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Pregled in potrditev zapisnika 3. redne seje  



 
Številka: 032-1/2019 
Cerknica, 24. januar 2019 
 

SKRAJŠANI ZAPISNIK 
3. redne seje Občinskega sveta Občine Cerknica, 

ki je potekala dne, 24. januarja 2019, 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. 
Zapisnik zapisala Jasmina KRIŽANČIČ. 
 
PRISOTNI SVETNIKI: 
 
 
1) Silva ŠIVEC (SDS) 
2) Marko KRANJC (SDS) 
3) Miloš POHOLE (SDS) 
4) Vladimira MULC (SDS) 
5) Ladislava KLANČAR (SDS) 
6) Luka SVET (SDS) 
7) Iva DIMIC (N.SI) 
8) Alojz PUNTAR (N.SI) 
9) Boštjan KOVAČ SD) 
10) Drago BARAGA (SD) 
11) Domen PETAN (NaNo) 
12) Miha MODIC (NaNo) 

 

13) Luka KOČEVAR (NaNo)  
14) Vesna TURŠIČ (NaNo) 
15) Gregor POKLEKA (DeSUS) 
16) Vincenc STERŽAJ (LBZ) 
17) Bogdan ZEVNIK (LBZ) 
 
 

 
Ostali prisotni: Vida Debevc – višja svetovalka za finance, Samo Mlinar – višji svetovalec za 
komunalno cestno dejavnost, Tamara Klepac Sterle – podsekretarka za okolje in prostor, Olga 
Smodila – višja svetovalka za premoženjsko pravne zadeve, Bogdana Bizjak – višja svetovalka 
za družbene dejavnosti, Jasna Zalar – višja svetovalka za stike z javnostjo in gospodarstvo, 
Matevž Podjed – direktor Notranjskega regijskega parka in Jasmina Križančič – svetovalka v 
uradu župana. 
 
Predstavniki medijev: Maruša Opeka – Slivniški pogledi in Ljubo Vukelić – fotograf. 
 
Ad 1 UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI IN SPREJEM DNEVNEGA REDA SEJE 
 
Župan, Marko RUPAR, je odprl 3. redno sejo Občinskega sveta občine Cerknica. Vse prisotne je 
lepo pozdravil in prešel na prvo točko dnevnega reda. Ugotovil je, da je prisotnih 17 članov 
občinskega sveta, svojo odsotnost sta opravičila Janez Klučar in Janez Ožbolt.  
 
Župan je nato prešel na dnevni red seje in sporočil, da na predlog stranke Naša Notranjska in 
Odbora za proračun in premoženje občine, 4. točko – Sklep o določitvi cen programov predšolske 
vzgoje in varstva v vrtcu Martin Krpan Cerknica umika iz dnevnega reda seje. Nato je prebral 
predlagani dnevni red seje in sicer: 
 
1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda seje 
2. Pregled in potrditev zapisnika 2. redne seje občinskega sveta  
3. Sklep o soglasju k ceni storitve pomoči družini na domu 
4. Predlog odloka o proračunu Občine Cerknica za leto 2019 - PRVA OBRAVNAVA 



 

 2 

5. Sklep o odločitvi glede zahtev za izločitev župana v postopku odločanja o pritožbi 
6. Razrešitev predstavnika občine Cerknica v Svet Območne izpostave JSKD Cerknica in 
imenovanje nadomestnega predstavnika občine Cerknica v svet Območne izpostave JSKD 
Cerknica 
7. Pobude in vprašanja 
 
Župan, Marko RUPAR je odprl razpravo. Ker razprave ni bilo, je podal predlog sklepa na 
glasovanje. 
 

SKLEP: 3/1-19/2019 
 
Sprejet in potrjen je spremenjeni dnevni red 3. redne seje Občinskega sveta Občine 
Cerknica.  
 
GLASOVANJE:   PRISOTNIH: 16 
                          ZA:               16 
                          PROTI:           0 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Ad 2 PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 2. REDNE SEJE  

 
Župan, Marko RUPAR je odprl razpravo na zapisnik. Ker razprave ni bilo, je podal zapisnik na 
glasovanje. 

 
SKLEP: 3/2-20/2019 

 
Sprejet in potrjen je zapisnik 2. redne seje Občinskega sveta Občine Cerknica. 
 
GLASOVANJE:   PRISOTNIH: 17 
                          ZA:               16 
                          PROTI:          0 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Ad 3 SKLEP O SOGLASJU K CENI STORITVE POMOČI DRUŽINI NA DOMU  

 
Župan je prosil za poročanje Bogdano Bizjak, višjo svetovalko za družbene dejavnosti, ki je 
podala obrazložitev kot je razvidna iz gradiva. 
 
Predlagano točko je obravnaval tudi Odbor za družbene dejavnosti in mlade v imenu katerega je 
poročal Alojz Puntar predsednik odbora. 
 
Odbor za družbene dejavnosti je na 1. redni seji obravnaval predlagano točko in predlaga 
občinskemu svetu, da sprejme sklep o soglasju k ceni storitve pomoči družini na domu. 

 
Predlagano točko je obravnaval tudi Odbor za proračun in premoženje občine, zato je župan 
prosil za poročanje predsednika odbora, Miloša Poholeta. 
 
Odbor za proračun in premoženje občine je na 1. redni seji obravnaval predlagano točko in 
predlaga občinskemu svetu, da sprejme sklep o soglasju k ceni storitve pomoči družini na domu. 
 
Župan, Marko RUPAR, je odprl razpravo v kateri sta sodelovali Vesna Turšič in Iva Dimic. 
 
Vesna TURŠIČ je povedala, da demografski trend kaže na staranje prebivalstva, zato je takšna 
oblika pomoči nujna in jo bo v prihodnosti vedno več. V stranki Naša Notranjska se strinjajo, da je 
tej občutljivi skupini ljudi, ki jo omenjena pomoč zajema sofinancira v 76 % pomoči. Zlasti 
spodbujajo, da je storitev pomoči na domu omogočena tudi med vikendi in prazniki, zato bo 
stranka Naša Notranjska predlagani sklep podprla.  
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Iva DIMIC je povedala, da je skrb za starejše in obnemogle potrebna, vendar je tudi že na 
Odboru za družbene dejavnosti in mlade povedala, da ima težave pri podpori v primeru dviga 
cen, zato se bo glasovanja vzdržala.  
 
Po končani razpravi je župan podal predlog sklepa na glasovanje. 
 

SKLEP ŠT: 3/3-21/2019 
 
Sprejme se sklep o soglasju k ceni storitve pomoči družini na domu. 
 
GLASOVANJE:   PRISOTNIH: 15 
                          ZA:               14 
                          PROTI:          0 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Ad 4 PREDLOG ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE CERKNICA ZA LETO 2019 – PRVA 

OBRAVNAVA  
 

Vida Debevc, višja svetovalka za finance je podala skrajšano uvodno obrazložitev kot je razvidna 
iz gradiva. 
 
Odlok o proračunu občine za leto 2019 je obravnaval Odbor za družbene dejavnosti in mlade v 
imenu katerega bo poročal Alojz Puntar, predsednik odbora. 
 
Odbor za družbene dejavnosti je na 1. redni seji obravnaval predlagano točko in predlaga 
občinskemu svetu, da sprejme sledeče sklepe:  

- Odlok o proračunu Občine Cerknica za leto 2019 v prvi obravnavi. 
- Sprejme se Letni program športa za leto 2019 
- Sprejme se Letni program kulture za leto 2019 
- Sprejme se Sklep o določitvi višine enkratne pomoči za novorojence v Občini Cerknica 

za leto 2019 

 
Župan je prosil za poročanje Odbor za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo, katerega predsednik 
je Luka Kočevar. 
 
Odbor za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo je na 1. redni seji obravnaval predlagano točko in 
predlaga občinskemu svetu, da sprejme Odlok o proračunu Občine Cerknica za leto 2019 v prvi 
obravnavi. 
 
Župan je prosil za poročanje Odbor za požarno varnost, zaščito in reševanje v imenu katerega je 
poročala predsednica, Vesna Turšič. 
 
Vesna Turšič je povedala, da je Odbor za požarno varnost, zaščito in reševanje na 1. redni seji 
obravnaval predlagano točko in predlaga občinskemu svetu, da sprejme Odlok o proračunu 
Občine Cerknica za leto 2019 v prvi obravnavi. 
 
Župan je prosil za poročanje Odbor za okolje in infrastrukturo, v imenu katerega je poročal 
predsednik, Boštjan Kovač. 
 
Predsednik, Boštjan Kovač je povedal, da je Odbor za okolje in infrastrukturo na 1. redni seji 
obravnaval predlagano točko in predlaga občinskemu svetu, da sprejme, Odlok o proračunu 
Občine Cerknica za leto 2019 v prvi obravnavi. 
 
Župan je prosil za poročanje Statutarno pravno komisijo, v imenu katere je poročal predsednik, 
Gregor Pokleka. 
 
Predsednik, Gregor Pokleka je povedal, da je Statutarno pravna komisija na 1. redni seji 
obravnavala predlagano točko in predlaga občinskemu svetu, da sprejme, Odlok o proračunu 
Občine Cerknica za leto 2019 v prvi obravnavi. 
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Župan je prosil za poročanje Odbor za proračun in premoženje občine, v imenu katerega je 
poročal predsednik, Miloš Pohole. 
 
Predsednik, Miloš Pohole je povedal, da je Odbor za proračun in premoženje občine na 1. redni 
seji, dne 23. 1. 2019 obravnaval predlog Odloka o proračunu Občine Cerknica za leto 2019 in 
predlaga Občinskemu svetu Občine Cerknica, da sprejme sledeče sklepe:  
 

- Sprejme se Odlok o proračunu Občine Cerknica za leto 2019 v prvi obravnavi 
- Sprejme se Kadrovski načrt za leto 2019  
- Sprejme se Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Cerknica za leto 2019, ki 

vsebuje:  
- 1. Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Cerknica leto 2019:  
- a) načrt razpolaganja za zemljišča  
- b) načrt razpolaganja s stavbami in deli stavb  
- c) načrt razpolaganja z zemljišči s stavbo  
- 2. Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja leto 2019.  

Načrt ravnanja s premičnim premoženjem Občine Cerknica za leto 2019 sprejme župan 
Občine 

3. Sklep začne veljati takoj po sprejemu, uporabljati pa se začne po uveljavitvi Odloka o 
proračunu Občine Cerknica za leto 2019. 
 

- Sprejme se Letni program športa za leto 2019 
- Sprejme se Letni program kulture za leto 2019 
- Sprejme se Finančni načrt nadzornega odbora za leto 2019 
- Sprejme se Finančni načrt KS Cerknica za leto 2019 
- Sprejme se Finančni načrt KS Rakek za leto 2019 
- Sprejme se Finančni načrt KS Grahovo za leto 2019 
- Sprejme se Finančni načrt KS Begunje za leto 2019 
- Sprejme se Finančni načrt KS Sveti Vid za leto 2019 
- Sprejme se Plan vzdrževanja občinskih cest za leto 2019 
- Sprejme se Letni načrt javne razsvetljave za leto 2019  
- Sprejme se Finančni načrt Slivniški pogledi za leto 2019 
- Sprejme se Finančni načrt medobčinskega inšpektorata in redarstva za leto 2019 
- Sprejme se Sklep o določitvi višine enkratne pomoči za novorojence v Občini Cerknica 

za leto 2019 
 
Župan, Marko Rupar je odprl razpravo v kateri so sodelovali: Miha Modic, Alojz Puntar, Vincenc 
Steržaj, Iva Dimic, Luka Kočevar, Vesna Turšič, Bogdan Zevnik in Domen Petan.  
 
Miha MODIC je podal nekaj pripomb na odlok o proračuna v prvi obravnavi. Najprej je izpostavil 
postavko obramba in ukrepi ob izrednih razmerah, požarna varnost, pri točki 121004 – nabava 
opreme in povedal, da je glede nabave vozil zadeva realizirana s strani Gasilske zveze Cerknica. 
Predlagal je, da se opis popravi na nabavo opreme, brez nabave vozil. Omenjena točka je tudi 
pokazatelj, da je finančni plan za protipožarno varnost identičen tistemu iz zadnjih dveh 
mandatov. V novem proračunu niso upoštevani predlogi in nova finančna konstrukcija Gasilske 
zveze Cerknica za obdobje 2019-2033. Dodal je, da so gradivo Gasilske zveze Cerknica vsi člani 
občinskega sveta prejeli preko elektronske pošte. Zaprosil je člane občinskega sveta, da 
dokument preberejo, saj je kvalitetno narejen.  
Izpostavil je gasilski dom Rakek in povedal, da je mnenje stranke Naša Notranjska, da zadeva ne 
sodi v poglavje 07- Obramba in ukrepi v izrednih razmerah. Po mnenju stranke Naša Notranjska 
gre za infrastrukturi projekt, ki je sicer namenjen protipožarni varnosti, zavaja pa s proračunsko 
postavko 20.000 €, katera dviguje skupna sredstva namenjena protipožarni varnosti, ki se pa 
dejansko v nobeni točki niso dvignila. Poudaril je, da za gasilski dom Rakek ni plana v načrtu 
razvojnih programov, čeprav gre za dokaj veliko investicijo.  
V nadaljevanju je prešel na postavko 12 – Pridobivanje in distribucija energetskih surovin, kjer je 
izpostavil postavko za izdelavo projektne dokumentacije za energetske obnove javnih stavb v 
občini oz. za izdelavo dokumentacije za prehodno obnovljive vire za ogrevanje in sicer za tri 
stavbe; Kravanjeva hiša, društveni center na Rakeku in novo enoto vrtca na Rakeku v višini 
100.000 €. Njegovo mnenje je bilo, da je znesek za izdelavo zgolj dokumentacije previsok in da ni 
idejne zasnove za novo enoto vrtca na Rakeku, pa se že pogovarjamo o energetski učinkovitosti 
stavbe.  
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Izpostavil je še točko 18 – Kultura, šport in nevladne organizacije in sicer obnovo slačilnic v 
športnem parku Rakek. Glede na predvidena sredstva za omenjeni projekt iz leta 2018, ki so 
znašala 50.000 € in realizacija v višini 17.782,92 € v lanskem letu, je za leto 2019 predvidenih še 
160.000 € s tem, da v lanskem letu v načrtu razvojnih programov druga sredstva za to postavko 
sploh niso bila namenjena. Zanimalo ga je kakšna je dejanska vrednost predračuna za izgradnjo 
slačilnic. 
 
Župan, Marko RUPAR je pojasnil postavko obramba in ukrepi ob izrednih razmerah, požarna 
varnost, pri točki 121004 – nabava opreme, kjer se bo besedilo ustrezno korigiralo in sicer se bo 
brisalo besedilo »brez nabave vozil«. Dodal je, da se sredstva delijo na osnovi plana gasilske 
zveze Cerknica, kjer niso navedena vozila.  
Glede gasilskega doma Rakek je povedal, da se strinja s svetnikom, Modicem, da gre za 
infrastrukturni projekt in bo do druge obravnave proračuna postavka spremenjena. Glede načrta 
razvojnih programov za gasilski dom Rakek je zadeve že pojasnil, da gre za kompleksen projekt, 
saj je potrebno najprej izvesti rušitev in dovoz na cesto. Zato se bo v letošnjem letu s 
predvidenimi financami v višini 20.000 € pridobilo gradbeno dovoljenje in tako se bo pridobilo vse 
popise in tako bodo dobili realno orientacijsko vrednost, tako bo mogoče v letu 2020 projekt 
predstaviti v načrtu razvojnih programov. 
Glede področja kulture, športa in nevladnih organizacij, kjer so bile izpostavljene slačilnice 
Rakek, je župan pojasnil, da so načrtovane v skladu z gradbenim dovoljenjem. Dodal je , da se je 
potrebno zavedati, da je bil dvig cen v gradbeništvu od 20 do 50 %,  
Nadalje je župan izpostavil pridobivanje surovin, postavko za izdelavo projektne dokumentacije 
za energetske obnove javnih stavb v občini oz. za izdelavo dokumentacije za prehodno 
obnovljive vire za ogrevanje in sicer za tri stavbe; Kravanjeva hiša, društveni center na Rakeku in 
novo enoto vrtca na Rakeku v višini 100.000 €. Glede projektne dokumentacije za Kravanjevo 
hišo in Društveni center Rakek je povedal, da sta obe stavbi pod spomeniškim varstvom in zato 
so zahteve bistveno bolj zahtevne in zato je projekt bistveno dražji. Glede nove enote vrtca na 
Rakeku je povedal, da gre za umestitev vrtca v prostor blizu športne dvorane Rakek istočasno, 
zato je potrebno delati na tem, da bo projekt nizkoenergetski tako kot je športna dvorana Rakek.  
 
Alojz PUNTAR je izpostavil slačilnice na Rakeku in povedal, da se strinja z izgradnjo le-teh, 
vendar pa je znesek precej visok in izstopa. Sam je podal primerjavo s sosednjimi hišami, ki so 
po oceni Gursa pol manj vredne od slačilnic. Nadalje je izpostavil postavko mediji in informativna 
dejavnost, stroškovno mesto energija, voda, komunalne storitve in komunikacije, kjer gre za 
povečanje iz 2.700 € na 11.100 €, prosil je za obrazložitev, saj je povečanje za 411 %.  
 
Župan je glede slačilnic odgovoril, da je primerjava sicer mogoča, vendar pa sosednje hiše niso 
na novo grajene, potrebno pa je poudariti, da so tu bistveno strožji kriteriji pri gradnji takih zadev, 
saj v kolikor ni vse strogo po predpisih, uporabno dovoljenje ni izdano. Obstoječe slačilnice imajo 
popolnoma neuporabno elektriko in prav tako vodo.  
 
Jasna ZALAR, višja svetovalka za stike z javnostjo in gospodarstvo je glede postavke mediji in 
informativna dejavnost odgovorila, da se le ta v primerjavi z lanskim letom ne spreminja, temveč 
gre za razporeditve znotraj postavke.  
 
Vincenc STERŽAJ je povedal, da iz proračuna vejejo podobni načrti in želje, kot so jih bili vajeni v 
zadnjih dveh mandatih župana, Marka Ruparja. Poudarek je na kulturi, športu, knjižnicah in 
parkih, kar je sicer dobro, vendar pa mora proračun zadostiti potrebam vseh občanov. Sam je 
predlagal ukrepe za normalizacijo prometa na Rakeku, kjer je dokazano najhuje. Potrebno je 
nemudoma začeti umestitev obvoznice v prostorske plane in ne kot je navedeno pri proračunski 
točki. Poleg tega je potrebno začeti tudi s pripravo strokovnih podlag za obvoznico v Cerknici in 
na Rakeku. Rekonstrukcija Ljubljanske ceste od priključka z ulico na vasi čez Trg padlih borcev, v 
dolžini 400 metrov tudi ne rešuje ničesar, dokler ne pridemo do rešitve železniških zapornic ter 
konfliktnega železniškega mostu in to s konkretnimi rešitvami.  
Tretja zadeva, ki jo je izpostavil je asfaltiranje dela ceste proti Dobrinu za železniško postajo na 
Rakeku, ki onesnažuje avtomobile vsaj 20 prebivalcem v zaledju te ceste in seveda tudi pešce. 
Po njegovem mnenju je to ena redkih, neasfaltiranih lokalnih cest v naši občini. Trenutno je v 
planu rekonstrukcija lokalne ceste Kožljek – Dobec v višini 420.000 € iz sredstev ZFO. Predlagal 
je, da se del sredstev nameni za asfaltiranje ceste proti Dobrinu.  
Zadnje vprašanje pa je bilo kje v proračunu je zasnova obljubljenega avtobusnega 
povezovalnega krožnega prometa po občini.  
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Župan, Marko RUPAR je glede obvoznic povedal, da so predvidene in se bodo začele odvijati v 
tem letu. Obvoznica za Cerknico je že umeščena v prostor, za Rakek pa se bo umeščanje tudi 
začelo.  
Glede rekonstrukcije Ljubljanske ceste je povedal, da je to zadeva Družbe RS za infrastrukturo, ki 
je planu že dve leti in naj bi objavili razpis. DRSI ima tudi tri variante rešitve za ureditev podvoza, 
vendar pa trenutno ni sredstev za ta projekt.  
Glede asfaltiranja ceste proti Dobrinu je povedal, da to ni edini makadamski odsek, vendar pa je 
cilj občinske uprave in tudi občinskega sveta, da se rekonstruira in modernizira tiste občinske 
ceste, po katerih poteka šolski promet. Ceste, kjer poteka šolski promet po hribovskih predelih so 
zelo nevarne, praktično preozke, srečanje s kamioni in avtobusi je nemogoče. Takoj, ko bodo 
možnosti dopuščale, se bo asfaltiralo tudi predlagani del, vendar pa bo potrebno urediti tudi 
ostalo infrastrukturo. Glede avtobusnega povezovalnega krožnega prometa je povedal, da je v 
proračunu postavka Sopotnik, kjer je predvidenih več možnosti in tista, ki bo za občanke in 
občane najbolj ugodna in za občino cenovno sprejemljiva, bo izbrana.  
 
Iva DIMIC je izpostavila gospodarstvo in povedala, da je sama pričakovala bolj razvojno 
naravnan proračun glede pospeševanja in podpori gospodarski dejavnosti v občini, ker so od 
tega odvisna tudi delovna mesta in kvaliteta življenja. Menila je, da je potrebna spodbuda, da bi 
se odpirala nova delovna mesta tudi preko malega gospodarstva.  
Izpostavila je promocijo občine, kjer se je indeks precej povečal in prosila za obrazložitev.  
Izpostavila je cesto Dolenja jezero – Dolenja vas, v ovinku pred vasjo, kjer tudi poteka šolski 
prevoz, in je v času snega in dežja skoraj neprevozna. Zanimalo jo je ali jo bo mogoče sanirati v 
kratkem.  
 
Župan, Marko RUPAR je glede pospeševanja gospodarstva povedal, da so vse zakonske 
možnosti, ki jih ima občina izkoriščene v polni meri. Občina namreč sofinancira ukrepe 
samozaposlitve in zaposlitve brezposelnih oseb. V letu 2018 je bila postavka povečana iz 
planiranih 60.000 € na okrog 160.000 €. Glede ponujanja zemljišč bodočim podjetnikom, je pa 
težava v tem, da so vsa zemljišča, ki so trenutno pod gradbenim dovoljenjem in jih je izvedla in 
financirala občina v novi industrijski coni, v lasti Agrarne skupnosti Dolenja vas in občina nima 
vpliva, da bi se ta zemljišča prodajala pod ugodnimi cenami. Če bi občina imela določeno 
zemljišče v lasti, potem bi se to subvencioniralo z minimalno ceno, seveda pod pogoji, da bi 
zagotovili določena delovna mesta.  
 
Luka KOČEVAR je povedal, da so v stranki Naša Notranjska mnenja, da je proračun v nekaterih 
postavkah precej splošen in mu manjkajo konkretne rešitve, cilji in predlogi. Manjka neka širša 
vizija razvoja turizma, promocije, gospodarstva. Sicer se število turistov povečuje v občini, vendar 
pa je to posledica svetovnih trendov, ker se število turistov povečuje praktično vsepovsod. Menil 
je, da občini manjka drznih projektov, kot npr. v Pivki, kjer imajo Park vojaške zgodovine. 
Izpostavil je Dom na Slivnici in dodal, da je njegov status še vedno nedorečen, sicer so postavke 
za ureditev peči in zamenjavo strehe, vendar pa na dolgi rok usoda doma ni znana.  
Občina Cerknica nima urejenega postajališča za avtodome, ki pa ga ima Občina Loška dolina. 
Zanima ga kakšno je povezovanje z mesto občino Ljubljana in mesto občino Koper, ki se soočata 
s poplavo turistov in aktivno iščeta povezave z drugimi občinami. Izpostavil je tudi gostišče na 
Cerkniškem jezeru, ki je večkrat zaprto.  
V proračunu je veliko postavk za razno pripravo dokumentacij in meritev, ni pa infrastrukturnih, 
razvojnih projektov. Gradijo se ceste, arhivi in slačilnice na Rakeku.  
Sam pogreša načrt kako urediti center Cerknice, kjer propadajo stavbe in se prodajajo. Po drugi 
strani pa je izpostavil obnovo občinskega stanovanja v vrednosti 100.000 €. Poleg tega se samo 
deloma upoštevajo dobro pripravljeni in utemeljeni predlogi Gasilske zveze Cerknica, ki sicer želi 
več sredstev, je pa našla tudi ogromno notranjih rezerv za optimizacijo stroškov in zato bi lahko 
občina pristopila nasproti.  
 
Župan se je strinjal s svetnikom, Hočevarjem, da je proračun v nekaterih postavkah precej 
splošen in bo do naslednje seje ustrezno korigiran. Glede primerjave naše občine s projektom 
Občine Pivka, Park vojaške zgodovine ni na mestu, saj je Občina Pivka prejela sredstva za 
realizacijo projekta s strani države, saj so prejeli ogromen kompleks brezplačno.  
Glede centra Cerknice in slabe turistične ponudbe je odgovoril, da občina ni turistično podjetje, 
na kar je računsko sodišče že večkrat opozorilo določene občine. Strinjal se je, da je potrebno 
narediti širšo vizijo in poudaril, da v kolikor ne bo pobude samih gostincev in hotelirjev, razvoja ne 
bo. V samem občinskem prostorskem načrtu je kar nekaj lokacij, ki so predvidene za turizem, 
tako na območju Cerkniškega jezera kot tudi na robu.  
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Glede obnove občinskega stanovanja v višini 100.000 € je pojasnil, da ima občina v lasti 125 
občinskih stanovanj in predvidena postavka je namenjena za vzdrževanje vseh stanovanj.  
 
Vesna TURŠIČ je izpostavila občinska stanovanja in prosila, da se do naslednje seje pripravi 
obrazložitev postavke in dejansko število stanovanj, ki naj bi se obnovila. Glede na to, da je 
župan povedal, da so nekatera stanovanja prazna, je predlagala, da se stanovanje proda in 
zamenja za ustreznejše stanovanje. Stranka Naša Notranjska je podala predlog in sicer bi lahko 
nekatera dela glede obnove stanovanj opravljali javni delavci Občine Cerknica.  
Izpostavila je tudi praznično okrasitev občine, kjer se vsako leto nameni 20.000 €. Zanimalo jo je 
ali je to smotrno, saj se veliko občanov pritožuje, da se krasi le Cerknica, ostali kraji pa so 
okrašeni, nekateri celo vedno manj.  
Na koncu je izpostavila prometno ureditev ob OŠ Cerknica, ki jo stranka Naša Notranjska zelo 
podpira, saj se bo s tem povečala varnost v prometu. Prosila je za obrazložitev saj je celotna 
vrednost investicije 240.000 €, Ministrstvo za infrastrukturo pa bo namenilo okrog 78.000 €.  
 
Župan je glede prodaje pojasnil, da so se tista stanovanja, ki jih občina ni uspela oddati, prodala, 
izvedene so bile tudi zamenjave, itd. Dodal je, da v kolikor ni na razpolago ustreznih občinskih 
stanovanj, lahko posameznik ali mlada družina najame profitno stanovanje in dobi subvencijo do 
limita neprofitnega stanovanja.  
Glede novoletne okrasitve je povedal, da se krasijo tudi drugi kraji v občini, tako Rakek, Grahovo, 
Begunje. Drži pa, da se je za Cerknico naredil koncept, na osnovi katerega se nadaljuje okrasitev 
in, ko bo končana, se bo okraševanje nadaljevalo v drugih krajih. V postavki je zajeto tudi 
postavljanje in odstranjevanje okrasitve. Župan je dodal, da je bilo veliko pohval na račun 
okrasitve.  
Glede prometne ureditve ob OŠ Cerknica je pojasnil, da je celoten znesek investicije v višini 
240.000 € in se zmanjša za 78.000 €, ki bo nepovraten in ga bo prispevalo Ministrstvo za 
infrastrukturo.  
 
Bogdan ZEVNIK je povedal, da ima predlagani proračun realizacijo od januarja 2018 do 15. 
decembra 2018. Menil je, da to ni običajno, da se prikazuje zadeve do 15.12., sploh, če vemo, da 
se decembra plačujejo računi. Prosil je za pojasnilo.  
Prosil je za obrazložitev, na strani 27 – nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije 
podžupana. Prosil je za pojasnilo glede trenutnega stanja podžupanov. Izpostavil je realizacijo na 
postavki nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana, ki je bila v višini 11.759,77 €, 
predvideva se 20.500 €. Prosil je za natančno pojasnilo od kdaj do kdaj je bil lanski podžupan in 
ali je bil drugi podžupan že imenovan oz. kdaj se predvideva, da bo.  
Opozoril je, da je potrebno za drugo obravnavo proračuna planirati postavko za izgubo, ki bo 
nastala v javnem zavodu vrtec in dodal, da bi se morale cene vrtca povečati že v lanskem letu. 
Točka Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje in varstva v vrtcu Martin Krpan 
Cerknica, se je umaknila iz dnevnega reda seje in s tem se bo izguba v javnem zavodu vrtec še 
povečala, zato naj stranka Naša Notranjska prevzame odgovornost za izgubo, ker so predlagali, 
da se točka umakne.  
Izpostavil je kadrovski načrt na strani 166 in povedal, da Zakon o izvrševanju proračuna 
predpisuje, da se v tabelo doda še en stolpec in sicer število zaposlenih po virih financiranja. 
Prosil je za obrazložitev zakaj je v naslednjem letu predvideno število zasedenih mest 25, 
decembra 2018 pa je bilo na občini zaposlenih 20 oseb. 
Izpostavil je stran 103 – obnova vodovodnih sistemov, kjer se številke ne ujemajo. Zapisano je 
sledeče: »Na tej postavki predvidevamo realizacijo v višini 295.000 € ( višina pobranih najemnin), 
razlika pa se bo realizirala v postavki 111007 Obnova kanalizacijskih sistemov.« Prosil je za 
obrazložitev. Zanimalo ga je tudi kako se bo izvedel prenos zgrajene infrastrukture na JP 
Komunala Cerknica in s tem povezano omrežnino.  
 
Župan je povedal, da bodo določeni odgovori podani do naslednje seje. Glede podžupana je 
odgovoril, da je trenutno en podžupan, Marko Kranjc, ki je zadolžen za krajevne skupnosti in 
komunalno infrastrukturo. V kolikor bo potreba, glede na same projekte, se bo verjetno imenoval 
drugi podžupan.  
 
Domen PETAN je repliciral svetniku, Zevniku, ki je izzval Našo Notranjsko. Predlagali so umik 
točke, Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje in varstva v vrtcu Martin Krpan 
Cerknica, iz dnevnega reda seje iz preprostega razloga, saj primerjava z letom 2016 ni odražala 
letnega finančnega poročila iz tistega leta. Dodal je, da so jih nekatere primerjave precej zbodle 
in sicer 50 % povišanje stroškov prevoza na delo, kljub temu, da je bila kilometrina v letu 2016 
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enaka kot je bila v letu 2015. Iz gradiva je bilo razvidno 30-40 % povišanje čistilnih storitev itd. 
Naslednja seja občinskega sveta se predvideva v sredini februarja 2019, kar pomeni, da se bo 
odločanje o točki cen vrtca prestavili za tri tedne. Sklep bo začel veljati en mesec kasneje, kar po 
njihovem mnenju ne bo ogrozilo stanja občine niti vrtca.  
Nato je prešel na proračun in podal nekaj predlogov. Uvodoma je zapisano, da so v načrt 
razvojnih programov vključeni odhodki, ki odražajo razvojno politiko občine. Predlagal je, da se v 
načrt razvojnih programov vključi vse projekte, ki so predvideni v naslednjih štirih letih, npr. 
gasilski dom Rakek, da ne bo prihajalo do podobnih zadev kot pri slačilnicah na Rakeku, kjer je 
bila v proračunu za leto 2018 postavka 50.000 €, v načrtu razvojnih programov za naslednja leta 
ni bilo predvidenega nobenega stroška, letos pa je strošek v višini 180.000 €. Predlagal je, da bi 
načrt razvojnih programov kazal nek srednjeročni načrt občine.   
Zavedal se je, da v proračunu ni veliko investicijskih sredstev, želeli bi si jih več, pa vendar je 
menil, da so nekatera nepotrebna kot recimo dom na Slivnici v višini 50.000 € za obnovo. 
Predlagal je, da se najprej sprejme odločitev kaj z domom narediti.  
Izpostavil je intervencijo za ohranjanje in razvoj malega gospodarstva, predvsem je imel v mislih 
subvencije malim podjetnikom in zasebnikom, ki glede na dejstvo, da je na trgu dovolj delovnih 
mest, niso več toliko pomembne. Vsekakor pa je v občini velik problem s prostori za razvoj 
podjetništva oz. mikropodjetništva.  
Glede hortikulturne ureditve javnih površin in otroških igrišč ga je zanimalo zakaj ni bilo realizacije 
za leto 2018 in zakaj se ne uredi še kakšno dodatno otroško igrišče v letu 2019.  
Glede postavke za glasilo Slivniški pogledi je povedal, da je postavka narastla na skoraj 60.000 
€. Sam je pregledal občinske seje iz leta 2012 in 2013, ko se je občinsko glasilo ustanavljalo. Na 
prvi seji na temo občinskega glasila je bilo s strani občinske uprave rečeno, da občinsko glasilo 
ne bo obremenjevalo proračuna, na naslednji seji, ko se je sprejemala druga obravnava odloka, 
pa je bilo rečeno, da bo strošek za šest številk okrog 35.000 €, s tem, da bodo v zelo kratkem 
času večino teh sredstev zagotovili s prodajo oglasnega prostora. Sedaj je ta strošek narastel na 
skoraj 60.000 €, iz oglasnega prostora je bilo prihodkov okrog 8.000 €, s tem, da je potrebno 
poudariti, da je bilo volilno leto. Predlagal je, da se razmisli ali so Slivniški pogledi res potrebni ali 
je potrebno izdajati manj številk, ali bi bilo mogoče glede na vsebino izdati šest številk na leto in 
bi se strošek znižal. Po mnenju stranke Naša Notranjska je strošek čisto odveč in bi občinsko 
glasilo celo ukinili.  
Nadalje je izpostavil Nogometno igrišče Cerknica, kjer je postavka malo večja in ga je zanimalo 
zakaj. Predvidena je umetna trava na igrišču. Sam se je pogovarjal s predstavniki nogometnega 
kluba Cerknica. Strošek postavitve umetne trave na igrišču je med 150.000 in 200.000 €, menil 
je, da bi se bilo smiselno pogovoriti z nogometnim klubom, ker predvidena postavka za to ne bo 
zadoščala, vsekakor je pa mogoče pridobiti od nogometne zveze določena sredstva, vendar 
zagotovo ne v 100.000 €. 
Izpostavil je tudi postavko plačila obresti pri dolgovih, kjer ga je zmotilo, da se znesek ne ujema s 
tabelo v uvodnem delu proračuna in sicer znesek v osnutku proračuna je okrog 76.000 € , v tabeli 
pa je 60.000 €. Prosil je za popravek.  
Na prejšnji seji je stranka Naša Notranjska podala predlog, da se posnetki sej objavijo na spletni 
strani občine in glede na odgovor, ki ga je podala občinska uprava, je predvideval, da se bo to 
realiziralo v kolikor bodo vsi prisotni soglašali z objavo posnetka. Menil je, da kot javni 
funkcionarji s tem ne bi smeli imeti težav. Predlagal je, da se v proračun umesti postavka, kjer bi 
se sejno dvorano, kjer potekajo seje posodobilo s kamerami, da bi bili na televiziji videoposnetki 
normalo videni. Stranka Naša Notranjska je pridobila podatek, da bi bil strošek postavitve kamer 
nekje med 15.000 do 20.000 €. Dodal je, da se na seji velikokrat obravnavajo premoženjsko 
pravne zadeve, kjer je naštetih cel kup parcel, ki bi jih bilo mogoče v živo pokazati na sami seji in 
tako bi se člani občinskega sveta lažje odločali o teh zadevah.  
Na koncu je povedal, da bo stranka Naša Notranjska proračun v prvi obravnavi podprla. 
Predlagajo, da se pripombe, ki jih je podala stranka Naša Notranjska do druge obravnave 
proračuna popravijo.  
 
Župan, Marko RUPAR je odgovoril na konstruktivne predloge stranke Naša Notranjska. Glede 
točke, Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje in varstva v vrtcu Martin Krpan 
Cerknica, je povedal, da je potrebno prevetriti postavke in potem se bo dejansko ugotovila 
upravičenost podražitve.  
Glede uvrščanja projektov v načrt razvojnih programov je povedal, da bo zadeva ustrezno 
urejena. 
Glede doma na Slivnici je odgovoril, da se sanira nujna zadeva, zamenjava peči in popravilo 
strehe. Pred časom se je namestila mala čistilna naprava. Ko bodo nujne zadeve sanirane, bo 
občinski svet odločal o usodi doma na Slivnici.  
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Izpostavil je intervencije v malo gospodarstvo in povedal, da so bile zakonske možnosti izčrpane, 
strinjal pa se je, da so za postavitev gospodarskega inkubatorja potrebni prostori. Dodal je, da se 
občinska uprava dogovarja z Mercatorjem za odkup trgovine Hura in tam naj bi bilo dovolj 
prostora za izvajanje predlaganih aktivnosti, del prostorov bi se namenilo Godbi, ki bi odstopila 
svoje prostore na Gerbičevi ulici. V kolikor bo mogoč dogovor s stečajnim upraviteljem Bresta, bi 
občina odkupila del prostorov bivšega podjetja Brest.  
Glede igrišč za otroke je odgovoril, da se vsako leto planira eno igrišče do dva, vendar pa je 
največji problem zagotoviti prostor.  
Glede Slivniških pogledov je povedal, da je bilo razmišljanje občinske uprave, da bi zmanjšali 
število na šest številk, ni pa se strinjal z ukinitvijo občinskega glasila, saj so ga občani zelo dobro 
sprejeli. Tudi vsa društva se predstavljajo v njem in starejši občani ga zelo radi prebirajo. Do 
naslednje seje občinskega sveta bo obrazložena postavka Slivniški pogledi, ki zajema več zadev. 
Glede postavitve umetne trave na Nogometnem igrišču v Cerknici je povedal, da pogovori z 
nogometnim društvom Cerknica tečejo že več let. Predvideni znesek v proračunu je predviden za 
asfaltiranje okolice garderob.  
Glede objave občinskih sej na spletu je povedal, da občinska uprava nima zadržkov. Vse člane 
občinskega sveta je pozval, da podajo soglasje k objavi posnetka na spletni strani. Glede same 
kvalitete snemanja se je tudi strinjal s stranko Naša Notranjska in dodal, da bo v bodoče potrebno 
zadevo nagraditi.  
 
Župan je po končani razpravi podal na glasovanje Odlok o proračunu Občine Cerknica za leto 
2019 v prvi obravnavi. 
 

SKLEP ŠT: 3/4-22/2019 
 
Sprejme se Odlok o proračunu Občine Cerknica za leto 2019 v prvi obravnavi. 
 
GLASOVANJE:   PRISOTNIH: 15 
                          ZA:               15 
                          PROTI:          0 
 
Sklep je bil sprejet. Župan je podal na glasovanje kadrovski načrt. 
 

SKLEP ŠT: 3/4-23/2019 
 
Sprejme se Kadrovski načrt za leto 2019. 
 
GLASOVANJE:   PRISOTNIH: 14 
                          ZA:               14 
                          PROTI:          0 
 
Sklep je bil sprejet. Župan je podal na glasovanje načrt ravnanja s stvarnim premoženjem. 
 

SKLEP ŠT: 3/4-24/2019 
 
Sprejme se Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Cerknica za leto 2019, ki 
vsebuje:  

- 1. Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Cerknica leto 2019:  
- a) načrt razpolaganja za zemljišča  
- b) načrt razpolaganja s stavbami in deli stavb  
- c) načrt razpolaganja z zemljišči s stavbo  
- 2. Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja leto 2019.  

Načrt ravnanja s premičnim premoženjem Občine Cerknica za leto 2019 sprejme 
župan Občine 

3. Sklep začne veljati takoj po sprejemu, uporabljati pa se začne po uveljavitvi Odloka o 
proračunu Občine Cerknica za leto 2019. 
 
GLASOVANJE:   PRISOTNIH: 16 
                          ZA:               16 
                          PROTI:          0 
 
Sklep je bil sprejet.  Župan je podal na glasovanje letni program športa. 
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SKLEP ŠT: 3/4-25/2019 
 
Sprejme se Letni program športa za leto 2019. 
 
GLASOVANJE:   PRISOTNIH: 15 
                          ZA:               15 
                          PROTI:          0 
 
Sklep je bil sprejet.  Župan je podal na glasovanje letni program kulture. 
 

SKLEP ŠT: 3/4-26/2019 
 
Sprejme se Letni program kulture za leto 2019. 
 
GLASOVANJE:    PRISOTNIH: 16 
                           ZA:               16 
                           PROTI:            0 
 
Sklep je bil sprejet.  Župan je podal na glasovanje finančni načrt nadzornega odbora.  
 

SKLEP ŠT: 3/4-27/2019 
 
Sprejme se Finančni načrt nadzornega odbora za leto 2019. 
 
 
GLASOVANJE:    PRISOTNIH: 15 
                           ZA:               15 
                           PROTI:            0 
 
Sklep je bil sprejet. Župan je podal na glasovanje finančni načrt KS Cerknica. 
 

SKLEP ŠT: 3/4-28/2019 
 
Sprejme se Finančni načrt KS Cerknica za leto 2019. 
 
GLASOVANJE:    PRISOTNIH: 15 
                           ZA:               13 
                           PROTI:            1 
 
Sklep je bil sprejet. Župan je podal na glasovanje finančni načrt KS Rakek. 
 

SKLEP ŠT: 3/4-29/2019 
 
Sprejme se Finančni načrt KS Rakek za leto 2019. 
 
GLASOVANJE:    PRISOTNIH: 15 
                           ZA:               15 
                           PROTI:            0 
 
Sklep je bil sprejet.  Župan je podal na glasovanje finančni načrt KS Grahovo. 
 

SKLEP ŠT: 3/4-30/2019 
 
Sprejme se Finančni načrt KS Grahovo za leto 2019. 
 
GLASOVANJE:    PRISOTNIH: 16 
                           ZA:               16 
                           PROTI:            0 
 
Sklep je bil sprejet. Župan je podal na glasovanje finančni načrt KS Begunje. 
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SKLEP ŠT: 3/4-31/2019 
 
Sprejme se Finančni načrt KS Begunje za leto 2019. 
 
GLASOVANJE:    PRISOTNIH: 15 
                           ZA:               15 
                           PROTI:            0 
 
Sklep je bil sprejet.  Župan je podal na glasovanje finančni načrt KS Sveti vid. 
 

SKLEP ŠT: 3/4-32/2019 
 
Sprejme se Finančni načrt KS Sveti vid za leto 2019. 
 
GLASOVANJE:    PRISOTNIH: 15 
                           ZA:               15 
                           PROTI:            0 
 
Sklep je bil sprejet. Župan je podal na glasovanje plan vzdrževanja občinskih cest. 
 

SKLEP ŠT: 3/4-33/2019 
 
Sprejme se Plan vzdrževanja občinskih cest za leto 2019. 
 
GLASOVANJE:    PRISOTNIH: 16 
                           ZA:               16 
                           PROTI:            0 
 
Sklep je bil sprejet.  Župan je podal na glasovanje Letni načrt javne razsvetljave. 
 

SKLEP ŠT: 3/4-34/2019 
 
Sprejme se Letni načrt javne razsvetljave za leto 2019. 
 
GLASOVANJE:    PRISOTNIH: 16 
                           ZA:               16 
                           PROTI:            0 
 
Sklep je bil sprejet.  Župan je podal na glasovanje Finančni načrt Slivniški pogledi. 
 

SKLEP ŠT: 3/4-35/2019 
 
Sprejme se Finančni načrt Slivniški pogledi za leto 2019. 
 
GLASOVANJE:    PRISOTNIH: 15 
                           ZA:               11 
                           PROTI:            4 
 
Sklep je bil sprejet. Župan je podal na glasovanje Finančni načrt medobčinskega inšpektorata in 
redarstva. 
 

SKLEP ŠT: 3/4-36/2019 
 
Sprejme se Finančni načrt medobčinskega inšpektorata in redarstva za leto 2019. 
 
GLASOVANJE:    PRISOTNIH: 14 
                           ZA:               14 
                           PROTI:            0 
 
Sklep je bil sprejet.  Župan je podal na glasovanje sklep o določitvi višine pomoči za novorojence;  
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SKLEP ŠT: 3/4-37/2019 
 
Sprejme se Sklep o določitvi višine enkratne pomoči za novorojence v Občini Cerknica za 
leto 2019. 
 
GLASOVANJE:    PRISOTNIH: 16 
                           ZA:               16 
                           PROTI:            0 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Ad 5 SKLEP O DOLOČITVI GLEDE ZAHTEV ZA IZLOČITEV ŽUPANA V POSTOPKU 

ODLOČANJA O PRITOŽBI  
 

Župan je prosil za poročanje Ireno Zalar, direktorico občinske uprave, ki je podala skrajšano 
uvodno obrazložitev kot je razvidna iz gradiva. 
 
Predlagano točko je obravnavala Statutarno pravna komisija, v imenu katere je poročal 
predsednik, Gregor Pokleka.  
 
Statutarno pravna komisija je predlagala Občinskemu svetu Občine Cerknica, da sprejme 
sledeče sklepe: 
 
Sprejme se Sklep, da se zahteva za izločitev Župana Občine Cerknica v postopku odločanja o 
pritožbah, ki ju je  dne 18.4.2018 vložila pritožnica Marija Otoničar hkrati s pritožbo zoper odločbo 
Občine Cerknica štev.: 410-22/2018 z dne 4.4.2018 in 410-122/2018 z dne 4.4.2018, kot 
neutemeljeni zavrne. 
 
Sprejme se Sklep, da se zahteva za izločitev Župana Občine Cerknica v postopku odločanja o 
pritožbah, ki ju je  dne 18.4.2018 vložil pritožnik Jože Otoničar hkrati s pritožbo zoper odločbo 
Občine Cerknica štev.: 410-23/2018 z dne 4.4.2018 in 410-123/2018 z dne 4.4.2018, kot 
neutemeljeni zavrne. 
 
Podžupana, Marka KRANJCA se pooblasti za podpis odpravka sklepa. 
 
Župan, Marko Rupar je odprl razpravo v kateri so sodelovali Luka Kočevar, Bogdan Zevnik in 
Vincenc Steržaj. 
 
Luka KOČEVAR je povedal, da je po Zakonu o splošnem upravnem postopku potrebno osebo 
izločiti iz postopka, če se porajajo dvomi o njeni nepristranskosti ali pa če je v sorodstvenem 
razmerju s stranko. Oba Otoničarja zatrjujeta, da je župan aktivno sodeloval v postopku odmere 
komunalnega prispevka na prvi stopnji, ker je bil podpisan na informativni izračun. Po njunem 
mnenju se zaradi tega poraja dvom, da bo na drugi stopnji odločal on sam pristransko oz. v korist 
občine. Po mnenju stranke Naša Notranjska je zahteva o izločitvi neutemeljena, saj župan na prvi 
stopnji ni odločal ali pa vodil postopek, saj je to počela občinska uprava. Ker pa je župan zakoniti 
zastopnik občine, ki jo predstavlja navzven, so bili mnenja, da ni sporno, da se je podpisal pod 
informativni izračun. Če bi se vloge župana tako široko interpretirale, potem občine, sploh 
manjše, ne bi mogle izvrševati dvostopenjskega odločanja. Tako pa je predpisano z zakonom, da 
na prvi stopnji odloča občinska uprava, o pritožbah zoper njene odločbe pa župan. Vsekakor je 
večja nepristranskost in neodvisnost zagotovljena v primerih, ko o pritožbenem postopku odloča 
drug župan, vendar pa je pri občinah to določeno drugače. Dve stopnji predstavlja ista ustanova, 
to je občina, le osebe, ki odločajo so druge. Obrazložitev občine in predlog, da se zahtevi za 
izločitev ne ugodi, se stranki Naša Notranjska zdi povsem na mestu.  
 
Bogdan ZEVNIK je povedal, da je po njegovem mnenju gradivo nepopolno, saj je bilo gradivo 
priloženo samo s strani pritožnikov, ne pa tudi s strani občinske uprave. Iz priloženih dokumentov 
ni informativnega izračuna, niti ni razvidno kdo je podpisnik na prvi stopnji. Postavil je tudi 
vprašanje zakaj bi moral občinski svet prevzeti to zadevo, če je občinska uprava prepričana, da je 
bila zadeva korektno izpeljana. Predlagal je, da naj župan izda odločbo kot drugostopenjski organ 
ne pa na podlagi sklepa občinskega sklepa. Povedal je, da sam ne bo podprl predlaganih 
sklepov.  
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Vincenc STERŽAJ je povedal, da je sam presenečen nad načinom reševanja pritožb. Sam bo 
glasoval proti predlaganim sklepom. 
 
Bogdan ZEVNIK je repliciral in povedal, da v vsakem primeru lahko župan pooblasti podžupana 
in je zadeva rešena. 
 
Irena ZALAR je pojasnila, da se v tem primeru ne odloča o vsebini pritožbe, ampak o postopku ali 
župan lahko odloči na drugi stopnji. Potem pa se postopek pritožbe nadaljuje na upravnem 
sodišču. V tem delu je zakon zelo jasen in sicer pravi; » predstavniški organ lokalne skupnosti 
odloči o tem ali se župana izloči ali ne.« In v primeru, da se ga izloči, potem lahko podpiše 
podžupan, ne more pa župan direktno podpisati, samo, če je župan izločen.  
 
Po končani razpravi je župan podal na glasovanje prvi predlog sklepa. 
 

SKLEP ŠT: 3/5-38/2019 
 
Sprejme se Sklep, da se zahteva za izločitev Župana Občine Cerknica v postopku 
odločanja o pritožbah, ki ju je  dne 18.4.2018 vložila pritožnica Marija Otoničar hkrati s 
pritožbo zoper odločbo Občine Cerknica štev.: 410-22/2018 z dne 4.4.2018 in 410-122/2018 
z dne 4.4.2018, kot neutemeljeni zavrne. 
 
GLASOVANJE:    PRISOTNIH: 15 
                           ZA:               12 
                           PROTI:           2 
 
Sklep je bil sprejet. Župan je podal na glasovanje drugi predlog sklepa. 
 

SKLEP ŠT: 3/5-39/2019 
 
Sprejme se Sklep, da se zahteva za izločitev Župana Občine Cerknica v postopku 
odločanja o pritožbah, ki ju je  dne 18.4.2018 vložil pritožnik Jože Otoničar hkrati s 
pritožbo zoper odločbo Občine Cerknica štev.: 410-23/2018 z dne 4.4.2018 in 410-123/2018 
z dne 4.4.2018, kot neutemeljeni zavrne. 
 
Podžupana, Marka KRANJCA se pooblasti za podpis odpravka sklepa. 
 
GLASOVANJE:    PRISOTNIH: 15 
                           ZA:               12 
                           PROTI:           2 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Ad 6 RAZREŠITEV PREDSTAVNIKA OBČINE CERKNICA V SVET OBMOČNO IZPOSTAVE 

JSKD CERKNICA IN IMENOVANJE NADOMESTNEGA PREDSTAVNIKA OBČINE 
CERKNICA V SVET OBMOČNE IZPOSTAVE JSKD CERKNICA  
 

Župan je prosil za poročanje Bogdano Bizjak, višjo svetovalko za družbene dejavnosti, ki je 
podala skrajšano uvodno obrazložitev kot je razvidna iz gradiva. 
 
Predlagano točko je obravnavala Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v imenu 
katere je poročal predsednik, Miloš Pohole. 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svetu Občine 
Cerknica, da se sledeča sklepa: 
 
Sprejme se Sklep o razrešitvi predstavnika občine Cerknica v svet Območne izpostave JSKD 
Cerknica in sicer se razreši Rebeko Hren Dragolič. 
 
Sprejme se Sklep o spremembi Sklepa za imenovanje predstavnikov občine Cerknica v svet 
Območne izpostave JSKD Cerknica in sicer se imenuje Darka Franka.  
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Župan, Marko Rupar je odprl razpravo v kateri je sodeloval Domen Petan. 
 
Domen PETAN je povedal, da ga je na Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
zanimalo predvsem na kakšen način se pozove zainteresirano javnost oz. v tem primeru kulturna 
društva. Dobil je odgovor, da društva pozove Javni sklad za kulturne dejavnosti v imenu občine. 
Predlagal je, da ali občina od Javnega sklada za kulturne dejavnosti pridobi seznam društev in 
sama poziva ali pa občina sama odloči kjer bo to pozvala. Predvsem pa naj se poziv objavi na 
spletni strani. 
 
Po končani razpravi je župan podal na glasovanje prvi predlog sklepa in sicer; 
 

SKLEP ŠT: 3/6-40/2019 
 
Sprejme se Sklep o razrešitvi predstavnika občine Cerknica v svet Območne izpostave 
JSKD Cerknica in sicer se razreši Rebeko Hren Dragolič. 
 
GLASOVANJE:    PRISOTNIH: 15 
                           ZA:               15 
                           PROTI:          0 
 
Sklep je bil sprejet. Župan je podal na glasovanje drugi predlog sklepa. 
 

SKLEP ŠT: 3/6-41/2019 
 
Sprejme se Sklep o spremembi Sklepa za imenovanje predstavnikov občine Cerknica v 
svet Območne izpostave JSKD Cerknica in sicer se imenuje Darka Franka. 
 
GLASOVANJE:    PRISOTNIH: 16 
                           ZA:               16 
                           PROTI:          0 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Ad 7 POBUDE IN VPRAŠANJA 
 
Miha MODIC je izpostavil projekt rekonstrukcija Ljubljanske ceste in zanimalo ga je ali je obseg 
občinske poti na naslovu Ljubljanska cesta 2 in Ljubljanske cesta 4a, predviden za asfaltiranje, 
saj je tu oteženo pluženje in odvoz odpadkov, pot pa je neprimerna tudi za stanovalce.  
Druga zadeva, ki jo je izpostavil pa je bila, da je odbor KS Rakek v lanskem letu podal predlog 
občinski upravi v zvezi s sanacijo pokopališču na Uncu. Zanimalo ga je ali je to v načrtu. 
 
Vesna TURŠIČ je izpostavila Pucinov vrt, ki predstavlja najkrajšo povezavo med Casermanovo 
ulico in Ulico cesta na Jezero. Mnogi prebivalci, ki uporabljajo ta vrt kot bližnjico, so izpostavili 
blato na vrtu. Prosila je, da se poišče kratkotrajna rešitev npr. z lesnimi sekanci. Nadalje je 
izpostavila parkirni prostor pred lekarno, kjer uporabniki parkirnega prostora ubirajo krajšo pod 
čez nabrežje, ki je nevarno spolzko zato je zaprosila za postavitev pet do šest stopnic. Pohvalila 
je zarisano zebro pri vrtcu, vendar pa je prosila, da se zebra postavi bolj na desno tam, kjer se 
konča vrtec.  
 
Vincenc STERŽAJ je povedal, da so začele prihajati na Rakek sodbe upravnega sodišča iz 
upravnega spora krajanov Rakeka v postopku odmere komunalnega prispevka za priklop na 
javno kanalizacijsko omrežje iz leta 2017. Sodišče je v sled nepravilnosti ugotovilo, da se odločbe 
odpravijo in vrnejo prvostopenjskemu organu v ponovno odločanje. Zanimalo ga je kakšen 
časovni načrt ima občina za pregled in morebitni popravek vseh izdanih odločb za priklop na 
javno kanalizacijsko omrežje na Rakeku, Bločicah in v Martinjaku, skladno z ugotovitvijo 
upravnega sodišča. Namreč občani, ki so se pritožili zoper izdane odločbe in so začeli prejemati 
pozitivno rešene pritožbe za priklop na javno kanalizacijsko omrežje. Iz njih izhaja, da je občina 
rešila lastne akte pri izdaji odločb vsem občanom, zato predvidevajo, da je občina že izdelala 
časovni načrt, v katerem bo po uradni dolžnosti pregledala vse izdane odločbe ter ob ugotovitvi 
napačnih izračunov po generalnih smernicah prejetih sodb upravnega sodišča občanom izdala 
nove odločbe in brez odlašanja vrnila preveč plačan komunalni prispevek.  
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Luka KOČEVAR je izpostavil naselja Slivice, Unec, Begunje in Podskrajnik, ki niso priklopljene na 
komunalno omrežje, v večji meri pa je zgrajena komunalna infrastruktura in postavil vprašanje 
kdaj se bodo ta naselja priklopila. Nadalje je povedal, da se v Begunjah ureja cesta s smerii 
Selšček proti Cerknici, povezave kanalizacijskega omrežja s Cerknico pa ni. Zanimalo ga je ali to 
pomeni, da bo infrastruktura stala do tam, kjer bo zgrajena, pa ne bo v uporabi ob enem pa bo še 
vedno potrebno prazniti greznice.  
Nadalje je izpostavil zaključek gradnje krožišča pri Žajfnici, ki se je spet premaknil. Zanimalo ga 
je kako je bil projekt časovno opredeljen, da so zamiki tako veliki, kljub dejstvu, da je bila zima do 
sedaj mila.  
 
Župan je odgovoril, da kjerkoli se obnavljajo ceste se vgradi vsa infrastruktura v cesto. Kdaj se 
bodo omenjena naselja priklopila na čistilne naprave, je vse odvisno od finančnih sredstev . 
Evropskega denarja za komunalno infrastrukturo v tej perspektivi ni. Poudaril je, da bi bilo zelo 
negospodarno, da se obnavlja cesto, pa se ne vgradi fekalne kanalizacije. Glede krožišča je 
povedal, da je to skupen projekt Družbe RS za infrastrukturo in občine, DRSI so investitor in so 
tudi izvedli razpis. Pojasnil je tudi težave pri gradnji krožišča, ki so bile najprej zaradi pomanjkanja 
delavcev, kasneje pa so se pojavile težave pri sami gradnji, zato je rok za realizacijo krožišča 
podaljšan. 
 
Iva DIMIC je povedala, da je prebrala Poročilo GZ Cerknica in v njem zasledila, da ima PGD 
Dolenja vas najstarejše vozilo v občini. Opozorila je, da PGD Dolenja vas še vedno nima sirene, 
dejstvo pa je, da je Dolenja vas na poplavnem območju. Apelirala je, da se zadeva čimprej uredi. 
Druga zadeva, ki jo je tudi izpostavila na Odboru za družbene dejavnosti je bila, ali bi bilo 
mogoče na koncu vasi Dolenje jezero (pri čistilni napravi) urediti hokejsko igrišče.  
 
Župan, Marko RUPAR je glede sirene odgovoril, da je bilo s strani občinske uprave že večkrat 
urgirano na Regijski center za obveščanje, o tem pa je bila obveščena tudi Gasilska zveza 
Cerknica. Glede igrišča za hokej je povedal, da je potrebno proučiti zemljišča. V kolikor so 
zemljišča v lasti občine, bo potrebno narediti majhen projekt in zadevo bo šla v proračun za 
naslednje leto.  
 
Bogdan ZEVNIK je prosil, da občinska uprava pripravi tabelo za člane občinskega sveta s 
seznamom vseh tožb za komunalni prispevek z zneski posamezne tožbe z obrestmi. Menil je, da 
se lahko zgodi, da bo potrebno povečati rezervo občine, v kolikor bi prišlo do masovnih tožb, ki jih 
občina izgubi. Ponovno je izpostavil cesto od gostilne Kivi proti pokopališču v Cerknici, kjer je 
cesta zelo uničena. Dobil je tudi že odgovor, da naj bi se to uredilo, vendar bi bilo potrebno 
sanirati čimprej oz. takoj ko bodo vremenske razmere dopuščale. 
 
Gregorja POKLEKO je zanimalo ali bo mogoče izdelati časovnico plana urbanističnih načrtov za 
celotno Občino Cerknica. Predlagal je, da so pozove Policijsko postajo Cerknica, da začne 
izvajanje tehtanja kamionov, ki vozijo čez našo občino, saj se veliko občanov pritožuje, da 
pretežki kamioni uničujejo ceste in povzročajo veliko hrupa. Tretja zadeva, ki jo je izpostavil, pa 
ga je zanimalo kdaj bo prišla na vrsto Športna zveza Cerknica ali pa klubi za nabavo vozil oz. 
kombijev ali moštvenih vozil, ki so nujno potrebna za tekmovanja na državnih in evropskih nivojih. 
Poudaril je, da imajo potrebo po vozilih ne samo gasilci, ampak tudi športniki. Podal je primerjavo 
z drugimi občinami, kjer imajo športne zveze na razpolago za klube kombije in dodal, da bo 
potrebno tudi v naši občini razmisliti o teh zadevah.  
 
Župan je odgovoril, da bo časovnica plana urbanističnih načrtov posredovana do naslednje seje. 
Glede kaminov je povedal, da je na problem že večkrat opozoril Policijsko postajo Cerknica in 
vzdrževalca državnih cest, kjer so velike težave s kamioni, ki vozijo po vzporedni cesti proti 
Postojni, kjer je dovoljena teža do 7,5 t in na ta račun so nekatera podjetja tudi že plačala. Glede 
samega nakupa vozil za športnike pa je povedal, da občinska uprava nima nič proti, potrebno se 
je dogovoriti kdo bo vozil in kdo bo odgovoren za prevoze.  
 
Domen PETAN je izpostavil prvo pobudo, ki je enaka kot na prejšnji seji in sicer je pozval vse 
člane občinskega sveta, da podpišejo soglasje za objavo posnetka na spletni strani občine. V 
nasprotnem primeru bo sam prosil občinsko upravo, da mu poda informacije kdo z objavo 
posnetka ne soglaša in dodal, da bo na vsaki seji to izpostavil, dokler ne bodo vsi člani soglašali 
z objavo. Pojasnil je, da je to obljuba stranke Naša Notranjska svojim volivcem, ki si želijo 
spremljati delo občinskega sveta. 



 

 16 

Druga pobuda pa se nanaša na pustne prireditve v Cerknici. V stranki Naša Notranjska so 
predlagali, da se v sodelovanju s pustnim društvom in zainteresirano javnostjo okrog teh 
prireditev pripravi Odlok o pustnih prireditvah v občini. S predlogom želijo zagotoviti dolgoročni 
razvoj pustnih prireditev. Zavedajo se širšega pomena pustnih prireditev za razvoj turizma v naših 
krajih in za prepoznavnost in razvoj občine nasploh. Praktično je to edini širše prepoznaven 
dogodek v naši občini, ki je prepoznaven po celi Sloveniji. To je dogodek, s katerim smo v medijih 
predstavljeni zelo pozitivno in zato je menil, da bi morala občina to podpirati.  
Pustno društvo je bilo ustanovljeno z namenom organizirati, predstaviti in ohranjati pustne običaje 
in navade s poudarkom na notranjsko monografijo in legende. Izvedba vsakoletnih pustnih 
prireditev je ena izmed osrednje kulturno – turističnih prireditev na Notranjskem in organizacija 
teh prireditev je ena glavnih nalog pustnega društva. V Naši Notranjski predlagajo, da se za 
zagotovitev razvoja pustnih prireditev sprejme odlok, ki bo pustnemu društvu Cerknica omogočal 
izvedbo pustni prireditev, ne glede na trenutno politično situacijo in interese politične opcije, ki 
vodi občino. Dodal je, da so opravili pogovor s Pustnim društvom Cerknica, ki je naklonjen pobudi 
in so jih zaprosili, da predlog poskušajo spodbuditi na občinskem svetu. Predlagajo, da občina 
Cerknica v odloku opredeli pustne prireditve, pomembne za razvoj kraja, da Občina Cerknica 
omogoči Pustnemu društvu Cerknica organizacijo pustnih prireditev, ter se obveže, da bo pustne 
prireditve podpirala tehnično in finančno vsako leto. Pustno društvo bi lahko v času prireditev 
podelilo koncesijo za posamezno izvedbo prireditev drugemu organizatorju. Občina Cerknica bi 
lahko v tem odloku v času pustnih prireditev dovolila uporabo vseh javnih površin, ki se jih v tem 
odloku natančno opredeli. Občina Cerknica bi z odlokom opredelila neko minimalno proračunsko 
postavko, ki bi bila namenjena organizaciji pustnih prireditev. Pojasnil je, da je postavka vsako 
leto v proračunu in bi bilo potrebno to zapisati v odlok. Predlagal je tudi, da se bi se v odlok 
zapisalo, da vsi gostinski obrati lahko zaprosijo za podaljšani delovni čas v času pustnih 
prireditev. Hkrati pa se občina zaveže organizatorju k izdaji ustrezne odločbe v najhitrejšem 
možnem času. Dodal je, da so bile podane osnovne usmeritve in predlagal, da se občinska 
uprava in pustno društvo opredelijo do podanih predlogov in se naredi korak naprej. 
 
Župan, Marko RUPAR je se je strinjal z objavo posnetka na spletni strani občine. Glede Odloka o 
pustni prireditvah se je strinjal, da se to oblikuje in dodal, da se je v času njegovih mandatov 
pustne prireditve izdatno podpiralo in občinska uprava je aktivno sodelovala pri podpori in 
organizaciji. Predlagal je, da se stranka Naša Notranjska poveže s pustnim društvom in skupaj 
naredijo predlog, kateremu bo sledila obravnava na občinskemu svetu.   
 
S tem je bil izčrpan dnevni red 3. redne seje Občinskega sveta Občine Cerknica, zato je župan 
ob 20:15 uri sejo končal. 
 
Zapisnik je zapisan v skladu z 53. členom poslovnika občinskega sveta (UL RS št. 2/17-UPB1). 
 
 
Zapisnik zapisala: 
Jasmina KRIŽANČIČ 
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Številka: 032-/2019 
Cerknica, 25. januar 2019 
 

PREGLED SKLEPOV 
3. redne seje Občinskega sveta Občine Cerknica, 

ki je potekala dne, 24. januarja 2019, 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: 3/1-19/2019 
 
Sprejet in potrjen je spremenjeni dnevni red 3. redne seje Občinskega sveta Občine 
Cerknica.  

 
 
Ad 2 PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 2. REDNE SEJE  

 
SKLEP: 3/2-20/2019 

 
Sprejet in potrjen je zapisnik 2. redne seje Občinskega sveta Občine Cerknica. 
 

 

 

 

Ad 3 SKLEP O SOGLASJU K CENI STORITVE POMOČI DRUŽINI NA DOMU  
 

 

 SKLEP O SOGLASJU K CENI STORITVE POMOČI DRUŽINI NA DOMU  
 

 

 
SKLEP ŠT: 3/3-21/2019 

 
Sprejme se sklep o soglasju k ceni storitve pomoči družini na domu. 

 
 
Ad 4 PREDLOG ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE CERKNICA ZA LETO 2019 – PRVA 

OBRAVNAVA  
 

 
SKLEP ŠT: 3/4-22/2019 

 
Sprejme se Odlok o proračunu Občine Cerknica za leto 2019 v prvi obravnavi. 
 

SKLEP ŠT: 3/4-23/2019 
 
Sprejme se Kadrovski načrt za leto 2019. 
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SKLEP ŠT: 3/4-24/2019 
 
Sprejme se Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Cerknica za leto 2019, ki 
vsebuje:  

- 1. Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Cerknica leto 2019:  
- a) načrt razpolaganja za zemljišča  
- b) načrt razpolaganja s stavbami in deli stavb  
- c) načrt razpolaganja z zemljišči s stavbo  
- 2. Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja leto 2019.  

Načrt ravnanja s premičnim premoženjem Občine Cerknica za leto 2019 sprejme 
župan Občine 

3. Sklep začne veljati takoj po sprejemu, uporabljati pa se začne po uveljavitvi Odloka o 
proračunu Občine Cerknica za leto 2019. 
 

SKLEP ŠT: 3/4-25/2019 
 
Sprejme se Letni program športa za leto 2019. 
 

SKLEP ŠT: 3/4-26/2019 
 
Sprejme se Letni program kulture za leto 2019. 
 

SKLEP ŠT: 3/4-27/2019 
 
Sprejme se Finančni načrt nadzornega odbora za leto 2019. 
 

SKLEP ŠT: 3/4-28/2019 
 
Sprejme se Finančni načrt KS Cerknica za leto 2019. 
 

SKLEP ŠT: 3/4-29/2019 
 
Sprejme se Finančni načrt KS Rakek za leto 2019. 
 

SKLEP ŠT: 3/4-30/2019 
 
Sprejme se Finančni načrt KS Grahovo za leto 2019. 
 

SKLEP ŠT: 3/4-31/2019 
 
Sprejme se Finančni načrt KS Begunje za leto 2019. 
 

SKLEP ŠT: 3/4-32/2019 
 
Sprejme se Finančni načrt KS Sveti vid za leto 2019. 
 

SKLEP ŠT: 3/4-33/2019 
 
Sprejme se Plan vzdrževanja občinskih cest za leto 2019. 
 

SKLEP ŠT: 3/4-34/2019 
 
Sprejme se Letni načrt javne razsvetljave za leto 2019. 
 

SKLEP ŠT: 3/4-35/2019 
 
Sprejme se Finančni načrt Slivniški pogledi za leto 2019. 
 
 

SKLEP ŠT: 3/4-36/2019 
 
Sprejme se Finančni načrt medobčinskega inšpektorata in redarstva za leto 2019. 
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SKLEP ŠT: 3/4-37/2019 

 
Sprejme se Sklep o določitvi višine enkratne pomoči za novorojence v Občini Cerknica za 
leto 2019. 
 

 
Ad 5 SKLEP O DOLOČITVI GLEDE ZAHTEV ZA IZLOČITEV ŽUPANA V POSTOPKU 

ODLOČANJA O PRITOŽBI  
 

SKLEP ŠT: 3/5-38/2019 
 
Sprejme se Sklep, da se zahteva za izločitev Župana Občine Cerknica v postopku 
odločanja o pritožbah, ki ju je  dne 18.4.2018 vložila pritožnica Marija Otoničar hkrati s 
pritožbo zoper odločbo Občine Cerknica štev.: 410-22/2018 z dne 4.4.2018 in 410-122/2018 
z dne 4.4.2018, kot neutemeljeni zavrne. 
 

SKLEP ŠT: 3/5-39/2019 
 
Sprejme se Sklep, da se zahteva za izločitev Župana Občine Cerknica v postopku 
odločanja o pritožbah, ki ju je  dne 18.4.2018 vložil pritožnik Jože Otoničar hkrati s 
pritožbo zoper odločbo Občine Cerknica štev.: 410-23/2018 z dne 4.4.2018 in 410-123/2018 
z dne 4.4.2018, kot neutemeljeni zavrne. 
 
Podžupana, Marka KRANJCA se pooblasti za podpis odpravka sklepa. 

 
 
Ad 6 RAZREŠITEV PREDSTAVNIKA OBČINE CERKNICA V SVET OBMOČNO IZPOSTAVE 

JSKD CERKNICA IN IMENOVANJE NADOMESTNEGA PREDSTAVNIKA OBČINE 
CERKNICA V SVET OBMOČNE IZPOSTAVE JSKD CERKNICA  
 

 
SKLEP ŠT: 3/6-40/2019 

 
Sprejme se Sklep o razrešitvi predstavnika občine Cerknica v svet Območne izpostave 
JSKD Cerknica in sicer se razreši Rebeko Hren Dragolič. 
 

SKLEP ŠT: 3/6-41/2019 
 
Sprejme se Sklep o spremembi Sklepa za imenovanje predstavnikov občine Cerknica v 
svet Območne izpostave JSKD Cerknica in sicer se imenuje Darka Franka. 
 

 
Pregled sklepov pripravila: 
Jasmina KRIŽANČIČ 

 

 
 

 
OBČINA CERKNICA 
OBČINSKA UPRAVA 

DIREKTORICA 
Irena ZALAR 

 OBČINA CERKNICA 
OBČINSKI SVET 

ŽUPAN 
   Marko RUPAR 

 
 

 

 

 
















































































