:   PRISOTNIH: 18 
                          ZA:                9 
                          PROTI:           9 
 
Sklep ni bil sprejet.  

 
Drugi amandma je vložil Bogdan Zevnik. Župan je prosil predlagatelja za obrazložitev. 
 
Bogdan ZEVNIK je povedal, da v amandmaju predlaga, da se v prvem odstavku 5. člena besedi 
»župan« nadomesti z besedo »občinski svet«, ter se v drugem odstavku 5. člena črta besedilo 
»oziroma odpre novo proračunsko postavko.«  
 
Župan je pojasnil mnenje občinske uprave in sicer del amandmaja, da se v prvem odstavku 5. 
Člena besedi »župan« nadomesti z besedo »občinski svet« se zavrne z naslednjimi argumenti; 
prerazporejanje proračunskih sredstev je potrebno, če se tekom proračunskega leta ugotovi, da 
so na posameznih proračunskih postavkah potrebna dodatna sredstva, ki jih ob spremljanju 
proračuna ni bilo mogoče predvideti, hkrati pa je na določenih proračunskih postavkah manjša 
realizacija od predvidene. Da se izvajanje oz. realizacija posamezne načrtovane aktivnosti 
omogoči v vseh občinah o prerazporeditvah proračunskih sredstev odloča župan. Omejitve glede 
prerazporejanja proračunskih sredstev so navedene v 24. členu Zakona o izvrševanju proračuna 
RS. Prenos pravice prerazporejanja proračunskih sredstev na občinski svet bi močno omejil delo 
občinske uprave in otežil dela na posameznih projektih, zato imajo na občinah to pravico izvajati 
župani in obveščati občinski svet ob polletju in ob zaključnem računu. V sedmih letih njegovega 
županskega mandata so bila vsako leto občinskemu svetu predložena polletna poročila  in 
zaključni račun. S strani svetnic in svetnikov do sedaj ni bilo nikoli nobenih pripomb na poročila.  
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Župan je pojasnil mnenje občinske uprave in sicer del amandmaja, da se v drugem odstavku 5. 
člena  črta besedilo »oziroma odpre novo proračunsko postavko« se zavrne z naslednjimi 
argumenti; če pri načrtovanju proračuna ni bilo mogoče predvideti prejemnika proračunskih 
sredstev ali načina izvedbe posamezne naloge oz. projekta, če je bilo potrebno za pridobivanje 
sredstev iz nacionalnih oz. evropskih razpisov zaradi utemeljenih razlogov. Črtanje tega besedila 
bi omejilo delo občinske uprave in tako preprečilo pridobitev sredstev iz nacionalnih in evropskih 
razpisov. Pojasnil je, da za izvrševanje proračuna odgovarja župan in poroča ob polletju in na 
koncu leta.   
 
Župan je odprl razpravo, v kateri so sodelovali Miloš Pohole, Aleš Štefančič in Bogdan Zevnik.  
 
Miloš POHOLE je postavil vprašanje kako imajo zadevo urejeno v Loški dolini. V kolikor bi bil 
predlog sprejet, bi to pomenilo veliko več sej občinskega sveta in v nujnih zadevah, bi morali 
najprej sklicati občinski svet.  
 
Aleš ŠTEFANČIČ se je strinjal s predlaganim amandmajem. Kot občinski svetnik, ki na današnji 
seji sprejema proračun, ima občutek, da sprejema samo vhodno in izhodno številko. Vse kar se 
zgodi vmes pa je imaginarno. Ko občinski svet potrdi proračun nima nobenega nadzora nad 
izvajanjem proračuna. Dodal je, da stranka Naša notranjska predlagani amandma podpira.  
 
Bogdan ZEVNIK je odgovoril svetniku, Milošu Poholetu. Občina Loška dolina nima takega 
določila kot ga ima Občina Cerknica. Na drugo vprašanje pa je odgovoril, da ima vsak proračun 
določene rezerve in zato je nujne zadeve mogoče urediti preko korespondenčne seje.  
 
SKLEP: V Odloku o proračunu Občine Cerknica za leto 2018 se v prvem odstavku 5. člena 
besedo »župan« nadomesti z besedo »občinski svet«, ter v drugem odstavku 5. člena se 
črta besedilo: »oziroma odpre novo proračunsko postavko.« NI BIL SPREJET. 
 
GLASOVANJE:   PRISOTNIH: 18 
                          ZA:                9 
                          PROTI:           9 
 
Sklep ni bil sprejet.  
 
Župan je prešel na tretji in četrti amandma, ki sta ga vložila Alojz Puntar in Blaž Knez. Gre za dva 
amandmaja, ki imata enako vrednost in se navezujeta na enako proračunsko postavko. Župan je 
prosil za obrazložitev predlagatelja amandmaja. 
 
Blaž KNEZ je pojasnil, da je v amandmaju govora o prireditvah občinskega pomena. Z 
amandmajem je želel, da bi se sredstva bolj učinkovito porabila. Gre za to, da bi bila sredstva 
porabljena bolj vzgojno in bolj uravnoteženo. Radi bi omogočili, da bi se s sodelovanjem šol tudi 
otroci učili o prazniku dneva žena in materinskem dnevu. Opazil je, da slovenski kulturni praznik, 
ki je občinskega pomena nima svoje postavke. Na koncu je dejal, da bi Rudolf Maister lahko 
postal nove blagovna znamka te občine in sicer bi mu lahko namenili neko vidnejšo prireditev 
občinskega pomena.  
 
Alojz PUNTAR je povedal, da umika svoj amandma. 
 
Župan je pojasnil mnenje občinske uprave in sicer, da se amandma zavrne z naslednjimi 
argumenti;  
Sredstva za slovenski kulturni praznik 8. februar niso izpadla iz financiranja, temveč so 
opredeljena v okviru letnega programa kulturnega doma, zato prerazporeditev sredstev v višini 
2000 € ni potrebna. Omenjena prireditev se je prenesla pod okrilje Notranjskega regijskega 
parka, ker je nemogoče izpeljati javni poziv za izvedbo prireditve na začetku leta. Pogoj za 
začetek postopkov javnega poziva oz. javnih razpisov je sprejet proračun občine Cerknica. 
Najkrajši možni rok za izvedbo vseh postopkov, ki jih za javne pozive narekuje zakonodaja in pod 
pogojem, da se nihče ne pritoži na odločbo o izvajalcu prireditve ter da takoj prevzamejo 
priporočeno pošiljko je 30 dni. Kar pomeni, da je nemogoče v tako kratkem času pripraviti 
prireditev ob kulturnem prazniku 8. februarju. Prireditev ob materinskem dnevu in dnevu žena 
lahko morebitni izvajalci prijavijo na javni razpis, ki je vsako leto objavljen po sprejemu proračuna, 
zato dodatna sredstva v višini 1000 € niso potrebna. Ravno tako se  sofinancira izvedba operete 
z naslovom Miklavž prihaja v kulturnem domu Cerknica, ob svetem Miklavžu, proračunska 
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postavka 060300 – program – programi preko javnega razpisa. Prireditev ob dnevu boja proti 
okupatorju in 1. maju se sofinancirajo v višini 3000 €. Dan državnosti se sofinancira v okviru 
proračunske postavke 060303 v višini 3000 €, za kar so  tudi že predvidena sredstva. V spomin 
Rudolfa Maistra že več let potekajo prireditve Maistrovi večeri, ki jih organizirajo v sodelovanju s 
kulturnim domom in društvi in izvede Notranjsko domoljubno društvo general Maister. Prireditve 
preko javnega razpisa, ki bo  izveden  po sprejemu proračuna sofinancira Občina Cerknica, 
proračunska postavka programi na podlagi razpisa. Prerazporeditev sredstev v višini 1000 € ni 
potrebna, ker so sredstva za ta namen že zagotovljena. V zadnjem času so se v dogovoru z 
domoljubnim društvom General Maister slovesnosti preselile celo na višji nivo, v kulturni dom 
Cerknica tako ,da je možnost obiska večja. Pri imenovanju prireditev ob dnevu samostojnosti in 
enotnosti, novoletni koncert, je prišlo do pomote v zapisu, dejansko gre za sofinanciranje božično 
– novoletnega koncerta ob dnevu samostojnosti in enotnosti, za kar je že predvidenih 3000 €. 
Župan je ugotovil, da so za vse prireditve, ki so predlagane v amandmaju že zagotovljena 
sredstva v obstoječem predlogu proračuna, zato sprejem amandmaja ni potreben.  
 
Župan je odprl razpravo v kateri je sodeloval Blaž Knez. 
 
Blaž KNEZ je pojasnil, da ne gre za prerazporejanje, ampak gre za zvišanje in znižanje  nekaterih 
postavk. Izpostavil je slovenski kulturni praznik in izrazil začudenje, saj na državnem nivoju pri 
enaki zakonodaji uspejo organizirati kulturni praznik ne glede na 30 -dnevni rok zastaranja.  
 
Župan, Marko RUPAR je zaključil razpravo in podal na glasovanje predlagani amandma. 
  

SKLEP: 21/3-390/2017 
 
V Odloku o proračunu Občine Cerknica za leto 2018 se pri  proračunski postavki 060303 – 
Programi na podlagi javnega poziva – prireditve občinskega pomena, spremeni 
obrazložitve dejavnosti v okviru proračunske postavke v višini 12.000 EUR. 

 
GLASOVANJE:   PRISOTNIH: 17 
                          ZA:                9 
                          PROTI:           8 
 
Sklep je bil sprejet.  

 
Peti amandma sta vložila Alojz Puntar in Blaž Knez. Župan je prosil predlagatelja za obrazložitev. 
 
Alojz PUNTAR je povedal, da so občani Cerknice priča slabemu gospodarskemu stanju v občini. 
Stanje se v zadnjem letu in pol še poslabšuje, podjetja se zapirajo, ukinjajo se delovna mesta. V 
mestnem in vaških jedrih so se zaprle trgovine in lokali, ki so zagotavljali oskrbo občanov z 
blagom in storitvami, tudi z osnovnimi življenjskimi potrebščinami in storitvami. Vasi kot so Unec, 
Begunje, Grahovo, pa tudi sama Cerknica so izgubile zadnjo možnost preskrbe s svežim kruhom, 
živili in tudi obleko in opremo za najmlajše, vedno manjši je tudi obseg poslovanja poštnih 
uradov. Prepričani so, da se v občini srečujemo z zelo težko gospodarsko kot tudi socialno 
situacijo. Občina mora s svojo proračunsko politiko spodbujati odpiranje novih delovnih mest . V 
taki situaciji urejanje in širitev prostorov Knjižnice Jožeta Udoviča ne more biti prioriteta občine 
Cerknica za leto 2018, pač pa se proračunska sredstva namenijo za pomoč gospodarstvu, 
predvsem malemu gospodarstvu. Dolgoročni cilji; spodbujanje malega gospodarstva in 
sofinanciranje najemnin pri najemanju tržnih niš in trgovin (Rakek, Unec, Grahovo, Cerknica, 
Begunje).Odkup stavb znotraj ožjega centra mesta Cerknica za potrebe malega gospodarstva.  
 
Ladislava KLANČAR je pojasnila, da se je pri zadnjem glasovanje prijavila in glasovala, vendar jo 
sistem ni zabeležil. Prosila je za ponovitev glasovanja.  
 
Anže BAJC je predlagal kratko pavzo. 
 
Župan je povedal, da bo kratka pavza po ponovitvi glasovanja. 
 
Irena ZALAR, direktorica občinske uprave je pojasnila, da v kolikor volja svetnice ni bila pravilno 
izražena, se bo postopek glasovanja ponovil. 
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Župan, Marko RUPAR je pojasnil mnenje občinske uprave pri predlaganem amandmaju. Povedal 
je, da kazalniki rasti v Občini Cerknica izkazujejo popolnoma drugačno sliko. Po podatkih ISSO 
analize o dosežkih občin v petletnem obdobju od 2011 do 2015, izdelane v letu 2017 so med 
slovenskimi občinami še recesijska gibanja, medtem ko Občina Cerknica sodi med redke občine, 
kjer je v tem času gospodarstvo že doseglo rast. Dokaz za to pokaže indeks razvoja občine po 
ISSO analizi v letu 2013, kjer je občina Cerknica uvrščena na 40. mestu, v letu 2016 pa smo 
napredovali na 11. mesto med 212 občinami. Na območju treh občin Cerknica, Loška dolina, 
Bloke od leta 2010-2014 beležimo 45 hitro rastočih podjetij od tega 34 v občini Cerknica. V 
primerjavi z letom 2017 se je število podjetij  in samostojnih podjetnikov v letu bistveno zvišalo in 
v Cerknici je že 587 podjetij, v Loški dolini 61 in na Blokah 21. Stopnja brezposelnosti na območju 
Občine Cerknica v obdobju januar – avgust 2017 je 8,6 % in se je glede na leto 2014 zmanjšala 
za 2,8 %. To kaže na najnižjo brezposelnost v širši okolici. Občina Bloke ima 9,6 % 
brezposelnost, Občina Loška dolina 10,1 %, Občina Postojna 9,4 % in Občina Vrhnika 9,2%. 
Občina že sedaj spodbuja gospodarstvo v maksimalni meri in z vsemi zakonskimi možnostih kot 
so sprejemanje prostorskih aktov in ustvarjanje industrijskih obrtnih con. Pri izgradnji nove 
industrijske cone Podskrajnik je občina pridobila gradbeno dovoljenje, ki je še vedno v veljavi in 
omogoča širitev cone. Zemljišča so v lasti Agrarne skupnosti Dolenja vas, zato občina ne more 
vplivati na prodajo in ceno zemljišč. V kolikor bo agrarna skupnost Dolenja vas prodala zemljišča 
za gradnjo, bo občina poskrbela še za izgradnjo komunalne infrastrukture. Kar zadeva pomoč 
gospodarstva preko komunalnega prispevka za novogradnjo ali pa za širitve tovarn, da bi bilo 
poslovno okolje bolj ugodno za potencialne investitorje  in obstoječe gospodarske subjekte, ki 
širijo svojo dejavnost, je občina že pred tremi leti znižala višino komunalnega prispevka na 
najnižjo zakonsko višino za gospodarstvo, kar pa predstavlja med 30 % in 60 % nižji komunalni 
prispevek, odvisno od vrste objekta, glede na pretežno dejavnost. V povprečju je komunalni 
prispevek nižji za 45 %. Nato je dodeljevanje finančnih sredstev malemu gospodarstvu, pravilnik 
državne pomoči, zagotovljena sredstva, javni razpis neposredno za namen pospeševanja malega 
gospodarstva Občine Cerknica, v skladu s tem pravilnikom, se iz postavke iz proračuna 
pospeševanje razvoja malega gospodarstva izvede javni razpis preko katerega sta financirana 
dva ukrepa in sicer spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanje. Na tej 
postavki so predvidena sredstva v višini 60.000 € in do sedaj ni bil zavrnjen noben nosilec, ki je 
izpolnjeval pogoje. Poleg tega občina sofinancira podporne aktivnosti, pomoč pri ustanovitvi 
podjetja itd. tako fizične osebe kot podjetnike in ostale poslovne subjekte in sicer preko pogodbe 
Regijske razvojne agencije v višini 6000 €. Dodeljevanje finančnih sredstev za podporo 
kmetijstvu po pravilniku v višini 131.300 €, od tega za neposredne spodbude razvoja kmetijstva in 
podeželja 40.000 €, kjer  je mogoče prijaviti tudi pomoč za pokrivanje operativnih stroškov 
transportna iz odročnih krajev. Iz prej omenjenega razpisa se sredstva namenjajo še za urejanje 
oz. vzdrževanje  nekategoriziranih občinskih poti v višini 14.000 €, tekoče vzdrževanje gozdnih 
cest v višini 60.000 €, ter 17.000 € za splošne storitve v kmetijstvu. Vzdrževanje gozdnih cest se 
tekom leta lahko tudi dvigne iz koncesijskih dajatev, ki jih dodeli Zavod za gozdove, vendar pa je 
ta podatek znan praktično šele na koncu leta. Spodbujanje turizma preko Regijske destinacijske 
organizacije. Turistična društva v regijski destinaciji Postojna delujejo z Regijsko razvojno 
agencijo, ki je sofinancirana četrtletno, kjer so vsa turistična društva zelo aktivna. Prav zagotovo 
pa veliko spodbud v turizmu predstavlja sofinanciranje dejavnosti Notranjskega regijskega parka, 
ki sistematično skrbi za promocijo zavarovanega območja oz. občine. Izvajanje projektov je 
pomembna vloga Regijske razvojne agencije, katere članica je tudi naša občina. Preko RRA se 
izvaja tudi štipendijska shema, ki deluje že od leta 2004, trenutno je v to shemo vključenih sedem 
podjetij. Štipendiranje je odraz pomoči šolajočih za potrebe delodajalcev, ti pa sledijo 
gospodarskim razmeram v regiji. Odkup stavb znotraj ožjega dela Cerknice za potrebe malega 
gospodarstva bi bil ekonomsko neupravičen, saj so te stavbe potrebne temeljite obnove in za 
lastnike predstavlja velik finančni strošek. Glede same lokacije teh stavb v samem centru je 
župan povedal, da ni parkirišč, po drugi strani ima obrt in industrija prostor v  industrijski coni. V 
kolikor pa bi bil interes s strani malih podjetnikov pa ima občina na Rakeku staro osnovno šolo in 
v Grahovem, ki se že dolgo časa neuspešno prodajati. V kolikor imajo predlagatelji interes, naj se 
obrnejo na občino in našla se bo rešitev. Sofinanciranje najemnin pri najemanju tržnih niš in 
trgovin podjetnikov bi bilo s strani zakonodaje nedovoljena državna pomoč.  
Omenjen je bil tudi stečaj Kmetijsko gozdarske zadruge Krpan, ki je v stečajnem postopku. Za 
najem trgovin obstaja velik interes lokalnih podjetij, ki so pripravljeni oživeti trgovinsko ponudbo. 
Na to občina nima vpliva, ker gre za tržno kategorijo, to je samostojna  pravna oseba, ki deluje na 
trgu. Vse je odvisno od doseženega dogovora med stečajnim upraviteljem in zainteresiranimi 
podjetniki. Povedal je primer, da je v letu 2016 šlo v stečaj podjetje Brest in stečajni upravitelj g. 
Razdrih je izredno aktiven pri oddajanju poslovnih prostorov v najem in je pridobil že kar nekaj 
ponudnikov. Glede trgovine baby center, ki je bil v Mercatorju in je bil pod okriljem KGZ Krpan je 



 

 10 

povedal, da je že govoril s potencialnim najemnikom. Dodal je, da v kolikor se pojavni iniciativa, 
občina v okviru zakonskim možnosti pristopi in pomaga. Obrazložil je, da se je občinska uprava 
odpovedala nakupu daril v korist nekdanjim zaposlenim v KGZ Krpan in jim namenila 3000 €, v 
letu 2016 pa so se sredstva razdelila nekdanjim delavcem podjetja Brest. Župan je povedal, da v 
Grahovem je trgovina, ki zelo dobro deluje, saj je bilo v amandmaju zapisano, da je ni.  
 
Župan je odprl razpravo v kateri je sodeloval Alojz Puntar. 
 
Alojz PUNTAR je pojasnil, da je v naši občini problem majhnih trgovin, saj trgovski centri rastejo. 
Izpostavil je občino Kamnik, kjer so našli zakonsko osnovo za spodbujanje zasedenosti centra 
mesta s subvencijami.  
 
Župan, Marko RUPAR je pojasnil, da so stečajni postopki dolgotrajni in sam upa, da bo do 
sklepanja najemnin prišlo v enem letu. Dodal je, da z vsemi poslovnimi subjekti v občini sodeluje 
zelo dobro in je prepričan, da se bo rešitev hitro našla. Obrazložil je prerazporeditev sredstev 
postavke Knjižnice Jožeta Udoviča Cerknica – širitev prostorskih kapacitet Knjižnice Jožeta 
Udoviča Cerknica. Občinski svet je spomnil, da so na eni od preteklih sej domoznansko zbirko 
imenovali z odlokom, problem pa je pomanjkanje prostora za zbirko. Glede na dejstvo, da je v 
domoznanski zbirki kar nekaj zelo redkih del, ki so pomembne za našo zgodovino, je nujno, da 
knjižnica Cerknica dobi svoje prostore. Da so vlaganja v knjižnico upravičena, dokazuje tudi 
visoka bralna pismenost občank in občanov, ker je kar 30 % prebivalcev občine Cerknica 
včlanjenih v knjižnico Cerknica. Za primerjavo je dodal, da jih je v občini Loška dolina in Bloke 
vpisanih 18 %. Drugo dejstvo je, da sama knjižnica prireja ogromno prireditev, na majhnem 
prostoru, zato bi bilo nujno potrebno urediti dodatne prostore.  
 
Župan je odprl razpravo, v kateri je sodeloval Blaž Knez. Po končani razpravi je župan podal na 
glasovanje predlog sklepa. 
 
SKLEP: V Odloku o proračunu Občine Cerknica za leto 2018 se poveča proračunska 
postavka 2403 – Intervencija za ohranjanje in razvoj malega gospodarstva v višini 250.000 
EUR, zmanjša pa se proračunska postavka 060105 – širitev prostorskih kapacitet Knjižnice 
Jožeta Udoviča Cerknica. NI BIL SPREJET. 

 
GLASOVANJE:   PRISOTNIH: 18 
                          ZA:                9 
                          PROTI:           9 
 
Sklep ni bil sprejet.  

 
Župan je prekinil sejo za 10 minut. Seja se je nadaljevala ob 19.40. Prisotnih je bilo 18 članov 
občinskega sveta.  
 
Župan, Marko RUPAR je ponovno podal na glasovanje amandma na Odlok o proračunu Občine 
Cerknica za leto 2018 in sicer proračunska postavka 060303 – Programi na podlagi javnega 
poziva – prireditve občinskega pomena, sprememba obrazložitve dejavnosti v okviru proračunske 
postavke v višini 12.000 EUR. 
 
SKLEP: V Odloku o proračunu Občine Cerknica za leto 2018 se pri proračunski postavki 
060303 – Programi na podlagi javnega poziva – prireditve občinskega pomena, spremeni 
obrazložitve dejavnosti v okviru proračunske postavke v višini 12.000 EUR. NI BIL 
SPREJET. 

 
GLASOVANJE:   PRISOTNIH: 18 
                          ZA:                9 
                          PROTI:           9 
 
Sklep ni bil sprejet.  
 
Šesti amandma so vložili Alojz Puntar, Blaž Knez, Aleš Štefančič, Vincenc Steržaj in Bogdan 
Zevnik. Župan je prosil predlagatelja za obrazložitev. 
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Alojz PUNTAR je pojasnil, da je demografska slika občine Cerknica med slabšimi v Sloveniji. 
Gostota naseljenosti v občini Cerknica je po podatkih SURS manjša kot v celotni državi. Prav 
gotovo je temu vzrok tudi to, da se na območju občine Cerknica srečujemo s povečanim 
praznjenjem vaških središč in vasi, ki so od središča Cerknice oddaljeni 15 minut in več. Mladi se 
izseljujejo iz vasi kot so Lešnjaki, Mahneti, Osredek, Sv. Vid in prihajajo vse bližje centru mesta. 
Na obrobnih vaseh ostajajo starejši prebivalci, mnogokrat tudi bolni in brez lastnega prevoza. 
Hiše samevajo in propadajo. Občina je v preteklih letih vložila veliko proračunskih sredstev v 
izgraditev komunalne in prometne infrastrukture tudi v oddaljenih vaseh v občini. S predlaganim 
amandmajem želijo spodbuditi priseljevanje mladih družin, ki rešujejo prvi stanovanjski problem v 
vasi, ki so na ravni občine pod statusom »ogrožene«. Priseljevanje bi se spodbujalo s subvencijo 
pri vlaganju v nakup ali gradnjo stanovanjske hiše na ogroženih območjih. Sredstva se 
dodeljujejo upravičencem na podlagi javnega razpisa, na podlagi predložene dokumentacije, s 
katero bodo prijavitelji dokazali pridobitev lastninske pravice na stanovanjski hiši oziroma 
zazidljivi parceli na ogroženem območju. Sredstva se bodo dodeljevala po vrstnem redu prispelih 
vlog, do porabe sredstev.  
 
Župan, Marko RUPAR je pojasnil mnenje občinske uprave in sicer je povedal, da je do naselij, ki 
so oddaljena od urbanih središč občina pripeljalo vso infrastrukturo, s katero je zagotovljena 
primerna kakovost bivanja občank in občanov na vasi, urejene so ceste, vodovod. Trenutno je v 
proračunu tudi dokončanje cestne povezave Sveti Vid – Župeno, kar bo občutno izboljšalo cestne 
povezave do središča občine in tudi do Ljubljane. V naseljih na podeželju je cena zazidalnih 
zemljišč in hiš že sedaj občutno nižja kot v urbanih naseljih občine. Gostota poseljenosti je redka 
tudi zaradi velike površine. Predlagano subvencioniranje je ustavno sporno, trenutnih zakonskih 
možnosti za predlagano ni. Župan je predlagal, da se amandma zaradi naštetih argumentov 
zavrne.  
 
Župan je odprl razpravo v kateri sta sodelovala Alojz Puntar in Miloš Pohole.  

 
Alojz PUNTAR je povedal, da se s podobnimi težavami srečuje več občin in dodal je, da so v 
občini Ajdovščina objavili razpis za subvencioniranje obrestne mere stroškov stanovanjskih 
kreditov občanov.  
 
Miloš POHOLE je povedal, da tudi, če bi bil amandma podprt, bi ga moral župan zadržati, ker bi 
šlo v tem primeru za nakup privatnih zemljišč, ki jih občina ne sme subvencionirati.  

 
SKLEP; V Odloku o proračunu Občine Cerknica za leto 2018 se poveča proračunska 
postavka 16029003 – Prostorsko načrtovanje, v višini 50.000 EUR in zmanjša se 
proračunska postavka 060105 – Širitev prostorskih kapacitet Knjižnice Jožeta Udoviča 
Cerknica v višini 50.000 EUR. NI BIL SPREJET.  
 
GLASOVANJE:   PRISOTNIH: 18 
                          ZA:                9 
                          PROTI:           9 
 
Sklep ni bil sprejet.  

 
Župan je odprl razpravo na Odlok o proračun v drugi obravnavi, v kateri so sodelovali: Aleš 
Štefančič, Vesna Turšič, Janez Ožbolt, Alojz Puntar, Miloš Pohole, Anže Bajc, Zvonka Ješelnik, 
Gregor Pokleka, Bogdan Zevnik, Marko Kranjc, Blaž Knez in Boštjan Kovač. 

 
Aleš ŠTEFANČIČ je povedal, da so vsi amandmaji, ki jih predlagajo občinski svetniki zavrnjeni s 
strani občinske uprave. Sam ni bil zadovoljen z obrazložitvami, ki jih je podala občinska uprava 
glede vlaganja v obnovo vodovodnih sistemov, pa tudi ostali pomisleki, ki so bili navedeni pri 
drugih amandmajih po njihovem mnenju konstruktivno prispevajo k proračunu Občine Cerknica 
za leto 2018, ki so bili zavrnjeni. Po njegovem mnenju bi si vsi predlagani amandmaji zaslužili 
podporo. Dodal je, da bi v  primeru sprejema amandmajev proračun še zaslužil njihovo podporo, 
v predlagani obliki, brez amandmajev pa v stranki Naša Notranjska ne najdejo načina kako bi 
lahko odlok o proračunu podprli.  
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Vesna TURŠIČ je povedala, da občinska uprava ni imela posluha za niti enega izmed 
predlaganih amandmajev, zato sama ne bo glasovala za predlagani proračun.  
 
Janez OŽBOLT je povedal, da predlaganega proračuna ne bo podprl.  
 
Alojz PUNTAR je povedal, da je stranka NSi pripravila amandmaje, ki so bili namenjeni malemu 
človeku, kot npr. odpiranja trgovin v manjših krajih. Ker amandmaji niso bili potrjeni, sam 
proračuna ne bo podprl.  
 
Miloš POHOLE je povedal, da vsi svetniki, ki želijo dobro razvoju občine in vsem prebivalcem 
občine, bodo predlagani proračun podprli. Po njegovem mnenju je bila razprava preveč 
posplošena in v samih predlaganih amandmajih so bila navedena zavajanja. Strinjal se je, da je 
potrebno stanje izboljšati in dodal, da bo s sprejetim proračunom narejen korak k izboljšanju. V 
kolikor proračun ne bi bil sprejet, bo nastala velika škoda, ki jo je župan predstavil v številkah. 
Predlagal je, da se proračun podpre, saj se bo tako nadaljeval razvoj občine.  
 
Anže BAJC je povedal, da glede na to, da za amandmaje stranke Naša Notranjska ni nikoli 
posluha, kasneje pa se nekateri projekti iz predlaganih amandmajev izvedejo samoiniciativno, 
sam proračuna ne bo podprl.  
 
Zvonka JEŠELNIK je povedala, da je sestava proračuna zelo zahtevna naloga, ki zahteva več 
mesecev usklajevanj. Dodala je, da je pobuda za postavitev brvi, ki jo je predlagala stranka Naša 
Notranjska našla mesto v proračunu. Obrazložila je zakaj sama ni podprla nobenega od 
predlaganih amandmajev in sicer zato, ker je bilo na prejšnji seji mogoče dajati pobude in 
predloge. Poudarila je, da se skozi take predloge kažejo že predvolilni boji. V kolikor proračun ne 
bo sprejet, ne samo, da bodo ogrožene investicije, ampak so ogrožene vse postavke, ki so v 
proračunu nove in tudi tiste, za katere so želeli povečanje. Izpostavila je pomoč na domu, ki se 
tudi povečuje v proračunu, v kolikor proračun ne bo sprejet, bo moral Center za socialno delo dati 
odpoved že sklenjenim pogodbam z občani za oskrbo na domu. V vrtcu bo prišlo do nelikvidnosti, 
ker imajo povišan program. Apelirala je na vse člane občinskega sveta, da proračun podprejo, 
sicer bodo naredili res veliko škodo občanom, na katere računajo, da jih bodo volili.  
 
Aleš ŠTEFANČIČ je podal repliko na razpravo svetnice, Zvonke Ješelnik. Povedal je, da nihče iz 
stranke Naša Notranjska na prejšnji seji ni predlagal postavitve brvi na tržnici. Predlagali so, da 
se projekt ponovno pregleda in osmisli, v kolikor je to potrebno. Razpravljal je tudi glede tega 
kakšna škoda bo nastala v kolikor proračun ne bo sprejet. Vsakršne finančne posledice, ki se 
lahko zgodijo zaradi tega, če imamo samo eno obolelo osebo zaradi neustrezne pitne vode.  

 
Gregor POKLEKA je povedal, da bodo v stranki Desus podprli proračun, predvsem iz vidika 
investicijskih programov in zato, ker je v njem veliko programov za šport. Sam ni razumel 
nekaterih članov občinskega sveta, ki so šli v politiko prav zato, ker za šport ni bilo veliko 
namenjenih veliko finančnih sredstev in ker na Rakeku že 30 let čakajo športno dvorano, sedaj 
pa ravno tega ne podpirajo.  
 
Bogdan ZEVNIK je povedal, da njegov amandma ni nobeni postavki nič odvzel in tudi nobeni nič 
dodal. Dodal je, da sam poskuša predlagano uveljaviti že vsaj tri leta.  
 
Marko KRANJC je apeliral na vse člane občinskega sveta, da razmislijo o predlogu proračuna, 
ker je pomemben za vse občanke in občane. 
 
Župan, Marko RUPAR je povedal, da v kolikor proračun ne bo sprejet, je pod vprašajem gradnja 
športne dvorane, v januarju zapade naslednja situacija in prišlo bo do težav. V kolikor proračun 
ne bo sprejet, ne bo zgrajena cesta Sveti Vid – Župeno III. faza. Pod vprašajem so tudi projekti iz 
državnih sredstev, to pa je Ljubljanska cesta na Rakeku, izgradnja krožišča pri »Žajfnici« v 
Cerknici in izgradnja pločnika v Begunjah. Dodal je, da so avtorji projektov, ki so predvideni v 
proračunu vsi člani občinskega sveta.  
 
Bogdan ZEVNIK je podal repliko na razpravo, župana in sicer je šlo po njegovem mnenju za 
zavajanje glede projektov, saj vsi tisti projekti, ki so planirani za naslednja tri leta, se lahko 
normalno izvajajo. Povedal je, da se lahko na naslednji seji sprejme Odlok o proračunu. 
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Župan, Marko RUPAR je obrazložil, da so bili vsi projekti, ki so bili delani v zadnjih letih, skupaj z 
občinskim svetom, bili potrjeni, prav tako pa vizija. Poudaril je, da imajo vse sosednje občine 
enaka pooblastila kot on sam, saj v kolikor se želiš prilagajati trgu, moraš biti dovolj fleksibilen in 
imeti moraš zakonsko podlago. Dodal je, da je na vsaki seji podano poročilo o stanju športne 
dvorane na Rakeku.  

 
Blaž KNEZ je menil, da je bilo vnaprej predvideno kako se bo seja občinskega sveta odvijala, kar 
pomeni, da je bila odločitev župana ali bo k temu pristopil ali ne, in dodal, da po njegovem 
mnenju krivda ni na strani občinskega sveta, ampak na strani župana.  
 
Miloš POHOLE je povedal, da ga svetniki niso prepričali,  z argumentom, da v kolikor bi bili 
amandmaji podprti, bi sami glasovali za predlagani proračun in ga podprli.  
 
Zvonka JEŠELINK je podala repliko na razpravo svetnika, Blaža Kneza. Poudarila je, da kdor ni  
sestavljal proračuna, ne ve kaj je celota. Amandmaji potegnejo za sabo mnogo drugih reči. 
Pozdravila je predlog za izboljšanje pitne vode in dodala, da štirje primeri niso alarm, saj se 
vodovodni sistem postopno obnavlja. Za njo osebno predlagani amandmaji niso bili tehtni.  
 
Aleš ŠTEFANČIČ je podal repliko na razpravo svetnika, Miloša Poholeta in na razpravo svetnice, 
Zvonke Ješelnik. Svetniku, Poholetu je zaželel, da bi mu kariera vedeževalca dobro šla od rok. 
Dodal je, da v kolikor bi bili amandmaji sprejeti, bi proračun podprli. Glede razprave svetnice, 
Ješelnikove je povedal, da to, da ne znajo presoditi, da ne zmorejo predvideti kakšne posledice 
bo prinesel amandma v proračunu, je bilo zanj osebno močno podcenjevanje vseh članov 
občinskega sveta in, da je edino občinskega uprava sposobna z neko magično kroglo predvideti 
kaj se bo zgodilo, vsi ostali pa bodo temu sledili. Sam je menil, da je prisotnih 18 članov 
občinskega sveta, da gre za sposobne ljudi, izbrani predstavniki ljudstva, ki presojajo vse tisto kar 
pripravi občinska uprava.  
 
Anže BAJC je podal repliko svetniku, Milošu Poholetu in povedal, da v kolikor bi bil amandma 
stranke Naša Notranjska podprt, bi sam predlagani proračun podprl.  
 
Zvonka JEŠELNIK je podala repliko svetniku, Alešu Štefančiču in povedala, da člani občinskega 
sveta ne morejo predvideti vseh potez,  v kolikor proračun ni sprejet.  
 
Anže BAJC je podal repliko na razpravo svetnice, Zvonke Ješelnik in povedal, da je stranki Naša 
Notranjska mar za osnovne naloge občine, kamor spada tudi pitna voda. Potrebno se bo 
odpovedati drugim stvarem, da se uredi osnovne stvari. 
 
Zvonka JEŠELNIK je postavila vprašanje stranki Naša Notranjska in sicer jo je zanimalo zakaj so 
bili proti povišanju cene, ki je prinašala sredstva za rešitev problema.  
 
Župan, Marko RUPAR je pojasnil, da je amandmaje skupaj z občinsko upravo intenzivno 
pregledoval in ugotovil, da so podane pavšalne ocene. Povedal je, da se vedno daje prioriteto 
vodovodnemu sistemu kjerkoli je investicija, se zamenja tudi vodovod. V preteklih letih je bilo v 
obnovo vodovodnega sistema vloženih 3,6 mio €.  
 
Vesna TURŠIČ je podala repliko na razpravo županu, Marku Ruparju in sicer pri razpravi glede 
brvi na tržnici. Povedala je, da je podprla projekt gradnje brvi, kjer je sama predlagala talno gretje 
in pokrito brv, vendar pa predloga nista bila upoštevana. Glede na to, da je bilo že objavljeno 
javno naročilo, na katerega se ni prijavil nihče, se ji ni zdelo smiselno, da se projekt nadaljuje.  
 
Župan, Marko RUPAR je glede brvi povedal, da tečejo pogovori s potencialnimi izvajalci in 
odločitev bo padla glede na ceno. Poudaril je, da so vse predlagane opcije v brvi zajete.  
 
Boštjan KOVAČ je povedal, da je stalno prisotna razprava o vodi in zato smo si ustvarili sliko, da 
je voda slaba. Povedal je, da sam redno spremlja meritve in dodal, da so vrednosti prekoračene 
minimalno. Izpostavljena je bila tudi OŠ Grahovo, zato je povedal, da vsi njegovi otroci redno 
pijejo vodo iz vodovodnega  sistema, pa niso imeli nikakršnih zdravstvenih težav, povezanih z 
vodo.  
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Po končani razpravi je župan, Marko RUPAR podal na glasovanje predlog sklepa. 
 
SKLEP: Sprejme se Odlok o proračunu Občine Cerknica za leto 2018 v drugi obravnavi. NI 
BIL SPREJET. 

 
GLASOVANJE:   PRISOTNIH: 17 
                          ZA:                8 
                          PROTI:           9 
 
Sklep ni bil sprejet.  
 
Ladislava KLANČAR je povedala, da je napačno glasovala in zato je prosila za ponovitev 
glasovanja.  

 
Direktorica, Irena ZALAR je opozorila, da v kolikor svetnica trdi, da je rezultat drugačen kot je 
njena volja, se glasovanje ponovi.  
 
Miloš POHOLE je pojasnil, da ima vsak v tej državi pravico se zmotiti in svojo napako tudi 
popraviti.  
 
Aleš ŠTEFANČIČ je predlagal, da se prekine sejo za 10 minut. V tem času se v Poslovniku 
Občinskega sveta in Statutu Občine Cerknica preveri zakonske podlage, članom občinskega 
sveta pa se posreduje obrazložitev. 
 
Župan, Marko RUPAR je prekinil sejo za 10 minut. V tem času se je posvetovala Statutarno 
pravna komisija. 
 
V nadaljevanju seje je bilo prisotnih 18 članov občinskega sveta. Župan je prosil za obrazložitev 
možnosti ponovitve glasovanja direktorico občinske uprave, Ireno Zalar. 
 
Direktorica, Irena ZALAR je povedala, da se je Statutarno pravna komisija posvetovala in našla 
določilo v Poslovniku Občinskega sveta Občine Cerknica, v prvem in drugem odstavku 52. Člena, 
kjer je zapisano: » Če član občinskega sveta utemeljeno ugovarja poteku glasovanja ali ugotovitvi 
izida glasovanja, se lahko glasovanje ponovi.« 
»O ponovitvi glasovanja odloči svet brez razprave na predlog člana, ki ugovarja poteku ali 
ugotovitvi izida glasovanja, ali na predlog predsedujočega. O isti zadevi je mogoče glasovati 
največ dvakrat. Javnega poimenskega glasovanja se ne ponavlja.« Direktorica je zaprosila člane 
občinskega sveta za korektnost. 
 
Župan je podal na glasovanje predlog o ponovitvi glasovanja.  
 

SKLEP: 21/3-390/2017 
 

V skladu z drugim odstavkom 52. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerknica (UL 
RS št. 2/17) se izvede ponovno glasovanje o Odloku o proračunu Občine Cerknica za leto 
2018 v drugi obravnavi. 
 
GLASOVANJE:   PRISOTNIH: 17 
                          ZA:               15 
                          PROTI:            2 
 

 
Sklep je bil sprejet. Župan je podal na glasovanje odlok o proračunu.  

 
SKLEP: 21/3-391/2017 

 
Sprejme se Odlok o proračunu Občine Cerknica za leto 2018 v drugi obravnavi. 
 
GLASOVANJE:   PRISOTNIH: 17 
                          ZA:                9 
                          PROTI:            8 
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Sklep je bil sprejet. Župan je podal na glasovanje finančni načrt Medobčinskega inšpektorata in 
redarstva. 
 

SKLEP ŠT: 21/3-392/2017 
 

Sprejme se Finančni načrt Medobčinskega inšpektorata in redarstva za leto 2018. 
 
GLASOVANJE:   PRISOTNIH: 16 
                          ZA:                8 
                          PROTI:            4 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
4.  ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNIVAH ODLOKA O USTANOVITVI 

ZDRAVSTVENEGA DOMA DR. BOŽIDARJA LAVRIČA CERKNICA – SKRAJŠANI 
POSTOPEK 

 
Bogdana BIZJAK, višja svetovalka za družbene dejavnosti je podala skrajšano uvodno 
obrazložitev kot je razvidna iz gradiva. 

 
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 spremembah in 
dopolnitvah Odloka o ustanovitvi ZD Dr. Božidarja Lavriča Cerknica po skrajšanem postopku. 
 
Predlagano točko je obravnavala Statutarno pravna komisija, v imenu katere je poročal 
predsednik, Gregor Pokleka. 
 
Predsednik, Gregor POKLEKA je povedal, da je Statutarno pravna komisija obravnavala 
predlagano gradivo in predlaga Občinskemu svetu, da sprejme Odlok o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o ustanovitvi ZD Dr. Božidarja Lavriča Cerknica po skrajšanem postopku. 
 
Župan je odprl razpravo. Ker razprave ni bilo, je podal predlog sklepa na glasovanje. 
 

SKLEP ŠT: 21/4-393/2017 
 
Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi ZD Dr. Božidarja 
Lavriča Cerknica v prvi obravnavi. 
 
 GLASOVANJE:   PRISOTNIH: 14 
                          ZA:                14 
                          PROTI:             0 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Župan je ugotovil, da je odlok v prvi obravnavi sprejet. Prva obravnava se prekvalificira v drugo 
obravnavo. Člane občinskega sveta je pozval k vlaganju amandmajev. Ker amandmaji niso bili 
vloženi, je podal na glasovanje odlok v drugi obravnavi. 
 

SKLEP ŠT: 21/4-394/2017 
 
Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi ZD Dr. Božidarja 
Lavriča Cerknica v drugi obravnavi. 
 
GLASOVANJE:    PRISOTNIH: 13 
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                            ZA:              13    
                            PROTI:           0 
 
Odlok je bil sprejet. 
 
 
5.  SPREMEMBA PRAVILNIKA O PLAČILIH OBČINSKIH FUNKCIONARJEV, NAGRADAH  
     ČLANOV DELOVNIH TELES OBČINSKEGA SVETA, NADZORNEGA ODBORA TER  
     DRUGIH OBČINSKIH ORGANOV IN ODBOROV  
 
Irena ZALAR, direktorica občinske uprave je podala skrajšano uvodno obrazložitev kot je 
razvidna iz gradiva. 
 
Župan je prosil za poročanje Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, v imenu 
katere je poročal predsednik, Miloš Pohole. 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je dne 13. 12. 2017 obravnavala 
predlagano točko in predlaga Občinskemu svetu Občine Cerknica,  da sprejme spremembo 
Pravilnika o plačilih občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, 
nadzornega odbora ter drugih občinskih organov in odborov z naslednjo dopolnitvijo;  v 7. členu 
se doda alinea za plačilo za izvedbo nadzora po programu dela ali sklepu nadzornega odbora v 
višini 90,00 EUR. 
 
Predlagano točko je obravnavala Statutarno pravna komisija, v imenu katere je poročal 
predsednik, Gregor Pokleka. 
 
Predsednik, Gregor POKLEKA je povedal, da je Statutarno pravna komisija obravnavala 
predlagano gradivo in predlaga Občinskemu svetu, da sprejme spremembo Pravilnika o plačilih 
občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora 
ter drugih občinskih organov in odborov z naslednjo dopolnitvijo; v 7. členu se dodata alinei za 
plačilo za izvedbo običajnega nadzora po programu dela ali sklepu nadzornega odbora v višini 
90,00 EUR in za plačilo za izvedbo zahtevnejšega nadzora po programu dela ali sklepu 
nadzornega odbora v višini 180,00 EUR.  
 
Župan je odprl razpravo. Ker razprave ni bilo, je podal predlog Komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja na glasovanje. 
 

SKLEP ŠT: 21/4-395/2017 
 
Sprejme se spremembo Pravilnika o plačilih občinskih funkcionarjev, nagradah članov 
delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora ter drugih občinskih organov in 
odborov z naslednjo dopolnitvijo;  v 7. členu se doda alinea za plačilo za izvedbo nadzora 
po programu dela ali sklepu nadzornega odbora v višini 90,00 EUR. 
 
GLASOVANJE:    PRISOTNIH: 13 
                            ZA:               8  
                           PROTI:           5 
 
Sklep je bil sprejet. Župan je podal na glasovanje celotno spremembo pravilnika. 
 
 
 

SKLEP ŠT: 21/4-396/2017 
 
Sprejme se spremembo Pravilnika o plačilih občinskih funkcionarjev, nagradah članov 
delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora ter drugih občinskih organov in 
odborov. 
 
GLASOVANJE:    PRISOTNIH: 12 
                            ZA:               8  
                           PROTI:           3 
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Sklep je bil sprejet. 
 
 
6.  IMENOVANJE ČLANOV UREDNIŠKEGA ODBORA OBČINSKEGA GLASILA OBČINE  
    CERKNICA  
 
Župan je prosil za poročanje Jasno Zalar, višjo svetovalko za stike z javnostjo in gospodarstvo, ki 
je podala skrajšano uvodno obrazložitev kot je razvidna iz gradiva.  
 
Župan je prosil za poročanje Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, v imenu 
katere je poročal predsednik, Miloš Pohole. 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je dne 13. 12. 2017 obravnavala 
predlagano točko in predlaga Občinskemu svetu Občine Cerknica, da sprejme sklep 
o imenovanju članov uredniškega odbora občinskega glasila Občine Cerknica in sicer se 
imenuje: Marijo Hribar, Miha Jernejčiča, Marušo Mele Pavlin, Polono Otoničar Pajk in Sabino 
Popek Simšič. 
  
Župan je odprl razpravo. Ker razprave ni bilo, je podal predlog sklepa na glasovanje. 
 

SKLEP ŠT: 21/5-397/2017 
 
Občinski svet Občine Cerknica je na 21. redni seji sprejel sklep o imenovanju članov 
uredniškega odbora občinskega glasila Občine Cerknica in sicer se imenuje: Marijo 
Hribar, Miha Jernejčiča, Marušo Mele Pavlin, Polono Otoničar Pajk in Sabino Popek 
Simšič. 
 
GLASOVANJE:    PRISOTNIH: 11 
                            ZA:               7  
                           PROTI:           4  
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Ad 7  POBUDE IN VPRAŠANJA 
 
Zvonka JEŠELNIK se je zahvalila bivšemu državnemu svetniku, Milošu Poholetu in obvestila 
občinski svet, da je z aktivnim pristopom in vloženim predlogom za visoko priznanje državnega 
sveta uspel, da je naša občanka, Aleksandra Šega prejela visoko priznanje, plaketo državnega 
sveta za prostovoljstvo. Aleksandra Šega je pobudnica in aktivna delavka v vseh društvih na 
področju sociale in tudi ustanoviteljica več društev ter predsednica Medobčinskega društva Rdeči 
križ Cerknica – Loška dolina – Bloke.  
 
Župan, Marko RUPAR je podal čestitke prejemnici priznanja, Aleksandri Šega.  
 
Aleš ŠTEFANČIČ je urgiral glede problema prometne ureditve na cesti pod Srnjakom, na katero 
občinsko upravo že nekaj časa opozarja občan, Boris Bajt. Po pomoč se je obrnil tudi preko 
krajevne skupnosti Rakek, gre za neživljenjsko postavitev prometne signalizacije. Dodal je, da je 
občinska uprava verjetno s problematiko seznanjena in je na tem mestu še enkrat apeliral, da se 
ta zadeva reši in da pride do rešitve, ki bo omogočila normalno vožnjo na tem odseku. Na koncu 
se je v svojem imenu in v imenu stranke Naša Notranjska zahvalil za sodelovanje na seji in vsem 
članom občinskega sveta in občinski upravi zaželel vesele praznike in vse najboljše v novem letu.  
 
Gregor POKLEKA se je v imenu delavcev KGZ Krpan, s stalnim bivališčem v občini Cerknica 
zahvalil županu in občinski upravi, ki se je odpovedala obdarovanju ob novem letu  v višini 3000 
€ v korist delavcev KGZ Krpan. Postavil je vprašanje ali je mogoče subvencionirati brestove 
menze, ker se nekatera športna društva zanimajo za ta prostor. Na ta način bi se tudi 
razbremenile druge dvorane.  
 
Anže BAJC je v imenu stranke Naša Notranjska vsem članom občinskega sveta in občinski 
upravi zaželel vesele praznike ter uspešno in s projekti podprto leto 2018. 
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Miloš POHOLE vsem občankam in občanom zaželel vesele praznike.  
 
Župan, Marko RUPAR se je članom občinskega sveta zahvalil za podporo na seji, da je bil 
sprejet proračun za leto 2018. Zahvalil se je vsem članom občinskega sveta za vsa dosedanja 
leta. Povedal je, da vedno govori v množini, tudi na otvoritvah različnih projektov. Vsem je zaželel 
mirne božične praznike in dober skok v novo leto.  Župan je ob 21:30 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: 032-9/2017 
Cerknica, 18. december 2017 
 

PREGLED SKLEPOV 
21. redne seje Občinskega sveta Občine Cerknica, 
ki je potekala dne, 14. decembra  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: 21/1-388/2017 
 
Sprejet in potrjen je dnevni red 21. redne seje Občinskega sveta Občine Cerknica. 
 

 
Ad 2 PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 20. REDNE SEJE  

 
SKLEP: 21/2-389/2017 

 
Sprejet in potrjen je zapisnik 20. redne seje Občinskega sveta Občine Cerknica s pripombo 
svetnice, Vesne Turšič, da je potrebno podati odgovore na pobude in vprašanja. 
 
 
Ad 3     

  
ODLOK O PRORAČUNU OBČINE  CERKNICA ZA LETO 2018 – DRUGA OBRAVNAVA 

  
 

 
 

SKLEP: 21/3-390/2017 
 

V skladu z drugim odstavkom 52. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerknica (UL 
RS št. 2/17) se izvede ponovno glasovanje o Odloku o proračunu Občine Cerknica za leto 
2018 v drugi obravnavi. 
. 

SKLEP: 21/3-391/2017 
 
Sprejme se Odlok o proračunu Občine Cerknica za leto 2018 v drugi obravnavi. 
 

SKLEP ŠT: 21/3-392/2017 
 

Sprejme se Finančni načrt Medobčinskega inšpektorata in redarstva za leto 2018. 
 
 
 
Ad 4 

 
 
ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNIVAH ODLOKA O USTANOVITVI 
ZDRAVSTVENEGA DOMA DR. BOŽIDARJA LAVRIČA CERKNICA – SKRAJŠANI 
POSTOPEK  

 
SKLEP ŠT: 21/4-393/2017 

 
Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi ZD Dr. Božidarja 
Lavriča Cerknica v prvi obravnavi. 



 

 2 

 
SKLEP ŠT: 21/4-394/2017 

 
Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi ZD Dr. Božidarja 
Lavriča Cerknica v drugi obravnavi. 
 
 
Ad 5  SPREMEMBA PRAVILNIKA O PLAČILIH OBČINSKIH FUNKCIONARJEV, NAGRADAH  
        ČLANOV DELOVNIH TELES OBČINSKEGA SVETA, NADZORNEGA ODBORA TER  
        DRUGIH OBČINSKIH ORGANOV IN ODBOROV  
 

SKLEP ŠT: 21/4-395/2017 
 
Sprejme se spremembo Pravilnika o plačilih občinskih funkcionarjev, nagradah članov 
delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora ter drugih občinskih organov in 
odborov z naslednjo dopolnitvijo;  v 7. členu se doda alinea za plačilo za izvedbo nadzora 
po programu dela ali sklepu nadzornega odbora v višini 90,00 EUR. 
 
 

SKLEP ŠT: 21/4-396/2017 
 
Sprejme se spremembo Pravilnika o plačilih občinskih funkcionarjev, nagradah članov 
delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora ter drugih občinskih organov in 
odborov. 
 
 
Ad 6 IMENOVANJE ČLANOV UREDNIŠKEGA ODBORA OBČINSKEGA GLASILA OBČINE  
            CERKNICA  
 

SKLEP ŠT: 21/5-397/2017 
 
Občinski svet Občine Cerknica je na 21. redni seji sprejel sklep o imenovanju članov 
uredniškega odbora občinskega glasila Občine Cerknica in sicer se imenuje: Marijo 
Hribar, Miha Jernejčiča, Marušo Mele Pavlin, Polono Otoničar Pajk in Sabino Popek 
Simšič. 
 
Pregled sklepov pripravila: 
Jasmina KRIŽANČIČ 

 

 

 
 

OBČINA CERKNICA 
OBČINSKA UPRAVA 

DIREKTORICA 
Irena ZALAR 

 OBČINSKI SVET 
OBČINA CERKNICA 

ŽUPAN 
Marko RUPAR 

 

 
 

 

 


