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Občina Cerknica  |  Cesta 4. maja 53  |  SI - 1380 Cerknica 
 

Tel: (01) 70 90 610,  Fax: (01) 70 90 633 
 

 

 
 
 
 
 
 
Pregled in potrditev zapisnika 8. redne seje 



 
Številka: 032-16/2019 
Cerknica, 10. oktober 2019 
 

SKRAJŠANI ZAPISNIK 
8. redne seje Občinskega sveta Občine Cerknica, 

ki je potekala dne, 10. oktobra 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) Marko KRANJC (SDS) 
2) Miloš POHOLE (SDS) 
3) Vladimira MULC (SDS) 
4) Janez KLUČAR (SDS) 
5) Silva ŠIVEC (SDS) 
6) Ladislava KLANČAR (SDS) 
7) Luka SVET (SDS) 
8) Alojz PUNTAR (N.SI) 
9) Iva DIMIC (NSi) 
10) Drago BARAGA (SD 
11) Boštjan KOVAČ (SD) 
12) Miha MODIC (NaNo) 
13) Janez OŽBOLT (NaNo) 

 

14) Luka KOČEVAR (NaNo) 
15) Domen PETAN (NaNo)  
16) Vesna TURŠIČ (NaNo) 
17) Gregor POKLEKA (DeSUS) 
18) Bogdan ZEVNIK (LBZ) 
19) Vincenc STERŽAJ (LBZ) 
 
 

 
Ostali prisotni: Matevž Podjed – direktor Notranjskega regijskega parka, Matjaž Knap – 
poveljnik CZ Cerknica, Irena Zalar – direktorica občinske uprave, Vida Debevc – višja svetovalka 
za finance, Olga Smodila – višja svetovalka za premoženjsko pravne zadeve, Bogdana Bizjak – 
višja svetovalka za družbene dejavnosti, Uroš Skuk, referent za projekte in stanovanjsko 
dejavnost, Jasna Zalar – podsekretarka za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo 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 8. redno sejo Občinskega sveta Občine Cerknica. Vse prisotne je 
lepo pozdravil in prešel na prvo točko dnevnega reda. Ugotovil je, da je prisotnih vseh 19 članov 
občinskega sveta. Nato je prebral predlagani dnevni red seje, ki se je glasil: 
 

1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda seje 
2. Pregled in potrditev zapisnika 7. redne seje občinskega sveta  
3. Sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v svete zavodov OŠ Notranjski odred 

Cerknica, OŠ Jožeta Krajca Rakek, GŠ Frana Gerbiča Cerknica, Vrtec Martin Krpan 
Cerknica, Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica, ZD dr. Božidarja Lavriča Cerknica in 
Notranjski regijski park 

4. Sklep o izdaji soglasja javnemu zavodu Notranjski regijski park k najemu kratkoročnega 
kredita  

5. Premoženjsko pravne zadeve  
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6. Obravnava poročila o požaru v podjetju Fragmat d.o.o. v Podskrajniku  
7. Pobude in vprašanja 

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

SKLEP: 8/1-98/2019 
 
Sprejet in potrjen je dnevni red 8. redne seje Občinskega sveta Občine Cerknica.  
 
GLASOVANJE:   PRISOTNIH: 19 
                          ZA:                  18            
                          PROTI:            1 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Ad 2 PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 7. REDNE SEJE  

 
Župan, Marko RUPAR je odprl razpravo na zapisnik v kateri sta razpravljala Miha Modic in Alojz 
Puntar. 
 
Miha MODIC je  izpostavil vprašanje v zvezi s podjetjem Ds Smith, ki ga je postavil na 7. redni 
seji pod pobude in vprašanja. Zahvalil se je za odgovor in dodal, da konkretni odgovor ali je 
občina pripravljena braniti svoje interese in pa interese občanov ni bil podan. 
 
Alojz PUNTAR je podal pripombo na obveščanje javnosti glede glasovanja pri podražitvi 
komunalnih  storitev, kjer je bil iz zapisnika jasno razviden rezultat glasovanja, v občinskem 
glasilu pa je pisalo, da je bila večina za. Dodal je, da je potrebno v bodoče pravilno predstaviti 
rezultate glasovanja občanom.  
 
Po končani razpravi je župan podal zapisnik na glasovanje. 
 

SKLEP: 8/2-99/2019 
 
Sprejet in potrjen je zapisnik 7. redne seje Občinskega sveta Občine Cerknica. 
 
GLASOVANJE:   PRISOTNIH: 17 
                          ZA:                  17           
                          PROTI:            0 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Ad 3 SKLEP O IMENOVANJU PREDSTAVNIKOV USTANOVITELJA V SVETE ZAVODOV OŠ 

NOTRANJSKI ODRED CERKNICA, OŠ JOŽETA KRAJCA RAKEK, GŠ FRANA GERBIČA 
CERKNICA, VRTEC MARTIN KRPAN CERKNICA, KNJIŽNICA JOŽETA UDOVIČA 
CERKNICA,  ZD DR. BOŽIDARJA LAVRIČA CERKNICA IN NOTRANJSKI REGIJSKI 
PARK  

 
 

Predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Miloš POHOLE je povedal, 
da komisija predlaga Občinskemu svetu Občine Cerknica, da sprejme sledeče sklepe: 
 

- sklep o razrešitvi predstavnikov ustanovitelja v svet zavoda OŠ Notranjski Odred 
Cerknica; 

- sklep o razrešitvi predstavnikov ustanovitelja v svet zavoda OŠ Jožeta Krajca Rakek; 
- sklep o razrešitvi predstavnikov ustanovitelja v svet zavoda GŠ Frana Gerbiča Cerknica; 
- sklep o razrešitvi predstavnikov ustanovitelja v svet zavoda Vrtca Martin Krpan Cerknica; 
- sklep o razrešitvi predstavnikov ustanovitelja v svet zavoda Knjižnice Jožeta Udoviča 

Cerknica; 
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- sklep o razrešitvi predstavnikov ustanovitelja v svet zavoda ZD Dr. Božidarja Lavriča 
Cerknica; 

- sklep o razrešitvi predstavnikov ustanovitelja v svet zavoda Notranjski regijski park. 
- sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v svet zavoda OŠ Notranjski Odred 

Cerknica v katerega se imenuje Alenko Korošec, Sergejo Šega in Vilmo Dobrin. 
- sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v svet zavoda OŠ Jožeta Krajca Rakek v 

katerega se imenuje: Mitja Planinška, Luka Sveta in Andrejo Krpan. 
- sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v svet zavoda GŠ Frana Gerbiča 

Cerknica v katerega se imenuje Marijo Pesek, Simono Lekšan in Katarino Intihar. 
- sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v svet zavoda Vrtca Martin Krpan 

Cerknica v katerega se imenuje: Nino Jerič, Silvo Šivec in Andrejo Mestek. 
- sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v svet zavoda Knjižnice Jožeta Udoviča 

Cerknica v katerega se imenuje: Elektro Katarino Korošec in Evo Turšič. 
- sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v svet zavoda ZD Dr. Božidarja Lavriča 

Cerknica v katerega se imenuje Olgo Braniselj, Franca Opeka in Judith Unetič. 

- sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v svet zavoda Notranjski regijski park v 
katerega se imenuje; Boštjana Kovača, Janeza Klučarja in predstavnico občinske 
uprave, Jasno Zalar.  

 
Nato je župan odprl razpravo v kateri so sodelovali: Bogdan Zevnik, Alojz Puntar, Miloš Pohole, 
Iva Dimic, Domen Petan in Janez Ožbolt. 
 
Bogdan ZEVNIK je postavil vprašanje predsedniku KMVVI, Milošu Poholetu in sicer kaj je vzrok, 
da se zamenjuje vse predstavnike občine v vseh svetih javnih zavodov, za koliko časa bodo 
imenovani novi člani in po kakšnem ključu je potekala razdelitev, saj Lista Bogdana Zevnika ni 
dobila niti enega mesta. 
 
Alojz PUNTAR je izrazil svoje razočaranje nad sejo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja, saj razdelitev za imenovanja v svete zavodov ni bila po volilnem rezultatu. 
 
Miloš POHOLE je odgovoril svetniku, Bogdanu Zevniku, da je vzrok odločitev Komisije za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Člani bodo imenovani za štiri leta, tako kot je 
zapisano v gradivu. Razdelitev je potekala po ključu sodelovanja.  
 
Iva DIMIC je izrazila začudenje nad prejetim pozivom za predlaganje novih kandidatov v vse 
svete zavodov. Povedala je, da po seji Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
več ni jasno po kakšnih kriterijih se delijo članstva oz. sedeži v javnih zavodih, katerih ustanovitelj 
je občina. Nadalje je spomnila, da so bila po kriteriju volilnega rezultata razdeljena članstva v 
odborih in komisijah. Glede na dejstvo, ki ga je povedal predsednik KMVVI, da je razdelitev glede 
na sodelovanje, se sama sprašuje kdaj je Nova Slovenija odklonila sodelovanje in konstruktivnost 
za dobro občanov. Po drugi strani pa evidenčni listi, ki so jih prejeli zahtevajo tudi izobrazbo 
kandidata, področje dela ter morebitne dosedanje aktivnosti kandidata, kar pomeni, da so kriteriji 
tudi kompetence. Glede na predlagani izbor je ugotovila, da kompetence nimajo teže. Po njenem 
mnenju je potrebno upoštevati tudi kompetence zato, ker želimo, da so zavodi kar najbolje 
upravljani. Dodala je, da so bile v preteklosti ravno v zdravstvenem domu Cerknica odkrite 
nepravilnosti. Tudi Računsko sodišče je opozorilo, da ljudje, ki jih občinski svet imenuje v javne 
zavode nimajo izkušenj v nadzornih funkcijah, zato posledično prihaja do slabih upravljanj in 
vodenja javnih zavodov. Sama je na koncu izrazila upanje glede pozitivnega poslovanja vseh 
javnih zavodov, kar je mogoče vedno pregledati.  
 
Domen PETAN je povedal, da v Naši Notranjski zagovarjajo, da bi se javni zavodi v prvi vrsti 
imenovali glede na kompetence predlaganih kandidatov, kot drugi kriterij pa naj bi bil rezultat na 
volitvah. Ugotovil je, da so glede na volilni rezultat oškodovani v Naši Notranjski, v Listi Bogdana 
Zevnika in SDS. Članov občinskega sveta je 19, iskanih kandidatov je tudi 19, kar v praksi 
pomeni, da bi moral vsak dobiti toliko mest kolikor ima občinskih svetnikov. Povedal je, da se je v 
preteklosti vedno upoštevalo rezultate na volitvah in da se tokrat nenapisano pravilo ruši in je to 
za pričakovati tudi v prihodnje.  
 
Bogdan ZEVNIK je podal repliko predsedniku KMVVI, ki mu ni podal vzroka za razrešitev, zato je 
vzrok predstavil sam. Člani sveta zavoda OŠ Cerknica so bili imenovani od ustanovitelja in bodo 
razrešeni zato, ker občini ni bilo všečno imenovanje nove ravnateljice. Občina je pričela ovirati 
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delo zavoda, katerega predsednik je on. Svet zavoda je odkril nepravilnosti pri energetski sanaciji 
osnovne šole Cerknica. Sam je večkrat zaprosil za končno situacijo sanacije, ki jo uspel pridobiti 
kot informacijo javnega značaja. Glede zapisa, da so imenovani za štiri leta to ne bo držalo, saj je 
v nekaterih statutih zapisano sledeče; »Če članu sveta zavoda predčasno preneha mandat, 
nadaljuje njegov mandat novi imenovani kandidat oz. kandidat, ki je izvoljen na nadomestnih 
volitvah in ta mandat traja do izteka mandata preostalim članom sveta zavoda.«  
 
Miloš POHOLE je podal repliko svetniku, Domnu Petanu in povedal, da tudi v preteklosti ni bila 
vedno razdelitev glede na volilni rezultat.  
 
Janez OŽBOLT je kot član komisije opozoril, da bi morala razdelitev potekati približno po volilnih 
rezultatih, kar pa se ni zgodilo. Druga zadeva, ki ga je najbolj zmotila so bile kompetence, ki jih 
člani občinskega sveta niso prejeli. Poudaril je, da bi bila razdelitev po volilnem rezultatu mogoča, 
vendar pa je kot kaže politična volja drugačna.  
 
Bogdan ZEVNIK je podal repliko in povedal, da se umika vse njihove kandidate, kar pomeni, da v 
zavodih ne bodo imeli besede, vendar pa bosta skupaj s svetnikom, Steržajem na sejah še bolj 
glasna. 
 
Iva DIMIC je opozorila, da obstaja nov zakon glede usklajenosti spolnih kvot v javnih zavodih in 
ugotovila, da spolne kvote niso bile upoštevane v vseh zavodih.  
 
Župan, Marko RUPAR je zaključil razpravo in podal Ivi Dimic obrazložitev, da občinski svet deluje 
na podlagi programske koalicije. Dejstvo je, da Nova Slovenija ni podprla niti ključnega proračuna 
za gradnjo športne dvorane Rakek, kljub temu, da dosedanje delovanje občine kaže, da deluje 
pošteno in razvojno naravnano, kar kaže tudi uvrstitev občine na 18. mestu po razvitosti in je v 
regiji najbolj uspešna. Župan, Marko RUPAR je podal predlog prvega sklepa na glasovanje.  
 

SKLEP ŠT: 8/3-100/2019 
 
Občinski svet Občine Cerknica je obravnaval in sprejel sklep o razrešitvi predstavnikov 
ustanovitelja v svet zavoda OŠ Notranjski Odred Cerknica.  

 
GLASOVANJE:   PRISOTNIH: 17 
                          ZA:                  14             
                          PROTI:             2  
 
Sklep je bil sprejet.  Župan je podal na glasovanje drugi predlog sklepa. 
 

SKLEP ŠT: 8/3-101/2019 
 
Občinski svet Občine Cerknica je obravnaval in sprejel sklep o razrešitvi predstavnikov 
ustanovitelja v svet zavoda OŠ Jožeta Krajca Rakek.  
 
GLASOVANJE:   PRISOTNIH: 17 
                          ZA:                  14             
                          PROTI:             1  
 
Sklep je bil sprejet. Župan je podal na glasovanje tretji predlog sklepa. 
 

SKLEP ŠT: 8/3-102/2019 
 
Občinski svet Občine Cerknica je obravnaval in sprejel sklep o razrešitvi predstavnikov 
ustanovitelja v svet zavoda GŠ Frana Gerbiča Cerknica.  
 
GLASOVANJE:   PRISOTNIH: 17 
                          ZA:                  14             
                          PROTI:             2  
 
Sklep je bil sprejet. Župan je podal na glasovanje četrti predlog sklepa. 
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SKLEP ŠT: 8/3-103/2019 
 
Občinski svet Občine Cerknica je obravnaval in sprejel sklep o razrešitvi predstavnikov 
ustanovitelja v svet zavoda Vrtca Martin Krpan Cerknica.  
 
GLASOVANJE:   PRISOTNIH: 15 
                          ZA:                  12             
                          PROTI:             2  
 
Sklep je bil sprejet. Župan je podal na glasovanje peti predlog sklepa. 
 

SKLEP ŠT: 8/3-104/2019 
 
Občinski svet Občine Cerknica je obravnaval in sprejel sklep o razrešitvi predstavnikov 
ustanovitelja v svet zavoda Knjižnice Jožeta Udoviča Cerknica.  
 
GLASOVANJE:   PRISOTNIH: 16 
                          ZA:                  14             
                          PROTI:             0  
 
Sklep je bil sprejet. Župan je podal na glasovanje šesti predlog sklepa. 
 

SKLEP ŠT: 8/3-105/2019 
 
Občinski svet Občine Cerknica je obravnaval in sprejel sklep o razrešitvi predstavnikov 
ustanovitelja v svet zavoda ZD Dr. Božidarja Lavriča Cerknica.  
 
GLASOVANJE:   PRISOTNIH: 16 
                          ZA:                  14             
                          PROTI:             1  
 
Sklep je bil sprejet. Župan je podal na glasovanje sedmi predlog sklepa. 
 

SKLEP ŠT: 8/3-106/2019 
 
Občinski svet Občine Cerknica je obravnaval in sprejel sklep o razrešitvi predstavnikov 
ustanovitelja v svet zavoda Notranjski regijski park.  
 
GLASOVANJE:   PRISOTNIH: 16 
                          ZA:                  14             
                          PROTI:             1  
 
Sklep je bil sprejet. Župan je podal na glasovanje osmi predlog sklepa. 
 

SKLEP ŠT: 8/3-107/2019 
 
Občinski svet Občine Cerknica je obravnaval in sprejel sklep o imenovanju predstavnikov 
ustanovitelja v svet zavoda OŠ Notranjski Odred Cerknica v katerega se imenuje: Alenko 
Korošec, Sergejo Šega in Vilmo Dobrin. 
 
GLASOVANJE:   PRISOTNIH: 16 
                          ZA:                  13             
                          PROTI:             2  
 
Sklep je bil sprejet. Župan je podal na glasovanje deveti predlog sklepa. 

 
SKLEP ŠT: 8/3-108/2019 

 
Občinski svet Občine Cerknica je obravnaval in sprejel sklep o imenovanju predstavnikov 
ustanovitelja v svet zavoda OŠ Jožeta Krajca Rakek v katerega se imenuje: Mitja 
Planinšek, Luka Svet in Andreja Krpan.  
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GLASOVANJE:   PRISOTNIH: 17 
                          ZA:                  15             
                          PROTI:             2  
 
Sklep je bil sprejet. Župan je podal na glasovanje deseti predlog sklepa. 
 

SKLEP ŠT: 8/3-109/2019 
 

Občinski svet Občine Cerknica je obravnaval in sprejel sklep o imenovanju predstavnikov 
ustanovitelja v svet zavoda Glasbene šole Frana Gerbiča Cerknica v katerega se imenuje: 
Marijo Pesek, Simono Lekšan in Katarino Intihar.  
 
GLASOVANJE:   PRISOTNIH: 16 
                          ZA:                  15             
                          PROTI:             1 
 
Sklep je bil sprejet. Župan je podal na glasovanje enajsti predlog sklepa. 
 

SKLEP ŠT: 8/3-110/2019 
 
Občinski svet Občine Cerknica je obravnaval in sprejel sklep o imenovanju predstavnikov 
ustanovitelja v svet zavoda Vrtca Martin Krpan Cerknica v katerega se imenuje: Nino Jerič, 
Silvo Šivec in Andrejo Mestek. 
 
GLASOVANJE:   PRISOTNIH: 16 
                          ZA:                  14             
                          PROTI:             1  
 
Sklep je bil sprejet. Župan je podal na glasovanje dvanajsti predlog sklepa. 
 

SKLEP ŠT: 8/3-111/2019 
 
Občinski svet Občine Cerknica je obravnaval in sprejel sklep o imenovanju predstavnikov 
ustanovitelja v svet zavoda Knjižnice Jožeta Udoviča Cerknica v katerega se imenuje 
Elektra Katarina Korošec in Eva Turšič. 
 
GLASOVANJE:   PRISOTNIH: 14 
                          ZA:                  14             
                          PROTI:             0  
 
Sklep je bil sprejet. Župan je podal na glasovanje trinajsti predlog sklepa. 
 

SKLEP ŠT: 8/3-112/2019 
 
Občinski svet Občine Cerknica je obravnaval in sprejel sklep o imenovanju predstavnikov 
ustanovitelja v svet zavoda ZD Dr. Božidarja Lavriča Cerknica v katerega se imenuje: Olgo 
Braniselj, Franca Opeka in Judith Unetič. 
 
GLASOVANJE:   PRISOTNIH: 18 
                          ZA:                  15             
                          PROTI:             3  
 
Sklep je bil sprejet. Župan je podal na glasovanje štirinajsti predlog sklepa. 
 
 
 

SKLEP ŠT: 8/3-113/2019 
 
Občinski svet Občine Cerknica je obravnaval in sprejel sklep o imenovanju predstavnikov 
ustanovitelja v svet zavoda Notranjski regijski park v katerega se imenuje: Boštjana 
Kovača, Janeza Klučarja in predstavnico občinske uprave, Jasno Zalar. 
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GLASOVANJE:   PRISOTNIH: 16 
                          ZA:                   9             
                          PROTI:             7  
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Ad 4 SKLEP O IZDAJI SOGLASJA JAVNEMU ZAVODU NOTRANJSKI REGIJSKI PARK 

NAJEMU KRATKOROČNEGA KREDITA  
 

Za poročanje je župan, Marko RUPAR prosil Jasno ZALAR, podsekretarko za gospodarstvo, 
turizem in kmetijstvo ter Matevža PODJEDA, direktorja parka, ki sta podala skrajšano uvodno 
obrazložitev kot je razvidna iz gradiva. 
 
Predlagano točko je obravnaval Odbor za proračun in premoženje občine, v imenu katerega je 
poročal predsednik, Miloš Pohole. 
 
Odbor za proračun in premoženje občine predlaga Občinskemu svetu Občine Cerknica, da 
sprejme Sklep o izdaji soglasja javnemu zavodu Notranjski regijski park k najemu kratkoročnega 
kredita. 
 

Nato je župan odprl razpravo v kateri so sodelovali: Vincenc Steržaj, Domen Petan, Bogdan 
Zevnik in Gregor Pokleka.  
 
Vincenc STERŽAJ je prosil za pojasnilo o aktivnostih na projektu Life Stržen in zanimalo ga je  ali 
je prišlo do pomankanja finančnih sredstev za plače. Opozoril je, da je mogočih več scenarijev, 
saj ob najmanjši nepravilnosti pri kontroli obljubljene druge tranše lahko tudi ne bo in evropska 
sredstva se lahko tudi vračajo in to z obrestmi. Takih črnih scenarijev je bilo že kar nekaj, tudi na 
območju Občine Cerknica zato predlaga, da se v zapisniku izrecno navede kdo in kako je 
glasoval za izdajo soglasja za najem posojila.  
 
Domen PETAN je postavil vprašanje kakšna bo obrestna mera pri najemu kredita, kako se bodo 
plačale obresti in pri kateri banki bo kredit najet. Podal je predlog, da se vedno, ko se sprejema 
dodatne zadolžitve, predloži tudi pregled stanja trenutne zadolžitve občine.  
 
Bogdan ZEVNIK je opozoril, da se dolg občine povečuje in pričakuje se, da bo dolg prikazan v 
predlogu proračuna. Glede obresti je podal odgovor, da bo obresti plačal proračun občine.  
 
Gregor POKLEKA je povedal, da bodo v stranki DeSus podprli najem kredita, saj je namenjen v 
razvoj. V stranki Desus so vsa leta podpirali proračune in na ta način skupaj dosegli 32. mesto 
med občinami po stopnji razvitosti. Dodal je, da občina v preteklosti nikoli ni vračala evropskih 
sredstev in zato verjame, da bo tudi tokrat tako.  
 
Vincenc STERŽAJ je pojasnil, da pri vračilih denarnih sredstev ni imel v mislih občine Cerknica.  
 
Matevž PODJED je pojasnil svetniku, Steržaju, da gre za izvajanje dejavnosti iz projekta Life, ki 
je zelo prijazen mehanizem pri  financiranju izvajanja aktivnosti znotraj projekta. Tako obsežnega 
projekta, ki je vreden 4 mio €, ni mogoče speljati drugače kot s kreditom. Trenutno se delajo 
obsežna dela na vodotoku Stržen, katerih predračunska vrednost za obnovo znaša 900.000 €. V 
teh dneh se je na Cerkniškem jezeru začela graditi turistična infrastruktura. Ker je izvajalec dela 
opravil in so ta dela potrjena s strani gradbenega, naravovarstvenega in projektantskega nadzora 
obstaja samo teoretična možnost, da denarnih sredstev iz Bruslja ne bi bilo. Glede delovnih mest 
na parku je povedal, da so vsa zasedena in sistemizirana, dejavnost parka pa je večkrat in redno 
predstavljena skozi različne socialne platforme (facebook, twitter, instagram), skozi polletnik Iz 
tršce, ki je projektni časopis, skozi youtube kanale, skozi medije, ki so prepoznali zgodbo kot zelo 
zanimivo. Glede očitka, da zmanjkuje za plače, je povedal, da to ne drži in da je park trenutno 
zelo stabilen. Večina plač v parku je vezana na evropski projekt. Glede obresti je odgovoril, da je 
obrestna mera 1,2 %, stroški odobritve pa 0,1 %. Strošek obresti bo okrog 6000 € in ga ne bo 
plačal proračun občine Cerknica ampak se bo pokril iz t.i. overheadsov. Overheadsi so 15 % 
pavšal, ki ga vsak upravičenec dobi glede na kvoto svojih sredstev, ki jih v projektu ima. Pojasnil 
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je, da ni mogoče natančno ovrednotiti vse stroške, ki bodo pri projektu nastali in zato se dobi 15 
% pavšala, ki ga je mogoče porabiti za vse z projektom povezane stroške.  
 
Vida DEBEVC je pojasnila, da je Občina Cerknica na dan 1.10.2019 zadolžena za 3,131.000 €. 
Izdano soglasje se ne šteje v obseg zadolževanja občine zato, ker se projekt financira iz 
evropskega finančnega mehanizma.  
 
Po končani razpravi je župan, Marko RUPAR podal predlog sklepa na glasovanje.  
 

SKLEP ŠT: 8/4-114/2019 
 
Sprejme  se Sklep o izdaji soglasja javnemu zavodu Notranjski regijski park k najemu 
kratkoročnega kredita. 
 
GLASOVANJE:   PRISOTNIH: 18 
                          ZA:                  16             
                          PROTI:             2       
 
Sklep je bil sprejet.  
 
 
Ad 5 PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE 
 
Za poročanje je župan prosil Olgo SMODILA, višjo svetovalko za premoženjsko pravne zadeve, 
ki je podala skrajšano uvodno obrazložitev kot je razvidna iz gradiva. 

          
Predlagano točko je obravnaval Odbor za proračun in premoženje občine, v imenu katerega je 
poročal predsednik, Miloš Pohole. 
 
Odbor za proračun in premoženje občine predlaga Občinskemu svetu Občine Cerknica, da 
sprejme sledeča sklepa: 
- sprejme se dopolnitev načrta pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2019, za zemljišče  
s parc. št. 1990/5 k.o. 1675 Grahovo, v izmeri 373 m². 
- Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na nepremičnini s:  

- parc. št. 3517/11 katastrska občina 1677 Dolenja vas (ID 6981449). 
- sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini: 
- parc. št. 3518/4 katastrska občina 1677 Dolenja vas (ID 6981447); 
- parc. št. 3519/5 katastrska občina 1677 Dolenja vas (ID 6981429) in 

parc. št. 3269/32 katastrska občina 1632 Otok I (ID 6989237). 
 
Župan, Marko Rupar je odprl razpravo v kateri je razpravljal Bogdan Zevnik. 
 
Bogdana ZEVNIKA je zanimalo ali je bila za cesto v Martinjak sklenjena kakšna pogodba in ali jo 
je mogoče dobiti na vpogled in kakšne so predvidene cene. 
 
Olga SMODILA je pojasnila, da je potrebno predhodno skleniti pogodbo in da so v  proračunu 
naveden orientacijske vrednosti.  
 
Po končani razpravi je župan podal predlog prvega sklepa na glasovanje. 
 

SKLEP ŠT: 8/5-115/2019 
 

Sprejme se dopolnitev načrta pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2019, za 

zemljišče  s parc. št. 1990/5 k.o. 1675 Grahovo, v izmeri 373 m². 

 
GLASOVANJE:   PRISOTNIH: 17 
                          ZA:                  17         
                          PROTI:             0 
 
Sklep je bil sprejet. Župan je podal na glasovanje drugi predlog sklepa. 
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SKLEP ŠT: 8/5-116/2019 
 
Sprejme se Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na 
nepremičnini s:  

- parc. št. 3517/11 katastrska občina 1677 Dolenja vas (ID 6981449). 

 
GLASOVANJE:   PRISOTNIH: 18 
                          ZA:                  18         
                          PROTI:              0 
 
Sklep je bil sprejet. Župan je podal na glasovanje tretji predlog sklepa. 
 

SKLEP ŠT: 8/5-117/2019 
 
Sprejme se sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini: 

- parc. št. 3518/4 katastrska občina 1677 Dolenja vas (ID 6981447); 
- parc. št. 3519/5 katastrska občina 1677 Dolenja vas (ID 6981429) in 
- parc. št. 3269/32 katastrska občina 1632 Otok I (ID 6989237). 

 
GLASOVANJE:   PRISOTNIH: 17 
                          ZA:                  17         
                          PROTI:              0 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Ad 6 OBRAVNAVA POROČILA O POŽARU V PODJETJU FRAGMAT D.O.O. V 

PODSKRAJNIKU  
 

Župan se je zahvalil poveljniku civilne zaščite občine Cerknica, Matjažu Knapu, poveljniku 
regijske CZ, Sandiju Curku in seveda vsem gasilcem in poveljnikom, ki so vodili to akcijo. Pohvalil 
je tudi Ministra za okolje in prostor, Simona Zajca, ki je prišel na kraj požara v poznih nočnih urah 
in takoj vključil vse državne službe za kontrolo in nadzor. Nato je prosil za poročanje Matjaža 
KNAPA, poveljnika CZ Cerknica, ki je podrobno predstavil poročilo o požaru. 
 
Predlagano točko je obravnaval Odbor za požarno varnost, zaščito in reševanje, v imenu 
katerega je poročala predsednica, Vesna Turšič. 
 
Predsednik, Boštjan KOVAČ, je povedal, da Odbor za okolje in infrastrukturo predlaga 
Občinskemu svetu Občine Cerknica, da sprejme sledeče sklepe; 

- Sprejme se Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen za odvajanje in čiščenje 
komunalne odpadne vode v Občini Cerknica 

- Sprejme se Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen za oskrbo s pitno vodo v občini 
Cerknica 

- Sprejme se Sklep o oblikovanju cen za ravnanje s komunalnim odpadki v Občini 
Cerknica. 
 

Predlagano točko je obravnaval Odbor za proračun in premoženje občine, v imenu katerega je 
poročal predsednik, Miloš Pohole. 
 
Odbor za požarno varnost, zaščito in reševanje se je seznanil s poročilom o požaru v podjetju 
Fragmat d.o.o. v Podskrajniku in ga predlaga predlaga Občinskemu svetu v sprejem. 
  
Župan, Marko Rupar je odprl razpravo. Ker razprave ni bilo je podal predlog sklepa na 
glasovanje. 
 

SKLEP ŠT: 8/6-118/2019 
 
Občinski svet Občine Cerknica se je seznanil s poročilom o požaru v podjetju Fragmat 
d.o.o. v Podskrajniku. 
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GLASOVANJE:    PRISOTNIH: 19 
                           ZA:                  19             
                           PROTI:             0 
 
Sklep je bil sprejet.  
 
 
Ad 7 POBUDE IN VPRAŠANJA 
 
Župan, Marko RUPAR je povedal, da je Občina Cerknica razvojno naravnana in uvrščena na 18. 
mesto v Sloveniji in na prvem mestu v regiji. Na tem mestu se je zahvalil svetnicam in svetnikom, 
ki podpirajo projekte tako trenutna sestava občinskega sveta kot tudi prejšnja dva mandata.  
 
Alojz PUNTAR je postavil vprašanje kako se je občinska uprava odzvala na zaščiteno 
vodovarstveno območje I. kategorije za Dolenjo vas in širše območje Cerkniškega jezera. 
Navezal se je na proračun za leto 2019 in glasovanje stranke Nova Slovenija proti proračunu ter 
pojasnil, da stranka Nova Slovenija ni bila proti izgradnji ceste za Župeno ali proti izgradnji 
telovadnice. Podal je tudi pohvalo županu, da se je uredilo vas Ivanje selo ob obisku nadškofa, 
msgr. Stanislava Zoreta, 29. septembra 2019, ko je potekala slovesna maša ob 1600. obletnici 
smrti sv. Hieronima, prevajalca in razlagalca Svetega pisma.  
 
Vesna TURŠIČ je povedala, da so na Odboru za požarno varnost, zaščito in reševanje 
razpravljali o splošni problematiki delovanja gasilcev in ugotovili, da so društva zadovoljivo 
opremljena z vozili, čeprav večje intervencije pokažejo, da se še vedno potrebuje cisterna za 
preskrbo z vodo. Gasilci predvsem potrebujejo večja denarna sredstva za zaščitno opremo, 
skupno opremo za gašenje in ostale intervencije, pomembni so tudi zdravniški pregledi in pa 
zavarovanje. Glede na elaborat gasilske zveze, ki je bil predstavljen na začetku leta 2019 je 
Odbor za požarno varnost, zaščito in reševanje sprejel tudi sklep, da se za Gasilsko zvezo v 
naslednjem letu 2020 nameni 50.000 € več kot se jih je namenilo v proračunu v letu 2019. Na 
odboru je bilo tudi izpostavljeno vprašanje kaj se dogaja s projektno dokumentacijo za izgradnjo 
novega gasilskega doma na Rakeku. V proračunu za leto 2019 je bilo namenjenih 20.000 € za 
pripravo projektne dokumentacije in finančne konstrukcije. Odbor je sprejel sklep v katerem 
naproša občinsko upravo, da pripravi poročilo glede novega gasilskega doma na Rakeku,  prosila 
pa je, da se odgovor pripravi tudi za zapisnik 8. redne seje Občinskega sveta Občine Cerknica.  
 
Vincenc STERŽAJ je postavil prvo vprašanje in sicer ali je  komunalni prispevek za izvedbo 
komunalne opreme pri šoli v Cerknici uveden oz. obračunan in koliko sredstev je iz tega naslova 
prišlo v proračun občine. Druga zadeva, ki jo je izpostavil je bila, da na Rakeku ni nobenega koša 
za pasje iztrebke. Skrajni čas je, da se koše namesti na lokacije, kjer se lastniki psov dnevno 
sprehajajo (npr. Vodovodna ulica, cesta mimo gostilne Furman proti Dovcam, itd). Tretja zadeva 
na katero je opozoril je, da ob hujših nalivih se na cestah na Rakeku zamašijo jaški zato, ker se 
neredno čistijo. Pokrov na jašku pri hiši Postojnska cesta 1 neznosno ropota. Četrto vprašanje je 
bilo kakšne načrte ima občina s staro čistilno napravo na Rakeku, saj se občanka pritožuje nad 
neznosnim smradom. Peta zadeva je bila, da je v Slovenskih novicah zasledil, da nekateri župani 
koordinirajo gibanja za ureditev obvoznic oz. umiritev prometa (Vodice, Moravče, Brezovica,…). 
Pri nas tega ni zaslediti, zato ga je zanimalo ali je v bodoče mogoče računati na podporo občine. 
Izpostavil je tudi semafor na Rakeku, kjer so včasih zelo velike kolone in bi bilo potrebno ukrepati. 
Kot zadnje je izpostavil odločbe po sklepu upravnega sodišča z dne 24.1.2019 glede 
komunalnega prispevka. Sodba upravnega sodišča je občino napotila k izdaji novih odločb o 
plačilu komunalnega prispevka cca. 40 tožnikom in je le-ta 1.4.2019 poslala nove, dražje 
informativne račune, na katere se je večina pritožila. Sam ugotavlja, da po šestih mesecih zadeva 
še ni rešena. Pritožnike zanima v kakšni fazi so konkretne zadeve, sicer je mogoče čas, da sami 
vložijo nove tožbe za povrnitev celotnega zneska plačanega komunalnega prispevka z obrestmi. 
 
Janez OŽBOLT je podal komentar na vodenje seje in izpostavil 33. člen poslovnika občinskega 
sveta, ki govori o razpravi in vrstnem redu razpravljavcev ter replikah. Že večkrat se je zgodilo, da 
je župan zaključil razpravo, potem pa sam razpravljal. Ker v poslovniku ni tako zapisano, je 
predlagal, da se 33. člen poslovnika dopolni v smislu, da lahko tudi člani občinskega sveta podajo 
komentar in repliko županu. 
 
Iva DIMIC je podala pobudo občanov Cerknice, da bi se v naselju Golan postavila otroška igrala. 
Pohvalila je lepo urejeno krožišče pri Žajfnici v Cerknici, ki je po njenem mnenju in po mnenju 
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občanov veliko lepše od krožišča pri vstopu v Cerknico. Izpostavila je oktobrske Slivniške 
poglede, kjer je v prispevku JP Komunala Cerknica zapisano, da občane, ki so vezani na mešani 
kanalizacijski sistem (Cerknica, Dolenja vas, Podskrajnik), pozivajo, da si uredijo ponikovalnice 
za padavinsko vodo s streh in jih registrirajo pri izvajalcu javne službe odvajanja in čiščenja 
odpadnih vod. Konec leta 2020 bodo pristopili k izdelavi katastra streh objektov, ki padavinsko 
vodo odvajajo v mešano kanalizacijo, kar bo osnova za obračun cene odvajanja in čiščenja 
odpadne padavinske vode s streh. Vaščani Dolenje vasi so povedali, da je pol Dolenje vasi 
urejene in da gre meteorna voda pri gasilnem domu v potok. Prosila je, da se poda več informacij 
občankam in občanom. 
 
Bogdan ZEVNIK je najprej podal pobudo in sicer na podlagi pisnih zaprosil vsem javnim zavodom 
in javnim podjetjem, kjer je udeležena občina Cerknica, je prosil, da se poda stanje zadolževanja 
sočasno s predlogom proračuna za leto 2020. Druga zadeva, ki jo je izpostavil je vodovarstveno 
območje za pitno vodo v malnih. Po nekaterih informacijah obstaja možnost, da se iz tega zajetja 
črpa voda tudi za obalo. Zanimalo ga je kakšne aktivnosti so bile izvedene. Tretja zadeva, ki jo je 
izpostavil je transparent gradbenega podjetja na ograji šolskega igrišča v Cerknici, ki visi že dva 
meseca. Četrta zadeva je bilo opozorilo, da je skrajni čas, da se zariše puščico pri izhodu iz 
trgovine Hofer v trgovino Mercator. Peta zadeva so jaški po cesti čez Rakek, ki so bili že večkrat 
sanirani in zanimalo ga je koliko sredstev je bilo že porabljenih za sanacije. Zanimalo ga je tudi 
zakaj se ne uveljavi garancija za dobro izvedbo del. Naslednja zadeva so granitne kocke v vrtcu v 
Cerknici, ki niso zalite in na kar sam že leta opozarja.  Nadalje je opozoril na nepravilnosti pri 
izvedbi strelovoda v OŠ Cerknica. Zanimalo ga je kje je 3000 novih snegolovov na strehi. 
Izpostavil je še tlake v avli šole in zanimalo ga je kdo je nadziral gradnjo in kdo je bil odgovoren 
za to investicijo. Zanimalo ga je tudi zakaj se ni vnovčilo bančne garancije. 
 
Domen PETAN je podal pohvale za uvrstitev na lestvici Zlati kamen, hkrati pa je opozoril, da 
mogoče to ni razlog za veselje, saj od 61 kazalnikov kar 29 kazalnikov pri katerih se je občina 
slabše uvrstila. Po njegovem mnenju je Cerknica eden večjih krajev, ki se ne more pohvaliti  ne s 
teniškim igriščem ne z bazenom. Izpostavil je športno infrastrukturo pred osnovno šolo in 
povedal, da niso urejene tekaške steze. Izpostavil je tudi mladinsko infrastrukturo, saj v Cerknici  
ni urejenega mladinskega centra in apeliral na pripravo proračuna za leto 2020. Nato se je vrnil 
na tri pobude iz prejšnjih sej. Na 3. seji je predlagal, da se videoposnetke sej ponovno začne 
objavljati na spletni strani občine. Seznanjen je z dejstvom, da je eden ali več občinskih svetnikov 
umaknil soglasje za objavo posnetkov sej. Zanimalo ga je ali občinska uprava pripravlja 
spremembe poslovnika in statuta, da bo objava mogoča. Povedal je, da veliko občin to prakticira, 
zato sam dvomi, da je objava posnetkov nezakonita. Na 6. seji je povedal, da je pred upravno 
enoto na parkiriščih, ki so v lasti občine Cerknica, predlagal, da se uvede modre cone in s tem 
obiskovalcem upravne enote omogoči parkiranje. Zanimalo ga je ali je občinska uprava razmislila 
glede tega predloga. Na 7. seji je postavil vprašanje kdo se v imenu občine udeležuje sestankov 
svetov stanovalcev in dobil je odgovor, da se sestankov redno udeležuje Vida Tekavec, 
svetovalka na področju projektov. Povedal je, da v večstanovanjskem objektu, kjer sam biva in 
kjer se je udeležil dveh sestankov v letošnjem letu, v katerem je od 65 enot, 10 ali 9 enot lastnica 
občina, kar je v praksi skoraj 13 % celotnega bloka in na teh sestankih ni bilo nobenega iz 
občine. Apeliral je, da se občina kot dober lastnik  v bodoče udeležuje teh sestankov.  
 
Bogdan ZEVNIK je podal pobudo oz. zahtevo na tretjo točko dnevnega reda. Županu je podal 
pobudo oz. zahtevo, da v skladu s 33. členom Statuta Občine Cerknica zadrži izvajanje tistih 
sprejetih sklepov o razrešitvah predstavnikov ustanovitelja v svete zavodov, kjer so priloženi 
sklepi v gradivu nepravilno oz. napačno zapisani.  
  
Drago BARAGA je postavil vprašanje kdaj se lahko pričakuje sanacijo ceste od Unca do 
Cerknice, ki je na določenih krajih v precej slabem stanju. Izpostavil je tudi novo parkirišče pri 
šoli, kjer je nejasen vozni red in bi bilo potrebno postaviti tablo. 
 
Župan, Marko RUPAR je povedal, da bo naslednja seja v četrtek, 7. novembra 2019 ob 18. uri. 
Vsem prisotnim se je zahvalil za udeležbo in sodelovanje in ob 19:40 zaključil 8. redno sejo 
Občinskega sveta. 
 
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: 032-16/2019 
Cerknica, 10. oktober 2019 
 

PREGLED SKLEPOV 
8. redne seje Občinskega sveta Občine Cerknica, 

ki je potekala dne, 10. oktobra 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: 8/1-98/2019 
 
Sprejet in potrjen je dnevni red 8. redne seje Občinskega sveta Občine Cerknica.  
 

 
Ad 2 PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 7. REDNE SEJE  

 
SKLEP: 8/2-99/2019 

 
Sprejet in potrjen je zapisnik 7. redne seje Občinskega sveta Občine Cerknica. 
 
 
A 3 SKLEP O IMENOVANJU PREDSTAVNIKOV USTANOVITELJA V SVETE ZAVODOV OŠ 

NOTRANJSKI ODRED CERKNICA, OŠ JOŽETA KRAJCA RAKEK, GŠ FRANA GERBIČA 
CERKNICA, VRTEC MARTIN KRPAN CERKNICA, KNJIŽNICA JOŽETA UDOVIČA 
CERKNICA,  ZD DR. BOŽIDARJA LAVRIČA CERKNICA IN NOTRANJSKI REGIJSKI 
PARK  
 

SKLEP ŠT: 8/3-100/2019 
 
Občinski svet Občine Cerknica je obravnaval in sprejel sklep o razrešitvi predstavnikov 
ustanovitelja v svet zavoda OŠ Notranjski Odred Cerknica.  
 

SKLEP ŠT: 8/3-101/2019 
 
Občinski svet Občine Cerknica je obravnaval in sprejel sklep o razrešitvi predstavnikov 
ustanovitelja v svet zavoda OŠ Jožeta Krajca Rakek.  
 

SKLEP ŠT: 8/3-102/2019 
 
Občinski svet Občine Cerknica je obravnaval in sprejel sklep o razrešitvi predstavnikov 
ustanovitelja v svet zavoda GŠ Frana Gerbiča Cerknica.  
 

SKLEP ŠT: 8/3-103/2019 
 
Občinski svet Občine Cerknica je obravnaval in sprejel sklep o razrešitvi predstavnikov 
ustanovitelja v svet zavoda Vrtca Martin Krpan Cerknica.  
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SKLEP ŠT: 8/3-104/2019 
 
Občinski svet Občine Cerknica je obravnaval in sprejel sklep o razrešitvi predstavnikov 
ustanovitelja v svet zavoda Knjižnice Jožeta Udoviča Cerknica.  
 

SKLEP ŠT: 8/3-105/2019 
 
Občinski svet Občine Cerknica je obravnaval in sprejel sklep o razrešitvi predstavnikov 
ustanovitelja v svet zavoda ZD Dr. Božidarja Lavriča Cerknica.  
 

SKLEP ŠT: 8/3-106/2019 
 
Občinski svet Občine Cerknica je obravnaval in sprejel sklep o razrešitvi predstavnikov 
ustanovitelja v svet zavoda Notranjski regijski park.  
 

SKLEP ŠT: 8/3-107/2019 
 
Občinski svet Občine Cerknica je obravnaval in sprejel sklep o imenovanju predstavnikov 
ustanovitelja v svet zavoda OŠ Notranjski Odred Cerknica v katerega se imenuje: Alenko 
Korošec, Sergejo Šega in Vilmo Dobrin. 
 

SKLEP ŠT: 8/3-108/2019 
 
Občinski svet Občine Cerknica je obravnaval in sprejel sklep o imenovanju predstavnikov 
ustanovitelja v svet zavoda OŠ Jožeta Krajca Rakek v katerega se imenuje: Mitja 
Planinšek, Luka Svet in Andreja Krpan.  
 

SKLEP ŠT: 8/3-109/2019 
 

Občinski svet Občine Cerknica je obravnaval in sprejel sklep o imenovanju predstavnikov 
ustanovitelja v svet zavoda Glasbene šole Frana Gerbiča Cerknica v katerega se imenuje: 
Marijo Pesek, Simono Lekšan in Katarino Intihar.  
 

SKLEP ŠT: 8/3-110/2019 
 
Občinski svet Občine Cerknica je obravnaval in sprejel sklep o imenovanju predstavnikov 
ustanovitelja v svet zavoda Vrtca Martin Krpan Cerknica v katerega se imenuje: Nino Jerič, 
Silvo Šivec in Andrejo Mestek. 
 

SKLEP ŠT: 8/3-111/2019 
 
Občinski svet Občine Cerknica je obravnaval in sprejel sklep o imenovanju predstavnikov 
ustanovitelja v svet zavoda Knjižnice Jožeta Udoviča Cerknica v katerega se imenuje 
Elektra Katarina Korošec in Eva Turšič. 
 

SKLEP ŠT: 8/3-112/2019 
 
Občinski svet Občine Cerknica je obravnaval in sprejel sklep o imenovanju predstavnikov 
ustanovitelja v svet zavoda ZD Dr. Božidarja Lavriča Cerknica v katerega se imenuje: Olgo 
Braniselj, Franca Opeka in Judith Unetič. 
 

SKLEP ŠT: 8/3-113/2019 
 
Občinski svet Občine Cerknica je obravnaval in sprejel sklep o imenovanju predstavnikov 
ustanovitelja v svet zavoda Notranjski regijski park v katerega se imenuje: Boštjana 
Kovača, Janeza Klučarja in predstavnico občinske uprave, Jasno Zalar. 
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Ad 4 SKLEP O IZDAJI SOGLASJA JAVNEMU ZAVODU NOTRANJSKI REGIJSKI PARK 
NAJEMU KRATKOROČNEGA KREDITA  

 
SKLEP ŠT: 8/4-114/2019 

 
Sprejme  se Sklep o izdaji soglasja javnemu zavodu Notranjski regijski park k najemu 
kratkoročnega kredita. 

 
Ad 5 PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE 

 

 PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE 
 
 

 

SKLEP ŠT: 8/5-115/2019 
 
Sprejme se dopolnitev načrta pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2019, za 

zemljišče  s parc. št. 1990/5 k.o. 1675 Grahovo, v izmeri 373 m². 
 

SKLEP ŠT: 8/5-116/2019 
 
Sprejme se Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na 
nepremičnini s:  

- parc. št. 3517/11 katastrska občina 1677 Dolenja vas (ID 6981449). 

 
SKLEP ŠT: 8/5-117/2019 

 
Sprejme se sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini: 

- parc. št. 3518/4 katastrska občina 1677 Dolenja vas (ID 6981447); 
- parc. št. 3519/5 katastrska občina 1677 Dolenja vas (ID 6981429) in 
- parc. št. 3269/32 katastrska občina 1632 Otok I (ID 6989237). 

 
 
 
Ad 6 OBRAVNAVA POROČILA O POŽARU V PODJETJU FRAGMAT D.O.O. V 

PODSKRAJNIKU  
 

SKLEP ŠT: 8/6-118/2019 
 
Občinski svet Občine Cerknica se je seznanil s poročilom o požaru v podjetju Fragmat 
d.o.o. v Podskrajniku. 

 
Pregled sklepov pripravila: 
Jasmina KRIŽANČIČ 

 
OBČINA CERKNICA 
OBČINSKA UPRAVA 

DIREKTORICA 
Irena ZALAR 

 OBČINA CERKNICA 
OBČINSKI SVET 

ŽUPAN 
   Marko RUPAR 

 




























































