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Odgovori na pobude in vprašanja 



 
Številka: 032-16/2019 
Datum:   27. 9. 2019 
 
 
ZADEVA: ODGOVORI NA POBUDE OZ. VPRAŠANJA ČLANOV OBČINSKEGA SVETA na 7. 
REDNI SEJI OBČINSKEGA SVETA, KI JE POTEKALA V ČETRTEK, 13. 6. 2019 
 
Miha MODIC je izpostavil uvoz za podjetjem DS Smith na Rakeku za nakladalno rampo. Podjetje 
DS Smith želi širiti dovoz in parkirišče na svojem zemljišču. Problem je, da se podjetje s svojimi 
posegi zažira v OPN, kjer je predvidena stanovanjska gradnja. Zanimalo ga je ali je občina 
pripravljena braniti svoj interes in interese občanov.  
 
ODGOVOR: 
 
Občina Cerknica je seznanjena, da želi podjetje DS Smith na Rakeku urediti dovoz iz R 212 do 
svojih parcel oziroma do svojega podjetja. Kot nam je poznano podjetje projektira dovoz po svojih 
parcelah. Spor med podjetjem in fizično osebo, ki ima v neposredni bližini stanovanjsko hišo 
poteka že nekaj časa, predvsem zaradi dovoza do te stanovanjske hiše, ki je urejen po parceli v 
lasti DS Smith. Podjetje in lastnik stanovanjske hiše se dogovarjajo o rešitvi dostopa do te 
stanovanjske hiše. V tem primeru gre za privatni dostop, dostopna cesta ni kategorizirana, zato 
tudi Občina Cerknica ni vključena v ta postopek. 
 
Občina Cerknica je bila v ta postopek vključena, ko je bil podan predlog nove dostopne poti, ki bi 
potekala od stanovanjske hiše do javne poti, na Rakeku, Cesta pod Srnjakom. Občina Cerknica 
podpira rešitev glede nove dostopne ceste, ki jo je DS Smith predlagalo lastniku sosednje 
stanovanjske hiše. Občina mora ščititi interese tako podjetja kot interese občanov. Predlog, ki ga 
je ponudilo podjetje DS Smith se nam zdi korekten tako za podjetje kot za stanovanjsko hišo. 
Pričakujemo, da se bodo medsebojni spor čimprej rešili. 
 

Odgovor pripravila: Olga Smodila, višja svetovalka za premoženjsko pravne zadeve 
 
Vesno TURŠIČ je zanimalo kdaj lahko na ulici Cesta na Jezero pričakujejo umirjanje prometa z 
ležečimi policaji. Na tej ulici je omejitev prometa 30 km na uro, vendar pa veliko vozil ne vozi po 
teh omejitvah in jih ne upošteva. Poudarila je, da so ogroženi najmlajši občani, ki obiskujejo vrtec 
in obnemogli, ki obiskujejo zdravstveni dom in drugi udeleženci. Pobud za tak način umirjanja 
prometa je bilo že kar nekaj na občinskih cestah, tudi stanovalci blokov in stanovalci na tej ulici 
so zbirali podpise in jih dostavili tako na občino kot na Svet za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu. Svojo pobudo je na občino poslal tudi vrtec in zanimalo jo je kje se zatakne, zakaj se 
zadeva ne uredi. V tem času so ležeče policaje dobili na vzporedni Casermanovi ulici, postavili so 
jih tudi v naselju Selšček, kar jo veseli, vendar pa je na ulici Cesta na Jezero neprimerljivo več 
ljudi, več prometa in več otrok, zato bi bil tak ukrep res nujen. Druga pobuda pa je prišla s strani 
občana in sicer je dobila vprašanje kdaj se namerava urediti razsvetljava do bloka na Gerbičevi 
ulici 40 v Cerknici. Stanovalci bloka se pritožujejo, da je njihova pot do bloka precej nevarna, ker 
ni razsvetljena in ni urejenega pločnika, poteka pa tik ob potoku.  
 
ODGOVOR na 1. VPRAŠANJE: 
 
SPV je omenjeno problematiko že obravnaval 7.9.2017 ter sprejel Sklep: »Predstavnika MIR-a, 
Zdravko Avsec bo na MIR posredoval pobudo, da naj MIR večkrat izvaja kontrolo prometa  okrog 
vrtca v Cerknici. Predsednik bo posredoval pobudo na Policijsko postajo Cerknica«. 
Po informacijah iz medobčinskega inšpektorata, ki so izvajali preventivno kontrolo v prometnih 
konicah, niso opazili večjih kršitev. Kljub temu pa smo na občinski upravi skupaj z upravljalcem 



 

cest že preučevali tehnične možnosti postavitve hitrostnih ovir na omenjenem odseku, saj  zaradi 
obojestranskih parkirišč pred bloki in vrtcem, ter odvodnjavanja ( padci so minimalni ) teh 
možnosti ni veliko.  Postavitev hitrostne ovire bi bila smiselna ( iz smeri križišča za Sinjo gorico ) 
pred križiščem za zdravstveni dom in vrtec ter ( iz smeri Cesta na Jezero ) v križišču za parkirišče 
pred bloki Cesta na Jezero. Žal je v letošnjem letu na razpolago bolj malo proračunskih sredstev 
za ta namen, zato predlagamo ( v kolikor je to potrebno ) izvedbo v okviru proračunskih sredstev 
v naslednjem letu. 
 
Odgovor pripravil: Samo MLINAR, višji svetovalec za komunalno cestno dejavnost 
 
ODGOVOR na 1. VPRAŠANJE: 
 

Na omenjenem odseku je planirana tudi trasa fekalne kanalizacije iz naselja Begunje, ki naj bi se 
zgradila v naslednjih letih. V sklopu omenjene gradnje se bo rekonstruirala tudi cesta, hkrati pa bi 
takrat zgradili tudi javno razsvetljavo. 
 
Odgovor pripravil: Samo MLINAR, višji svetovalec za komunalno cestno dejavnost 
 
Boštjan KOVAČ je povedal, da se je v Grahovem uredila strešna kanalizacija na objektu fužina 
in zato se je zahvalil občinski upravi za ureditev. Povedal je, da je mulj v potoku tik pod vodno 
gladino in onemogoča vsem živim bitjem preživetje, zato je prosil, da se o tem obvesti Arso, ki naj 
ustrezno ukrepa.  
 
ODGOVOR:  
 
Na Direkcijo RS za vode smo posredovali pobudo za čiščenje potoka ter opisali situacijo. Večkrat 
smo tudi naknadno urgirali in sporočeno nam je bilo, da v letošnjem letu žal čiščenje potoka ne 
bo izvedeno. Še bomo vztrajali, da se zagotovi sredstva za čiščenje potoka v naslednjem 
proračunskem letu.  
 
Odgovor pripravila: Tamara KLEPAC STERLE, sekretarka za okolje in prostor  
 
Gregorja POKLEKO je zanimalo kje je planirana povezovalna cesta Loško – Podskrajnik.  
 
ODGOVOR: 
Aktivno razmišljamo in iščemo rešitve, kako prometno boljše in varneje navezati naselje na primarne 
prometnice. Rešitev še ni definirana. 
 
Odgovor pripravila: Tamara KLEPAC STERLE, sekretarka za okolje in prostor  
 
Domen PETAN je postavil dve vprašanji. Prvo se je nanašalo na osnovno šolo Cerknica, saj naj 
bi se v naslednjih letih soočali s prostorsko stisko na tej šoli. Zanimalo ga je ali to drži in kdaj se 
to pričakuje, ter kakšne ukrepe se predvideva. Drugo vprašanje pa se nanaša na lastništvo 
stanovanj, ki so v lasti občine v večstanovanjskih objektih. Zanimalo ga je ali se sestankov svetov 
stanovalcev, ki so sklicani kdo iz občine udeležuje.  
 
ODGOVOR na 1. VPRAŠANJE: 
 
Število rojstev se  v šolskem okolišu OŠ Notranjski odred Cerknica v zadnjih 15 letih bistveno ne 
spreminja in se giblje v povprečju 92 otrok letno. Glede na podatke  se kaže izvajanje pouka tudi 
v naslednjih treh letih v 28 oddelkih tako kot že v šolskem letu 2018/2019 in 2019/2020.  
Situacija bi se  lahko spremenila le  v primeru večjega števila priselitev v šolski okoliš, česar 
dolgoročno ne pričakujemo, glede na veljavne prostorske akte Občine Cerknica, v katerih ni 
predvidenih območij za večje stanovanjske soseske, ki bi lahko imele vpliv na pomanjkanje 
prostora v šoli Cerknica. Nadalje je v  oddelkih povprečno 20 do 21 otrok, za polno zasedenost je 
normativ 28 otrok na oddelek. (dejansko vključenih od 569 do 600 otrok, po normativu pa bi lahko 
bilo vključenih v 28 oddelkov 784 otrok). 
 
Odgovor pripravila: Bogdana BIZJAK, višja svetovalka za družbene dejavnosti  
 
 
 



 

ODGOVOR na 2. VPRAŠANJE: 
 
Sestankov svetov stanovalcev se redno udeležuje Vida Tekavec, svetovalka na področju 
projektov. 
 
Odgovor pripravila: Irena ZALAR, direktorica občinske uprave 
 
 

OBČINA CERKNICA 
ŽUPAN 

 Marko RUPAR  
 


