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Pregled in potrditev zapisnika 9. redne seje 



 
Številka: 032-17/2019 
Cerknica, 8. november 2019 
 

SKRAJŠANI ZAPISNIK 
9. redne seje Občinskega sveta Občine Cerknica, 
ki je potekala dne, 7. novembra 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: Neva Šibenik – vodja MIR, Vera Rutar – podjetje RRD d.o.o., 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, Samo Mlinar – višji svetovalec za 
komunalno cestno dejavnost, Tamara Klepac Sterle – sekretarka za okolje in prostor,  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 9. redno sejo Občinskega sveta Občine Cerknica. Vse prisotne je 
lepo pozdravil in prešel na prvo točko dnevnega reda. Ugotovil je, da je prisotnih 18 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 8. redne seje občinskega sveta  
3. Sklep o razrešitvi in sklep o imenovanju predstavnika ustanovitelja v svet zavoda ZD dr. 

Božidarja Lavriča Cerknica in Notranjski regijski park 
4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave 

»Medobčinski inšpektorat in redarstvo Občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in 
Bloke« - prva obravnava  

5. Sklep o soglasju k ceni storitve pomoči družini na domu  
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6. Odlok o proračunu Občine Cerknica za leto 2020 – prva obravnava  
7. Odlok o spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta – spremembe št. 6 

(krajše: SD OPN – ŠT. 6)  -  prva obravnava 
8. Premoženjsko pravne zadeve 
9. Pobude in vprašanja 

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

SKLEP: 9/1-119/2019 
 
Sprejet in potrjen je dnevni red 9. redne seje Občinskega sveta Občine Cerknica.  
 
GLASOVANJE:   PRISOTNIH: 17 
                          ZA:                  16        
                          PROTI:            0 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Ad 2 PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 8. REDNE SEJE  

 
Župan, Marko RUPAR je odprl razpravo na zapisnik v kateri sta sodelovala Bogdan Zevnik in 
Miloš Pohole. 
 
Bogdan ZEVNIK ni imel pripomb na zapisnik, imel pa je pripombe na odgovore na vprašanja in 
pobude. Povedal je, da ni dobil odgovora na prvo vprašanje, saj tudi vprašanje ni bilo korektno 
zapisano. Sam ni spraševal ali so javni zavodi oz. javna podjetja dolgoročno zadolženi ali ne, 
ampak je želel pisna dokazila od javnih zavodov in javnih podjetij tako za kratkoročne in 
dolgoročne zadolžitve. Pri tretjem vprašanju je bil odgovor po njegovem mnenju zavajujoč in sicer 
je sam postavil vprašanje kdo je dovolil, da se transparent podjetja izobesi na ograjo pri šoli, saj 
je jasno, da na šolske objekte ne sodi nobena propaganda. Pri petem vprašanju ga je zanimalo 
zakaj se ni uveljavila bančna garancija za zamenjavo jaškov na Rakeku. Pri šestem vprašanju je 
imel še dodatno vprašanje in sicer kje je za 3000 € snegolovov na strehi šole. 
 
Župan, Marko RUPAR je poudaril, da so bili odgovori podani pod točko pobude in vprašanja in v 
kolikor bo imel pod to točko še dodatno vprašanje, bo podan odgovor. Glede zadolževanja 
zavodov je povedal, da vsako leto dobijo poročilo in on kot direktor občinske uprave Loška dolina   
dobi tudi poročilo komunale, zato ni smiselno, da se še dodatno obrazlagajo zadeve na 
občinskemu svetu.  
 
Miloš POHOLE je podal repliko na razpravo svetnika, Bogdana Zevnika in povedal, da je bil na 
prejšnji seji izpostavljen transparent pred šolo in vprašanje zakaj še ni umaknjen, danes pa je bilo  
postavljeno vprašanje kdo je dovolil postavitev transparenta. 
 
Bogdan ZEVNIK je podal repliko na razpravo župana in svetnika, Miloša Poholeta in povedal, da 
z odgovorom »Transparent izvajalca CPK d.d. je bil postavljen ob otvoritvi objekta ter nato 
odstranjen«, ni bilo nič povedano. Glede zadolževanja javnih zavodov in podjetij je povedal, da si 
je sam pridobil določeno dokumentacijo. Citiral je pojasnilo ministrstva in sicer: » V skupni dolg se 
štejejo vse obveznosti iz naslova kratkoročnih in dolgoročnih zadolžitev, ki nastanejo na podlagi 
pogodbenih obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina.«  
 
Po končani razpravi je župan, Marko RUPAR podal zapisnik na glasovanje. 
 

SKLEP: 9/2-120/2019 
 
Sprejet in potrjen je zapisnik 8. redne seje Občinskega sveta Občine Cerknica. 
 
GLASOVANJE:   PRISOTNIH: 18 
                          ZA:                  16                    
                          PROTI:            1 
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Sklep je bil sprejet. 
 
 
Ad 3 SKLEP O RAZREŠITVI IN SKLEP O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA USTANOVITELJA V 

SVET ZAVODA ZD DR. BOŽIDARJA LAVRIČA CERKNICA  
 

Župan je za poročanje prosil Bogdano Bizjak, višjo svetovalko za družbene dejavnosti, ki je 
podala skrajšano uvodno obrazložitev kot je razvida iz gradiva. 
 
Župan je odprl razpravo. Ker razprave ni bilo je podal predlog o razrešitvi na glasovanje.  
 

SKLEP ŠT: 9/3-121/2019 
 
Občinski svet Občine Cerknica je obravnaval in sprejel sklep o razrešitvi predstavnikov 
ustanovitelja v svet zavoda ZD Dr. Božidarja Lavriča Cerknica.  
 
GLASOVANJE:   PRISOTNIH: 15 
                          ZA:                  15          
                          PROTI:            0 
 
Sklep je bil sprejet. Župan je podal na glasovanje sklep o imenovanju.  

 
SKLEP ŠT: 9/3-122/2019 

 
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: 16 
                          ZA:                  16         
                          PROTI:            0 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Ad 4 ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI ORGANA 

SKUPNE OBČINSKE UPRAVE » MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO OBČIN 
POSTOJNA, CERKNICA, PIVKA, LOŠKA DOLINA IN BLOKE« - PRVA OBRAVNAVA  
 

Za poročanje je župan, Marko RUPAR prosil Nevo Šibenik, Vodjo Medobčinskega inšpektorata in 
redarstva, 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 predlaga Občinskemu svetu Občine Cerknica, da sprejme  Odlok o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski 
inšpektorat in redarstvo občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke«, v prvi obravnavi. 
 
Nato je župan odprl razpravo v kateri je sodeloval Miha Modic. 
 
Miha MODIC je izpostavil spremembo 2. člena odloka, ki določa, da je medobčinski inšpektorat 
poleg opravljanja nalog ostalih področij zadolžen tudi za opravljanje nalog civilne zaščite in 
požarnega varstva. Zanimale so ga točne naloge inšpektorata na teh dveh področjih.  
 
Neva ŠIBENIK je odgovorila, da vse naloge, ki naj bi jih inšpektorat izvajal so izvirne naloge 
občin, kar pomeni, da bo inšpektorat s področja civilne zaščite in reševanja opravljal tiste naloge, 
ki jih zakon nalaga občinam, enako velja tudi za požarno varstvo. Konkretno to pomeni priprava 
načrta zaščite in reševanja za civilno zaščito, sporočanje podatkov upravi za zaščito in reševanje 
za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, itd.  
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Po končani razpravi je župan, Marko RUPAR povedal, da se je seji pridružila Iva Dimic in tako je 
bilo v nadaljevanju seje prisotnih 19 članov občinskega sveta. Nato je podal predlog sklepa na 
glasovanje.  

SKLEP ŠT: 9/4-123/2019 
 
Sprejme  se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne 
občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Postojna, Cerknica, Pivka, 
Loška dolina in Bloke«, v prvi obravnavi. 
 
GLASOVANJE:   PRISOTNIH: 19 
                          ZA:                  19                          
                          PROTI:            0                   
 
Sklep je bil sprejet.  
 
 
Ad 5 SKLEP O SOGLASJU K CENI STORITVE POMOČI DRUŽINI NA DOMU  

 
Za poročanje je župan prosil Bogdano Bizjak, višjo svetovalko za družbene dejavnosti, ki je 
podala skrajšano uvodno obrazložitev kot je razvidna iz gradiva. 

          
Predlagano točko je obravnaval Odbor za družbene dejavnosti in mlade, v imenu katerega je 
poročal predsednik, Alojz Puntar. 
 
Odbor za družbene dejavnosti in mlade predlaga Občinskemu svetu Občine Cerknica, da 
sprejme Sklep o soglasju k ceni storitve pomoči družini na domu.  
          
Predlagano točko je obravnaval Odbor za proračun in premoženje občine, v imenu katerega je 
poročal predsednik, Miloš Pohole. 
 
Odbor za družbene dejavnosti in mlade predlaga Občinskemu svetu Občine Cerknica, da 
sprejme Sklep o soglasju k ceni storitve pomoči družini na domu.  
 
Župan, Marko Rupar je odprl razpravo v kateri je sodeloval Alojz Puntar. 
 
Alojz PUNTAR se je zahvalil občinski upravi, da je povečanje cene pomoči na domu zagotovila iz 
proračuna.  
 
Po končani razpravi je župan podal predlog prvega sklepa na glasovanje. 
 

SKLEP ŠT: 9/5-124/2019 
 
Sprejme se Sklep o soglasju k ceni storitve pomoči družini na domu.  

 
GLASOVANJE:   PRISOTNIH: 19 
                          ZA:                  19         
                          PROTI:             0 
 
Sklep je bil sprejet.  
 
 
Ad 6 ODLOK O PRORAČUNU OBČINE CERKNICA ZA LETO 2020 – PRVA OBRAVNAVA 

 
Župan, Marko Rupar je za poročanje prosil Vido Debevc, višjo svetovalko za finance, ki je podala 
skrajšano uvodno obrazložitev kot je razvidna iz gradiva. 
 
Predlagano točko je obravnaval Odbor za okolje in infrastrukturo, v imenu katerega je poročal 
predsednik, Boštjan Kovač. 
 
Odbor za okolje in infrastrukturo predlaga Občinskemu svetu Občine Cerknica, da sprejme Odlok 
o proračunu Občine Cerknica za leto 2020 v prvi obravnavi. 
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Predlagano točko je obravnaval Odbor za družbene dejavnosti in mlade, v imenu katerega je 
poročal predsednik, Alojz Puntar. 
 
Odbor za družbene dejavnosti in mlade se je seznanil s proračunom Občine Cerknica za leto 
2020 v prvi obravnavi in predlaga Občinskemu svetu Občine Cerknica, da sprejme Letni program 
športa za leto 2020,  letni program kulture z leto 2020 ter sklep o določitvi enkratne pomoči za 
novorojence v občini Cerknica za leto 2020. 
 
Predlagano točko je obravnavala Statutarno pravna komisija, v imenu katere je poročal 
predsednik, Gregor Pokleka. 
 
Statutarno pravna komisija predlaga Občinskemu svetu Občine Cerknica, da sprejme Odlok o 
proračunu Občine Cerknica za leto 2020 v prvi obravnavi. 
 
Predlagano točko je obravnaval Odbor za požarno varnost, zaščito in reševanje, v imenu katere 
je poročala predsednica, Vesna Turšič. 
 
Odbor za požarno varnost, zaščito in reševanje predlaga Občinskemu svetu Občine Cerknica, da 
sprejme Odlok o proračunu Občine Cerknica za leto 2020 v prvi obravnavi  s popravki in sicer; 

-  pri postavki 121008 Nabava gasilskega vozila se zapiše; »nabava gasilskega vozila po 
planih GZ Cerknica.« 

 
Predlagano točko je obravnaval Odbor za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo, v imenu katerega 
je poročal predsednik, Luka Kočevar. 
 
Odbor za gospodarstvo, turizem in turizem predlaga Občinskemu svetu Občine Cerknica, da 
sprejme Odlok o proračunu Občine Cerknica za leto 2020 v prvi obravnavi. 
 
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 sledeče sklepe: 
 
- Sprejme se predlog Odloka o proračunu Občine Cerknica     
   za leto 2020 v prvi obravnavi 
-  Sprejme se Kadrovski načrt za leto 2020 
- Sprejme se Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem  
  Občine Cerknica za leto 2020 
- Sprejme se Letni program športa za leto 2020 
- Sprejme se Letni program kulture za leto 2020 
- Sprejme se sklep o določitvi enkratne pomoči za   
  novorojence v občini Cerknica za leto 2020. 

 
Župan, Marko Rupar je odprl razpravo v kateri so sodelovali: Alojz Puntar, Vincenc Steržaj, 
Bogdan Zevnik, Luka Kočevar, Domen Petan, Boštjan Kovač, Marko Kranjc, Miloš Pohole, Iva 
Dimic in Gregor Pokleka.  
 
Alojz PUNTAR je glede proračuna povedal, da  ima proračun dobrih 12 mio € prihodkov, od 
katerih je 9 mio € zakonsko določenih odhodkov, kar pomeni, da je maneverskega prostora zelo 
malo. Izpostavil je skrb stranke Nova Slovenija, saj je precej finančnih sredstev namenjenih 
ohranjanju biotske raznovrstnosti in varstva naravnih virov. Menil je, da je na tem področju 
potrebna večja pazljivost, saj ne vemo kako bodo prihodki v bodoče prihajali s strani Evrope. 
 
Župan, Marko RUPAR se je zahvalil za opozorilo in glede biotske raznovrstnosti povedal, da se 
trenutno izvajata dva projekta in sicer projekt Life in projekt Kras Revita, ki sta v celoti financirana 
s strani Evropske unije in s strani države. Večina na novo zaposlenih je na Notranjskem 
regijskem parku zaposlena za dobo trajanja pet let. Trenutno je finančna konstrukcija taka, da  
dodatno ne obremenjuje občinskega proračuna.  
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Vincenc STERŽAJ je povedal, da ga pri prvi obravnavi proračuna za leto 2020 najbolj zmoti 
zamaknjenost realizacije večjih projektov v volilno leto 2022. Gre predvsem za gasilni dom, 
glasbeno šolo  ter slačilnice. Enak scenarij je bil tudi pri gradnji športne dvorane Rakek. 
Naslednja zadeva, ki jo je izpostavil je povečanje sredstev za Notranjski regijski park, konkretno 
za izgradnjo izobraževalno – interpretacijskega objekta na Cerkniškem jezeru. Povedal je, da iz 
zgoraj navedenih razlogov osnutka proračuna ne bo podprl. 
 
Župan, Marko Rupar je glede načrta razvojnih programov odgovoril, da je interes občine, da bi 
lahko vsako leto naredil en velik projekt, ampak kot je že opozoril svetnik, Puntar je obveznih 
nalog v skladu z zakonom med 68 do 70 %, kar pomeni, da ostane približno 33 % za investicije. 
Glede NRP-ja je povedal, da je direktor na prejšnji seji podal izčrpa pojasnila. Evropska sredstva 
so v 95 %, dejstvo pa je, da je potrebno zadeve tudi prefinancirati.  
 
Bogdan ZEVNIK je izpostavil zadolževanje in dodal, da je potrebno v proračunu navesti skupno 
zadolžitev tako javnih podjetij kot javnih zavodov. Predloga proračuna ne podpira iz naslednjih 
razlogov; preveč sredstev je predvidenih za lokalni energetski koncept, menil je, da je premalo 
razdelan nakup prostorov bivše trgovine Hura, Notranjski regijski park, kjer je teksta zelo veliko 
številk pa skoraj nič. Opozoril je na težave na določenih vodovodih kot je Sveti vid, ogromno 
naselij v občini je brez kanalizacije. Izpostavil je tudi objekt na Cerkniškem jezeru in povedal, da 
so že dolgo časa narejeni temelji. Druga zadeva, ki jo je izpostavil je infrastruktura pred šolo, ki 
se prav tako drobi na faze. Povedal je, da predlaganega proračuna ne bo podprl. Na koncu je 
predstavil dopis prebivalcev Begunj, ki jih skrbi požar Fragmata. Zaprosili so ga, da se   zadevi 
posveti več pozornosti. Pri tem jih najbolj skrbi, da niso bili vzeti vzorci zemlje. Predlagal  je, da 
se v proračun v drugi obravnavi doda postavko med 5.000 in 10.000 € za izvedbo meritev še 
pred zimo.  
 
Župan, Marko RUPAR je glede zadolževanja odgovoril, da je bil podan odgovor, da javni zavodi 
niso zadolženi. Glede zadolževanja občine pa je povedal, da ko je sam prevzel vodenje občine 
leta 2010 je podedoval 2,200.000,00 € zapadlih kreditov, ki so se začeli odplačevati v januarju 
2011. občina je imela tudi 700.000,00 € zapadlih obveznosti do javnega podjetja komunala. 
Potem se je bilo potrebno zadolžiti tudi za gradnjo novega vrtca v Cerknici, za svoj delež čiščenje 
Ljubljanice prvi in drugi sklop. V kolikor se takrat občina ne bi zadolžila za vrtec, ki je takrat stal 6 
mio € bi sedaj stal 11 mio €. V letu 2014 je bila občina zadolžena za skoraj 8 mio €, stanje na dan 
31.12.2019 bo pa 3 mio €. Glede lokalnega energetskega koncepta je povedal, da država 
predpisuje vedno bolj strožje pogoje. Glede nakupa bivše trgovine Hura je povedal, da je 
investicija zelo ugodna, saj 520 m² površine znaša 287.000 €, kar pomeni 552 € na m². To je 
seveda nakupna cena, potem pa bo potrebno urediti še notranjost. Prostor bo namenjen za 
mladinski center, za katerega je bila že večkrat dana pobuda s strani stranke Naša Notranjska,  
delno pa bodo prostori namenjeni za godbo. Bivši prostori godbe pa bodo za namen ureditve 
podjetniškega inkubatorja. Glede Notranjskega regijskega parka  so bila že dana pojasnila. Glede 
vodovoda Sveti vid je povedal, da je bila že dana naročilnica, da se poišče možnosti kje se lahko 
izvede vrtina, ki bo lahko narejena v spomladanskem času. Glede naselij brez kanalizacije je 
povedal, da iz Evrope trenutno ni finančnih sredstev, dejstvo pa je, da občina gradi kanalizacijo v 
največji možni meri. Glede očitka, da se projekti gradijo v več fazah je povedal, da je to zaradi 
omejenih finančnih sredstev in pa tudi v kolikor k projektu pristopi DRSI je potrebno slediti 
večfaznim postopkom. Glede problema Fragmata je povedal, da je bilo vzeto več vzorcev, vse 
državne inštitucije so jemale vzorce, kjer je bilo potrebno.  Na prejšnji seji je bilo podano poročilo 
o požaru Fragmatu. 
 
Luka KOČEVAR je pohvalil pripravljen proračun, saj je v proračunu zajetih kar nekaj predlogov 
na katere so opozarjali v stranki Naša Notranjska. Izpostavil je Strategijo za turizem, saj se je z 
novo vodjo TIC-a pridobilo dobro energijo in nov zagon. V sami razpravi je bilo večkrat omenjeno, 
da se ogromno sredstev namenja Notranjskemu regijskemu parku, in dodal, da je postavka 
kulturni dom, ki še dolgo časa ne bo samozadostna, je pa potrebno povedati, da ustvarja zelo 
kvaliteten program, ki ga z leti širi in bogati. Kulturni dom v naslednjem letu planira nakup 
projektorja za kino in s tem bo občina pridobila tudi regijski kino. Omenjen je bil nakup bivše 
trgovine Hura, kjer je predvidena prepotrebna ureditev mladinskega centra, prostori godbe in pa 
tudi končno bodo pridobljeni  prostori za podjetniški inkubator oz. za mlade podjetnike. Opozoril 
pa je na slabe ceste in sicer mimo občine Cerknica in tudi na Rakeku, kjer so problematični jaški 
in tudi sama cesta. Svetnik, Zevnik je omenil tudi vodovod, kjer je sam izpostavil črpališče Črne 
mlake, ki ga bo potrebno v naslednjih letih urediti. Podal je popravek glede povprečnin, saj so 
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najvišje v zgodovini od 2012 in so se dvignile iz 536,00 € na 589,00 €. Res pa je, da so stroški 
občin večji. 
 
Župan, Marko RUPAR se je zahvalil za pohvale in povedal, da je občinska uprava upoštevala 
predloge stranke Naša Notranjska in jih uvrstila v proračun. Glede ceste skozi Cerknico je 
povedal, da je projekt v izdelavi, vendar pa žal ni predviden v državnem proračunu za leto 2020. 
Projekt se bo kljub temu nadaljeval in v načrtu je obnova ceste od šole do črpalke v Cerknici. 
Izpostavil je projekt na Uncu pri gostilni Portus, kjer se je bilo mogoče dogovoriti z Direkcijo RS 
za infrastrukturo za obnovo ceste in istočasno se je izkoristilo priložnost, da se bodo uredila vsa 
zemeljska dela za postavitev semaforja. Glede črpališča črne mlake je povedal, da se projekt 
dela in je tik pred gradbenim dovoljenjem. Cena projekta je blizu 900.000,00 € in trenutno se 
sklepajo služnostne pogodbe.  
 
Domen PETAN je nadaljeval razpravo svetnika, Luka Kočevarja. Povedal je, da so v Naši 
Notranjski na nek način zadovoljni s pripravljenim proračunom za leto 2020 predvsem zato, ker 
se je nekaj sredstev začelo namenjati tudi za mlade, šport in turizem. Poudaril je, da je po 16 letih 
prvič omenjen mladinski center, kar v stranki Naša Notranjska zelo pozdravljajo. Pohvalil je tudi 
projekt kolesarske steze Cerknica – Dolenje jezero, ki je že leta potrebna. Podal pa je tudi nekaj 
predlogov in pripomb na osnutek proračuna in sicer na koncu so še vedno zapisane postavke za 
povračila stroškov občinske volilne kampanije in pa stroškov občinske volilne komisije, kar je 
verjetno napaka, zato je predlagal, da se sredstva prerazporedijo na oživitev novoletnega 
praznovanja na prostem in kresovanja. S tem bi se oživel in zbudil kraj, da ne bo zgolj spalno 
naselje. Predlagal je, da občina v prihodnjih letih razmisli o uvedbi participativnega proračuna. Že 
na sami seji je bilo podanih kar nekaj predlogov, ki niso zajeti v proračunu in mogoče bi bilo 
smiselno, da se občanom ponudi možnost odločanja katere projekte si najbolj želijo. Predlagal je, 
da se čimprej uvrsti v proračun športi park pred OŠ Cerknica, kjer je imel v mislih predvsem 
tekaško stezo. Imel je še vprašanje  glede Kravanjeve hiše, kjer je v NRP-ju predviden dober 
milijon € investicije. Zanimalo ga je kakšna je ideja,  ali je že izdelan idejni projekt in katere vrste 
vsebin bo imela Kravanjeva hiša. Izrazil je zadovoljstvo, da so v proračunu predvidena sredstva 
za dva podžupana. Iz proračuna je razvidno, da bo v prihodnosti kar nekaj projektov pri katerih bi 
občinska uprava potrebovala dodatno pomoč. Na koncu je povedal, da bo stranka Naša 
Notranjska proračun v prvem branju podprla.  
 
Župan, Marko RUPAR je glede postavke za povračila stroškov občinske volilne kampanije in pa 
stroškov občinske volilne komisije povedal, da bo občinska uprava postavke preučila in v kolikor 
je prišlo do napake se je strinjal, da lahko občina sredstva nameni za subvencioniranje prireditve 
na prostem. V kolikor bo v naslednjem letu narejena ploščad pred osnovno šolo v Cerknici, ki bo 
rezervirana za 100 vozil in na kateri bo mogoče postaviti šotor z vso infrastrukturo (vodo, 
elektriko in odpadno vodo) se  bo prireditev lahko odvijala pred šolo. Glede športnega parka pri 
OŠ Cerknica je povedal, da s svetovalcem za šport intenzivno iščeta vire financiranja. Projekt je 
že narejen in delno realiziran, saj je na igrišču za košarko nameščena podlaga, zraven je 
postavljena umetna trava na igrišču za odbojko. Glede participativnega proračuna je povedal, da 
s strani občank in občanov prihajajo dnevno preko e-pošte različni predlogi, ki se jih sproti uvršča 
v proračun. Poudaril je, da tista krajevna skupnost, ki je zelo aktivna, sporoča občinski upravi 
svoje pobude in predloge do katetrih se občinska uprava opredeli in v kolikor so smiselne, jih tudi 
realizira. Glede Kravanjeve hiše je povedal, da  so se sredstva za področje kulture drastično 
zmanjšala. Tudi tisti objekti, ki so bili v fazi izgradnje so opuščeni. Želja občinske uprave je, da bi 
se Kravanjeva hiša obnovila, pred tem pa je potrebno z vsemi deležniki določiti vsebino.  
 
Boštjan KOVAČ je povedal, da v stranki SD podpirajo pripravljeni proračun za leto 2020 v prvi 
obravnavi. Poudaril je, da so v proračunu zajete vse interesne skupine. Povedal je, da obžaluje, 
da smo zgubili že pridobljena sredstva za izgradnjo kolesarske poti Cerknica – Nova vas zaradi 
umika soglasja Agrarne skupnosti Cerknica.  
 
Župan, Marko RUPAR je pojasnil projekt izgradnje kolesarke poti Cerknica – Nova vas. V kvoti 
finančnih sredstev iz Evropske unije je imela občina Bloke 1,700.000,00 €, občina Cerknica pa 
450.000,00 €. Občina Bloke je bila pripravljena, da 1,600.000,00 € nameni za kolesarsko 
povezavo med Cerknico in Novo vasjo po stari cesti preko Martinjaka, Grahovega, Radleka, do 
Blok in Nove vasi. Občina Bloke bi s tem pridobila kvalitetno kolesarsko stezo, Cerknica bi dobila 
asfaltirano cesto, ki bi bila primerna tako za sprehajalce kot kolesarje, tudi za rolerje in za 
smučarje biatlonce. Občina Cerknica je vso dokumentacijo zbrala in tudi že naročila projektno 
dokumentacijo in glede na to, da je odsek od Peščenka v Cerknici pa delno do Martinjaka v lasti 
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Agrarne skupnosti Cerknica, kjer je 20 % lastnik tudi Občina Cerknica, je občina 20.5.2019 dobila 
soglasje za izgradnjo kolesarske poti. 30.9.2019 pa je Občina Cerknica brez razloga dobila 
preklic soglasja brez obrazložitve. Župan je imel pogovor s predsednikom Agrarne skupnosti 
Cerknica, Edvardom Vičičem. Občina se je obrnila na Ministrstvo za okolje in infrastrukturo, kjer 
je preverila pogoje za izgradnjo kolesarke poti in dobila je informacijo, da v kolikor ni soglasja od 
agrarne skupnosti projekt ne bo potrjen, zato je občina projekt umaknila. Občina Bloke je bila zelo 
razočarana, saj bi s kolesarsko potjo ogromno pridobili. 
 
Bogdan ZEVNIK je repliciral županu in pojasnil, da sam ni odločno proti Lokalnemu 
energetskemu konceptu, niti proti zadolževanju, še manj pa proti mladinskem centru, vendar pa, 
če se namenja 500.000,00 € za nakup prostorov, bi bilo potrebno zadevo bolj obrazložiti. Glede 
zadolževanja je pojasnil, da je jasno, da se je potrebno zadolžiti, če se izvaja kanalizacijo kot je 
na Rakeku, vendar pa je potrebno v proračun vključiti tudi postavko zadolževanja. Sam je dobil 
informacijo, da se JP Komunala Cerknica kratkoročno zadolžuje, zadolžil naj bi se tudi Notranjski 
regijski park, po njegovih podatkih se tudi RRA kratkoročno zadolžuje in to bi bilo potrebno 
vključiti v proračun. Glede Agrarne skupnosti Cerknica je povedal, da v njej opravlja funkcijo 
tajnika in menil je, da je obrazložitev, ki je navedena v proračunu precej zavajujoča. Pojasnil je, 
da stara cesta od Peščenka do Martinjaka res poteka po zemljiščih agrarnih skupnosti, vendar pa 
nekaj deset metrov stran obstaja pot v lasti Občine Cerknica. Pobuda Agrarne skupnosti 
Cerknica je bila, da se pot premakne, pa do tega ni prišlo. Povedal je, da bi država namenila 
finančna sredstva samo v primeru, če kolesarske steze predstavljajo dnevno mobilnost lokalnih 
prebivalcev. Poleg tega se je pojavila civilna iniciativa in tudi Agrarna skupnost Martinjak je imela 
pomisleke glede podanega soglasja. Poudaril je, da so se ljudje začeli zavedati, da na teh 
kolesarskih stezah ne bi bil več dovolj promet z vozili in ovirano bi bilo gospodarjene z zemljišči.  
 
Samo MLINAR je pojasnil, da je Občina Cerknica na Ministrstvu za okolje in infrastrukturo 
predstavljala projekt skupaj z Občino Bloke, ki je projekt s strani projektne skupine tudi potrdila. 
Jasno pa je bilo povedano, da brez služnosti privatnih lastnikov tega ne bo mogoče izpeljati. 
Projekta skupina je dopustila, da odbor agrarne skupnosti poda soglasje. Bile ste dve agrarne 
skupnosti in sicer Martinjak in Cerknica, katerim je občina posredovala prošnjo za soglasje. S 
strani Agrarne skupnosti Martinjak je bilo takoj dano soglasje, pri Agrarni skupnosti Cerknica pa 
so bili podani pogoji, ki jih je občinska uprava izpolnila. S strani ministrstva je bilo jasno 
povedano, da bo to kolesarska pot, ki jo bodo lahko uporabljali tudi lastniki zemljišč za 
gospodarjenje z gozdovi. Sam je povedal, da mu je žal, da ni bilo mogoče projekta izpeljati do 
konca in se zato tudi opravičuje Občini Bloke.  
 
Olga SMODILA je najprej obrazložila nakup bivše trgovine Hura, ki ne bo stal 500.000,00 € 
ampak 281.400,00 €. Glede sodelovanja z agrarno skupnostjo je povedala, da je Agrarna 
skupnost Martinjak po obrazložitvi projekta takoj podala soglasje. Pri Agrarni skupnosti Cerknica 
pa je bilo veliko dogovarjanj in pogojev, potem je občinska uprava pridobila soglasje s pogojem, 
da se izmeri vsa infrastruktura, ki poteka po parcelah, ki so v lasti Agrarne skupnosti Cerknica. To 
je vključevalo vse poti in črpališča ter tudi vodohrane, na kar je občina pristala in naročila meritve. 
Vse meritve na terenu so bile opravljene in pripravljeni so bili elaborati, ki bodo javno razgrnjeni. 
Glede prestavitve poti Martinjak v smeri proti Martinjaku je pojasnila, da ne gre za prestavitev 
ampak za izravnavo. Občina je lastnica bivše stare poti, ki ni v uporabi, po parcelah agrarne 
skupnosti pa poteka dejanska cesta in v geodetskem postopku s 5 % razlike je mogoče zadeve 
lastniško urediti brez pogodb. Problem pri agrarnih skupnostih tudi za vse nadaljnje postopke je 
ta, da je članov okrog 180 v, od tega je 10-15 takih, kjer je potrebno izpeljati tudi dedovanja. 
Povedala je, da do izravnave še ni prišlo, ker geodetski postopek še ni končan.  
 
Župan, Marko RUPAR je svetniku, Bogdanu Zevniku glede zadolževanja pojasnil, da pregled 
predlaganih cen storitev odvajanja, čiščenja komunalne odpadne vode, storitev povezanih z 
grezničnimi in MKČN za občino Loška dolina za obdobje od leta 2013-2019 pokaže, da na 
Občinski svet Občine Loška dolina predlaganih cen storitev ni potrdil, zato je v tem obdobju 
nastala izguba v višini 191.341,83 €.  Razliko je vsa leta iz komercialnega dela pokrivala Občina 
Cerknica.  
 
Marko KRANJC je povedal, da je svetniška skupina SDS zadovoljna z odlokom proračuna za leto 
2020 v prvi obravnavi in ga bo tudi podprla. 
 
Miloš POHOLE je povedal, da mu je žal, da se je razprava o proračunu razširila v smer Agrarne 
skupnosti Cerknica. Menil je, da je dejstvo, da je AS Cerknica umaknila soglasje, sramota in 
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dodal je, da je prepričan, da je prišlo  v tem primeru do neke vrste zlorabe, saj o tem niso bili 
obveščeni lastniki, med katerimi je tudi sam lastnik. Pozval je Bogdana Zevnika, da se v Agrarni 
skupnosti Cerknica začne delovati zakonito, saj po lastnih izkušnjah in izkušnjah nekaterih drugih 
članov lahko z zagotovostjo trdi, da deluje nezakonito in v kolikor se bo to nadaljevalo bo prišlo 
do tožb.  
 
Iva DIMIC je povedala, da bo stranka Nova Slovenija predlagani proračun v prvi obravnavi 
podprla predvsem zato, ker sledi ciljem, ki so si jih zastavili v stranki in sicer, da bi se prepoznalo 
katere so pomembne lokacije za razvoj turizma in gospodarstva v občini. Pozdravljajo nakup 
trgovine Hura, ki je tudi pomembna lokacija. Glede na to, da prihaja do nekaterih sprememb na 
področju kmetijstva, ki je pomembna panoga v občini, seveda je imela v mislih vodovarstvena 
območja za katere še obstaja javna razprava in pričakovala je, da se bodo sredstva povečala na 
tej postavki. V kolikor bo namreč obveljal obstoječi predlog vodovarstvenega območja, se bodo 
morale kmetije prestruktuirati.  
 
Župan, Marko RUPAR je pojasnil stališče občinske uprave glede nakupa trgovine Hura in sicer 
zaradi zelo ugodne cene, zemljišče ima lastna parkirišča, ima dostop za invalide, ima velik 
enoten prostor velik 520 m ². Druga zadeva je, da bo Upravna enota Cerknica izvedla energetsko 
sanacijo stavbe in takrat bo mogoče sanirati tudi ta prostor. Glede vodovoda Podslivnica je 
povedal, da gre za zelo staro zajetje, ki je bilo namenjeno za Rakek, za železniško postajo za 
pitno vodo. Pred 40 leti se je vod obnavljal in ta vod trenutno oskrbuje z vodo Otonico, 
Podslivnico, Mahnete, Ponikve, Topol, del Begunj pri malnih ter Brezje. Glede na to, da so stavbe 
zelo razpršene bi bilo potrebno zamenjati 3500 km vodovoda. Del je mogoče priključiti na 
begunjski vodovod, Topol pa ostane ne obstoječem vodovodu. Cevi so predimenzionirane in 
puščajo, investicija pa je ocenjena na 900.000,00 €. Na zajetju Podslivnica je že vgrajena čistilna 
naprava in s čisto vodo bodo tako preskrbljeni v Podslivnici, Mahnetih in Ponikvah. Tako se bo 
zaključila prva faza, za vse ostalo pa bo potrebno pridobiti dodatna sredstva.  
 
Bogdan ZEVNIK je povedal, da lastniki niso bili obveščeni o preklicu soglasja s strani Agrarne 
skupnosti Cerknica, niso pa bili obveščeni niti o podaji soglasja. Prepričan je, da Agrarna 
skupnost Cerknica deluje popolnoma zakonito. Glede kolesarske steze pa je povedal, da je 
agrarna skupnost Cerknica dala pobudo za prestavitev poti že pred štirimi leti, pa ni bilo posluha.  
 
Župan, Marko RUPAR je povedal, da glede na to, da je občina 20 % lastnik Agrarne skupnosti 
Cerknica sam pričakuje, da bo kdaj podano poročilo tudi na občinskem svetu, saj gre za 
premoženje občine.  
 
Gregor POKLEKA je povedal, da bo stranka DeSus podprla predlagani proračun za leto 2020 v 
prvi obravnavi, saj menijo, da zajema vse strukture prebivalstva.  
 
Vincenc STERŽAJ je podal repliko višji svetovalki za premoženjsko pravne zadeve in povedal, da 
je bilo že na seji Statutarno pravne komisije izpostavljeno, da ni jasno zapisano glede najema 
kredita in sicer na strani 23, kjer piše; »nakup nepremičnine (občina Cerknica) 500.000,00 €.« Iz 
tega je razvidno, da gre za eno nepremičnino, na strani 190 kjer pa piše; »Odkupi zemljišč in 
prostora na naslovu: Cerknica, Cesta 4. maja 25, (bivša prodajalna »Hura« v Cerknici, itd v 
znesku 446.481,00 EUR«.  Prosil je, da se zadeve pravilno zapišejo.  
 
Župan, Marko RUPAR je povedal, da je že uvodoma pojasnil namen nakupa bivše prodajalne 
Hura in potrebno bo urediti tudi notranjost, za kar bodo tudi potrebna finančna sredstva. 
 
Irena ZALAR, direktorica občinske uprave, je pojasnila dilemo, ki je bila izpostavljena na 
Statutarno pravni komisiji in sicer je potrebno upoštevati 11. člen odloka v katerem je zapisano 
besedilo, ki bo veljalo in bo končno. 11. člen Odloka o proračunu Občine Cerknica za leto 2020 
govori o vsoti 500.000,00 € zadolževanja, kjer je vključen znesek za nakup trgovine Hura v višini 
281.000,00 €, ostalo pa so še drugi projekti in investicije tako, da je zadeva korektna in 
transparenta in popravki niso potrebni, se bo pa popravilo obrazložitve, kjer pa je prišlo do 
napake.  
 
Po končani razpravi je župan podal predlog prvega sklepa na glasovanje. 
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SKLEP ŠT: 9/6-125/2019 
 
Sprejme se Odlok o proračunu Občine Cerknica za leto 2020 v prvi obravnavi. 
 
GLASOVANJE:    PRISOTNIH: 19 
                             ZA:                 17         
                             PROTI:            1 
 
Sklep je bil sprejet. Župan je podal na glasovanje predlog drugega sklepa. 
 

SKLEP ŠT: 9/6-126/2019 
 
Sprejme se  kadrovski načrt za leto 2020. 
 
GLASOVANJE:    PRISOTNIH: 16  
                             ZA:                16                
                             PROTI:            0  
 
Sklep je bil sprejet. Župan je podal na glasovanje predlog tretjega sklepa. 
 

SKLEP ŠT: 9/6-127/2019 
 
Sprejme se načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Cerknica za leto 2020. 
 
GLASOVANJE:    PRISOTNIH: 19 
                             ZA:                 17           
                             PROTI:            0  
 
Sklep je bil sprejet. Župan je podal na glasovanje predlog četrtega sklepa. 
 

SKLEP ŠT: 9/6-128/2019 
 
Sprejme se Letni program športa za leto 2020. 
 
GLASOVANJE:    PRISOTNIH: 16 
                             ZA:                15               
                             PROTI:            0 
 
Sklep je bil sprejet. Župan je podal na glasovanje predlog petega sklepa. 
 

SKLEP ŠT: 9/6-129/2019 
 
Sprejme se Letni program kulture za leto 2020. 
 
GLASOVANJE:    PRISOTNIH: 19 
                             ZA:                18           
                             PROTI:            0 
 
Sklep je bil sprejet. Župan je podal na glasovanje predlog šestega sklepa. 
 

SKLEP ŠT: 9/6-130/2019 
 
Sprejme se sklep o določitvi enkratne pomoči za novorojence v občini Cerknica za leto 
2020. 
 
GLASOVANJE:    PRISOTNIH: 19 
                             ZA:                19              
                             PROTI:           0   
 
Sklep je bil sprejet. 
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Ad7  ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O OBČINSKEM  
           PROSTORSKEM NAČRTU – SPREMEMBA ŠT. 6 (krajše: SD OPN – ŠT. 6)  -  PRVA  
           OBRAVNAVA 
 
Za poročanje je župan, Marko Rupar prosil Vero Rutar iz podjetja RRD d.o.o. ter Tamaro Klepac 
Sterle, sekretarko za okolje in prostor, ki sta podali skrajšano uvodno obrazložitev kot je razvidna 
iz gradiva. 
 
Predlagano točko je obravnaval Odbor za okolje in infrastrukturo, v imenu katerega je poročal 
predsednik, Boštjan Kovač. 
 
Odbor za okolje in infrastrukturo predlaga Občinskemu svetu Občine Cerknica, da sprejme Odlok 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Cerknica – 
spremembe št. 6, v prvi obravnavi. 
 
Župan, Marko Rupar je odprl razpravo v kateri so sodelovali: Alojz Puntar, Miha Modic, Vincenc 
Steržaj, Vesna Turšič, Iva Dimic, Bogdan Zevnik in Miloš Pohole.  
 
Alojz PUNTAR je povedal, da je v lanskem letu sam dal pobudo za pridobitev gradbene parcele 
ob regionalni cesti Logatec – Rakek. Vloga je bila zavrnjena z obrazložitvijo, da gre za razpršeno 
gradnjo in da se naselje bliža Uncu. Sam je menil, da se Unec pomika proti Ivanjem selu. Podana 
je bila sledeča obrazložitev: »Za načrtovano ureditev je pridobljeno negativno mnenje NUP za 
področje kmetijstva. Prav tako NUP za področje avtocest (DARS) meni, da je predvidena širitev 
naselja ob avtocesti obremenjena s hrupom zaradi AC zato pobuda ni sprejemljiva.«  Vse 
zazidljive parcele v Ivanjem selu so 300 metrov na levo in desno. Ostanejo samo še parcele na 
severnem delu, kjer pa je bližina železniške proge, kjer je potrebno ponovno upoštevati varnostni 
pas, ostane zelo malo parcel v Ivanjem selu. Obstajajo gradbene parcele v Ivanjem selu, ki jih bo 
doletel nepremičninski davek, kar pomeni, da gradnja ne bo mogoča. Prosil je za obrazložitev. 
 
Tamara KLEPAC STERLE je povedala, da ko se opredeljujejo do osnovnih pobud jim seveda 
zakon narekuje okvir in usmeritve in tisto kar nakazuje na razpršeno gradnjo oz. na združevanje 
dveh naselij gre za dva pojava, ki sta nezaželjena v prostoru. Povedala je, da je bila pobuda pod 
zaporedno št. 6 podprta, ker je bila urbanistično utemeljena, iz akta pa je izpadla zaradi dveh 
mnenj nosilcev urejanja prostora in sicer za področje državne infrastrukture oz. Darsa. Stališče 
Darsa je, da so obstoječa stavbna zemljišča dejstvo, novega približevanja infrastrukturnemu 
koridorju pa ne želijo. Pobuda pa je bila zavrnjena tudi s strani Ministrstva za kmetijstvo, ker 
Ivanje selo vendarle izkazuje nek presežek stavbnih zemljišč, ki so še na razpolago. Strinjala se 
je, da je potrebno prevetriti kaj je realno in kaj ne, dejstvo pa je, da Ministrstvo za okolje in prostor 
na področju poselitve in ravno tako Ministrstvo za kmetijstvo za področje kmetijske rabe zemljišč 
ne spušča pobud naprej, v kolikor so stavbna zemljišča še na razpolago. Glede režimov je 
povedala sledeče; železnica ima 100 metrski varovalni pas, kar ne pomeni, da se v tem pasu ne 
sme nič dogajati, kar koli pa se dogaja v tem pasu mora služba za področje infrastrukture podati  
soglasje, v katerem presodi ali je ne glede na stavbno zemljišče, ki je že določeno neka gradnja 
upravičena in na kakšen način.  
 
Miha MODIC je povedal, da so bili na 2. seji Odbora za požarno varnost, zaščito in reševanje 
seznanjeni s problematiko parkiranja tovornih vozil v industrijskih conah, predvsem ob vikendih in 
praznikih. Na problem je opozoril zaradi zapisa v 9. členu odloka, kjer je zapisano sledeče: »Vse 
prometne ceste, manipulativne in intervencijske površine in površine mirujočega prometa (npr. 
parkirišča) morajo biti utrjene, odvajanje onesnaženih padavinskih odpadnih voda s teh površin 
mora biti urejeno preko zadrževalnikov, usedalnikov, lovilcev olj«. Zanimalo ga je ali bo 
dopolnitev v 9. členu pripomogla k rešitvi problema parkiranja tovornih vozil. Izpostavil je tudi 17. 
člen; »Padavinske in odpadne komunalne vode iz objektov in parcel ne smejo pritekati na javne 
ceste in ne smejo biti speljane v naprave za odvodnjavanje ceste in cestnega telesa.« Predlagani 
člen je pohvalil in povedal, da je predvsem problem na pločnikih ob prehodnih obdobjih, ko voda 
zamrzne in je nevarno tako za pešce kot za vse ostale. Zanimalo ga je kdo bo izvajal nadzor in 
kakšne bodo sankcije. Pod tretje pa je pohvalil spremembo, ki se nanaša na ureditev vstopne 
točke za Notranjski regijski park na Uncu.  
 
Župan, Marko RUPAR je glede parkirišč odgovoril, da je situacija za urejanje parkirišč v skladu s 
predpisi in nevarnosti iztekanja nevarnih tekočin v podtalnico je potrebno striktno začeti izvajati, 
zato bo inšpekcijska služba začela delovati tudi na tem področju.  
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Vincenc STERŽAJ je povedal, da je sam prebral obrazložitve in med samimi razlogi za pripravo 
sprememb in dopolnitev ni našel obrazložitve čemu služi 2. člen,  ki govori o skupni tlorisni 
površini stavbe. Vsi navedeni razlogi so lahko podlaga za sklic za spremembo Odloka o 
opremljanju stavbnih zemljišč, ki je med drugim podlaga za zaračunavanje komunalnega 
prispevka. Verjetno bi ta sprememba veljala tudi za pritožnike na Rakeku na upravno sodišče. Le 
to je občini naložilo ponovno izdajo odločb, ker je ugotovilo kršenje materialno – pravnega stanja, 
saj dejansko stanje, to je površina stalnega zemljišča ni bila pravilno ugotovljena, stranke pa niso 
imele možnosti sodelovanja pri ugotavljanju. Skratka izrazoslovje oz. definicije so bile tudi 
predmet zavrnitve na upravnem sodišču. Prosil je za obrazložitev. 
 
Župan, Marko RUPAR je glede trditve, da stranke niso imele možnosti sodelovanja pri 
ugotavljanju, povedal, da so vsi zavezanci za komunalni prispevek na Rakeku brez izjeme prejeli 
informativni izračun na osnovi katerega bi se lahko oglasili na občini. Takrat se jih je od 950 
oglasilo samo 35, kar pomeni, da so se vsi ostali strinjali z informativnim izračunom.  
 
Tamara KLEPAC STERLE je pojasnila, da sprememba v drugem členu ni bila v ničemer vezana 
na omenjene postopke, ampak se je želelo navesti samo bolj točno artikulacijo, saj ne gre za 
vsebinsko spremembo ampak za čisto dikcijo namena zapisa. Druga dikcija;  »Parcela, 
namenjena gradnji (gradbena parcela)«, pa izhaja iz nove gradbene zakonodaje.  
 
Vesna TURŠIČ je izpostavila 9. člen odloka, ki navaja spremembe glede utrjenih površin in 
zanimalo jo je ali to velja za površine javnega značaja ali tudi za zasebne in nadalje se sprašuje 
kako se bo to izvajalo v primeru makadamskih utrjenih površin, npr. makadamskega parkirišča 
pred stanovanjskimi hišami ali pred javnimi parkirišči. Nato je izpostavila 15. člen in sicer je 
zapisano, da postavljanje objektov za obveščanje in oglaševanje v območju državne ceste ni 
dovoljeno. Zanimalo jo je kakšen je namen in ali je prihajalo do kršitev oz. kaj se želi s tem 
preprečiti. Podala je tudi predlog in sicer, da se za v bodoče razmisli, da občinska uprava najde 
en sektor v naši okolici, kjer bi se dovolila svobodnejša gradnja, z manj omejitvami. Na takšnem 
območju, kjer bi bilo manj arhitekturnih omejitev stanovanjskih hiš bi lahko privabili premožnejše 
investitorje in postali bi atraktivni za zunanje obiskovalce. Omenila je še barve kritin na 
stanovanjskih objektih in povedala, da ima kar lepo število novejših hiš streho v črni ali sivi barvi. 
Veljalo bi razmisliti, da se tudi te barve strešne kritine vključi v sam občinski prostorski načrt. Na 
koncu je še enkrat ponovila vprašanje svetnika, Miha Modica, na katerega odgovor ni bil podan in 
sicer kdo bo izvajal nadzor in kakšne bodo sankcije. 
 
Tamara KLEPAC STERLE je glede zapisa v 15. členu odgovorila, da dikcija izhaja iz prvega 
mnenja nosilcev urejanja prostora. Tudi njeno mnenje je bilo, da se bo do druge obravnave 
odloka preverilo ali je dikcija pravilno zapisana. Glede predlagane barve kritine je odgovorila, da 
se bo o predlogu razmislilo, dejstvo pa je, da predlagana kritina ni značilna za notranjski prostor. 
Glede utrjenih površin je povedala, da so bili na to že opozorjeni. Poudarila je, da je akt pravna 
norma, vendarle pa, če gre ob stanovanjskem objektu pomeni utrjen makadamski del, če pa je 
govora o nekem parkirišču motornih vozil, pa seveda je strokovni pristop pravilen zaradi možnosti 
izliva, da so stvari utrjene na drugačen način glede na namen utrjenosti. Glede nadzora je 
povedala, da gre za prostorski dokument, ki se dotika različnih področij od okoljske do občinske 
inšpekcije in vsaka od inšpekcijskih služb mora prevzeti nadzor in odgovornost in temu ustrezno 
ukrepati glede na problematiko, ki se jo nadzoruje.   
 
Iva DIMIC je izpostavila širitev podjetja DS Smith glede na prostorske akte. Nanjo so se obrnili 
krajani in zanimalo jo je ali bo občina dovolila, da se podjetje širi izven začrtanih mej opn-ja. 
Poudarila je, da je potrebno v obzir vzeti dejstvo, da gre za širitev industrije, ki ima sedež v 
središču Rakeka. Menila je, da so vprašanja in zaskrbljenost prebivalcev iz neposredne okolice 
na mestu.  
 
Župan, Marko RUPAR je pojasnil, da je občina v stalnem kontaktu z vsemi vpletenimi in znano je, 
da je podjetje Ds Smith podalo korekten predlog neposrednim stanovalcem, ki so si v preteklosti 
polastili zemljišča, ki niso v njihovi lasti. Občinska uprava mora ščititi interes občanov,  drug vidik 
pa je, da je podjetje DS Smith na Rakeku edino podjetje, ki dobro deluje in zaposluje kar nekaj 
delavcev. V kolikor bi prišlo do oviranja, se lahko zgodi, da bo lastnik opustil proizvodnjo na 
Rakeku in nastal bo še večji problem brezposelnosti.  
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Bogdan ZEVNIK je izpostavil dve spremembe in sicer C11, kjer gre za zemljišče Agrarne 
skupnosti Cerknica, ki se nahaja na Loškem. Druga parcela, C12 pa je parcela od konca naselja 
Cerknica proti krožišču z desne strani. Pri prvi parceli je šlo za pobudo okoliških prebivalcev, da 
se celotna parcela od Agrarne skupnosti Cerknica spremeni v zeleni pas, skratka se je prisluhnilo 
okoliškim prebivalcem, lastniki pa so bili proti. V drugem primeru, za ureditev centralnih 
dejavnosti, pa so bili lastniki tudi proti. Povzel je, da se je v enem primeru upoštevalo okoliške 
prebivalce, v drugem pa ne. Navedbe, ki so navedene na strani 2/10 napisane za parcelo od 
agrarne skupnosti Cerknica med člani agrarne skupnosti povzročajo posmeh, saj se govori o 
antraksu, ki ga tam ni, saj so tako pokazali dokumenti. Govori se tudi o zeleni cezuri, ki je 
potrebna v naselju, kljub temu, da je zelena cezura do Rakeka in tudi do Borovnice. Skratka 
ljudje temu nasprotujejo in agrarna skupnost je s tem predlogom po njegovem mnenju 
oškodovana za cca. 80.000,00 €, lahko, da bo prišlo tudi do tožbe.  
 
Župan, Marko RUPAR je glede spremembe C11 povedal, da so  nekdanji veterinarji potrdili, da je 
potrebno biti zelo previden pri omenjenem zemljišču. Občinska uprava je upoštevala pobudo 
agrarne skupnosti, da se 1/3 zemljišča ohrani za zelene površine, ostala površina pa je 
namenjena za stanovanjsko gradnjo. Glede centralnih dejavnosti pred samo Cerknico je povedal, 
da se Cerknica zelo širi in zato potrebuje centralne dejavnosti. V naslednjem letu bodo zgrajena 
stanovanja pri bivšem Gradišču, kjer bo okrog 65 stanovanj, kar pomeni širjenje Cerknice zato se 
je občinska uprava odločila, da je potrebo urediti zemljišča na začetku Cerknice.  
 
Miloš POHOLE se je navezal na delovanje agrarne skupnosti in ponovno poudaril na zakonitost 
delovanja.  
 
Župan, Marko RUPAR je povedal, da je bil na občnem zboru Agrarne skupnosti Cerknica tudi 
sam in takrat je bil predstavljen idejni projekt, ki naj bi se gradil na parcelah agrarne skupnosti na 
Loškem. Sam je takrat opozoril, da je potrebno pridobiti projektno dokumentacijo z vrednostjo, 
finančni plan in na naslednjem občnem zboru je potrebno izvesti glasovanje. Županova pripomba 
ni bila zapisana v zapisniku, čez 14 dni pa je bila podana vloga za gradbeno dovoljenje.  
 
Luka KOČEVAR je opozoril, da je skozi celotno sejo rdeča nit agrarna skupnost, zato je 
predlagal, da se zadeva zaključi.  
 
Župan, Marko RUPAR je povedal, da širitev naselja Cerknica ni mogoča, ker je večina zemljišč v 
lasti Agrarne skupnosti Cerknica.  
 
Bogdan ZEVNIK je povedal, da se bodo zadeve okrog agrarne skupnosti Cerknica morale 
reševati drugje ne pa na občinskem svetu. 
 
Vincenc STERŽAJ je podal repliko na odgovor glede podjetja Ds Smith. Povedal je, da si je g. 
Vadnu dolgo časa prizadeval, da bi prišel do spornega zemljišča.  
 
Župan, Marko RUPAR je odgovoril, da je omenjeni problem relacija med lastniki sosednjih parcel 
in samim podjetjem. V kolikor bodo upoštevali mediacijski postopek in predlog podjetja bo to 
najboljša rešitev v danem primeru. Po končani razpravi je župan podal na glasovanje predlog 
sklepa. 

SKLEP ŠT: 9/7-131/2019 
 
Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu 
Občine Cerknica – spremembe št. 6, v prvi obravnavi. 
 
GLASOVANJE:    PRISOTNIH: 19 
                             ZA:                16           
                             PROTI:           1   
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Ad8  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. 
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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 dopolnitev načrta pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2019, za zemljišče:  - s 
parc. št. *66 k.o. 1681 Bločice, v izmeri 166 m², s parc. št. 896/2 k.o. 1681 Bločice, v izmeri 99 m² 
in zemljišče s parc. št. 897/2 k.o. 1681 Bločice, v izmeri 361 m². 
 
Župan, Marko Rupar je odprl razpravo. Ker razprave ni bilo je župan podal na glasovanje predlog 
sklepa. 
 

SKLEP ŠT: 9/8-132/2019 
 

Sprejme se dopolnitev načrta pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2019, za 
zemljišče:  - s parc. št. *66 k.o. 1681 Bločice, v izmeri 166 m², s parc. št. 896/2 k.o. 1681 
Bločice, v izmeri 99 m² in zemljišče s parc. št. 897/2 k.o. 1681 Bločice, v izmeri 361 m². 
 
GLASOVANJE:    PRISOTNIH: 19 
                             ZA:                19              
                             PROTI:            0 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Ad 9 POBUDE IN VPRAŠANJA 
 
Alojz PUNTAR je izpostavil oblikovanje pokrajin in povedal, da so v stranki Nova Slovenija 
ogorčeni nad uvrščanjem občine, saj jo enkrat priključujejo h Kopru drugič pa h Kranju. Dejstvo 
je, da smo bili vedno Notranjska. 
 
Župan, Marko Rupar je povedal, da je bilo kar nekaj dilem okrog oblikovanja regij, sporno je bilo 
tudi število pokrajin. Najprej so nas uvrstili pod Koper, kasneje pa v Ljubljano. Na Svetu regije so 
izoblikovali predlog, in sicer v kolikor se Kopru pridruži Pivka, Postojna in Ilirska bistrica ni 
nobene teže proti Kopru. V kolikor Cerknica ostane pod Koprom izgubi ime Notranjska in nima 
nobene teže. Župan je na svetu regije predlagal, da se v celoti pridružimo Kopru in smo 
uravnoteženi glede prebivalcev in moči, neglede na sedež v Kopru. Na svetu regije so tudi 
vztrajali, da je to Primorsko – Notranjska regija, ker samo tako se ohrani Notranjska.  
 
Vincenc STERŽAJ je povedal, da je pred sejo govoril s krajanom Rakeka, ki je prejel novo 
odločbo za plačilo komunalnega prispevka. Krajan se ni pritožil, vendar pa je znesek ponovno 
povečan zaradi indeksa gradbenih del. Zanimalo ga je zakaj to ni bilo prikazano že na 
informativnem izračunu, kjer je bil upoštevan indeks gradbenih del iz leta 2017.  
 
Samo MLINAR je pojasnil, da so bile izdane prve odločbe. Povedal je, da je občinska uprava 
pridobila naknadno pravno mnenje, da je potrebno indekse uskladiti z dnevom izdaje odločbe. To 
je bilo narejeno, kar pa posledično predstavlja večji komunalni prispevek.  
 
Janez OŽBOLT je opozoril, da se je veliko časa na seji namenilo razpravi glede Agrarne 
skupnosti Cerknica, ki je bila tako pri točki proračuna kot pri občinskem podrobnem načrtu. 
Opozoril je župana, da bi moral prekiniti razpravo. Povedal je, da je tudi sam razočaran nad 
umikom soglasja za kolesarsko stezo, ki je po njegovem mnenju ključnega pomena za našo 
občino, saj se na ta način tako otroke kot rekreativne kolesarje umakne s ceste in se tako 
pripomore k večji varnosti. V imenu svetniške skupine Naša Notranjska je apeliral na Agrarno 
skupnost Cerknica in na Bogdana Zevnika, da razmislijo, če je sploh še čas za to in podajo 
ponovno soglasje. 
 
Župan, Marko RUPAR se je opravičil za obširno razpravo glede agrarne skupnosti in povedal, da 
je bil dolžan pojasniti uradno stališče občine.  
 
Domen PETAN se je vrnil na vprašanja, ki jih je v preteklosti zastavljal na sejah občinskega 
sveta. Najprej je izpostavil vprašanje iz prejšnjih dveh sej glede udeleževanja sestankov svetova 
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stanovalcev in prvič je dobil odgovor, da se občina redno udeležuje teh sej. Ko je izpostavil, da 
temu ni tako, je prejel odgovor, da se Občina Cerknica kot dober gospodar udeležuje sestankov 
svetov stanovalcev po potrebi in po predhodnem dogovoru z upravnikom objektov. Apeliral je na 
občinsko upravo, da se ne posvetuje, ampak da se nekdo vedno udeleži teh sestankov. Če ima 
občina v lasti neke nepremičnine bi se morala kot dober gospodar teh sej udeleževat in odločati v 
nasprotnem primeru pa naj se pooblasti nekoga in na ta način bo zagotovljena tudi sklepčnost. 
Druga zadeva, ki jo je izpostavil so bili video posnetki sej na spletu. Dobil je odgovor, da občina 
ne pozna rešitve, ki bi bila v skladu s pričakovanji in  v  kolikor je rešitev poznana, jo bo občinska 
uprava uvrstila v obravnavo. V naslednjem tednu bo vsem občinskim svetnikom posredoval 
mnenje informacijske pooblaščenke, ki ga je deloma predstavil in sicer; »Občina lahko ustrezno 
seznanitev z obdelavo osebnih podatkov zagotovi s sprejemom poslovnika, ki bo moral biti 
dostopen vsem potencialnim udeležencem seje in v katerem bo moralo biti navedeno, da se seje 
snemajo, tako slikovno kot zvočno (določilo je v poslovniku že zapisano), kdo je upravljalec zbirk 
osebnih podatkov (Občina Cerknica), da se bodo posnetki oz. neposredni prenosi sej javno 
predvajali, ter kje se bodo javno predvajali (potrebno je zapisati, da se bodo javno objavljali tudi 
na spletu), za kateri namen se seje občinskega sveta snemajo (za obveščanje javnosti), kje in 
koliko časa so posnetki objavljeni in koliko časa se posnetki hranijo. Povedal je, da bo mnenje 
posredoval in predlaga občinskemu svetu in občinski upravi, da ga preuči in v kolikor bodo še 
vedno težave z zapisom dikcije, se vključi tudi pravno službo za pomoč.  
Zanimalo ga je ali lahko občina pripomore k ureditvi osvetljave na uvozu na avtocesto, kjer je 
javna razsvetljava postavljena, vendar ne deluje.  
Glede občinskih stanovanj je zaprosil občinsko upravo, da posreduje podatke o številu stanovanj 
in velikosti oz. vrstah stanovanj, ter opis trenutne situacije teh stanovanj, ter koliko prostih po 
velikosti je na voljo.  
Na koncu se je navezal še na predhodnika glede pokrajin in predlagal, da se na občinskem svetu 
opravi razprava glede pokrajin. Menil je, da je potrebno pri oblikovanju pokrajin razmisliti o 
interesih občine.  
Nato se je vrnil na spremembo poslovnika in predlagal, da predlog najprej obravnava Statutarno 
pravna komisija, kasne je pa občinski svet. Predlagal je, da se odpre razprava na poslovnik in se 
ga dopolni oz. ustrezno korigira glede na dane predloge in pobude. Menil je, da poslovnik ne sme 
biti zadeva, ki bi občinske svetnike preveč omejevala in dodal, da bi se moralo pri vseh točkah 
dovoliti razpravljati brez časovne omejitve, dokler niso izčrpani vsi argumenti.  
 
Iva DIMIC je postavila vprašanje, ki ga ni zasledila v proračunu in sicer kako je z ureditvijo 
hokejskega igrišča v Dolenji vasi. Krajani novega dela Rakeka so posredovali pismo v katerem jih 
zanima, če obstajajo študije in ocena klimatskega in ekološkega vpliva na okolje, ko se bo 
odstranilo hrib. Krajani opozarjajo, da so se  pri urejanju prve cone zgodile spremembe 
mikroklime, prihod meglice in burja. Zadnje vprašanje pa je bilo ali se pojavljajo kakšne težave pri 
odlaganju blata iz čistilnih naprav, ker je Avstrija prekinila z prevozom blata v sežigalnice.  
 
Župan, Marko RUPAR je glede hokejskega igrišča v Dolenji vasi odgovoril, da je občinska uprava 
preučila dve lokaciji, lokacija poleg čistilne naprave ne pride v poštev, ker je tam komunalna 
infrastruktura na kateri ni mogoče graditi. Druga lokacija je blizu objekta, ki je v lasti občine, 
vendar pa je ta objekt v neposredni bližini vodotoka, ki je v lasti države. Na državo so se naslovile 
vse potrebne vloge. Župan je imel razgovore tudi s krajevno skupnostjo in krajani Dolenje vasi in 
jih zaprosil, da poiščejo morebitno ustrezno lokacijo. Glede vplivov na okolje in industrijske cone 
je odgovoril, da je tam gradbeno dovoljenje že kar nekaj let, ki tudi v tem delu predvideva širjenje 
industrijske cone med Ebm papst in novo industrijsko cono. Zadeva se bo preverila. Glede blata 
iz čistilnih naprav pa je povedal, da je trenutna situacija še vedno obvladljiva.  
 
Irena ZALAR je podala odgovor svetniku, Domnu Petanu glede objave posnetkov sej na spletni 
strani občine in povedala, da se zadeva ponavlja iz seje na sejo. Našla se je rešitev s podajo 
soglasij, vendar pa občinski svet ni bil enoten, zato objava ni bila več mogoča. Vsa stališča, ki jih 
je svetnik, Petan navedel v petih točkah držijo in so poznana, ter že vključena v poslovnik, edina 
zadeva je objava, ki je sporna. Povedala je, da se seje snemajo in so javno predvajane in 
direktno objavljene, sporna je samo objava na spletni strani občine in posledično na svetovnem 
spletu, saj posnetka ni več mogoče brisati. Občinska uprava ima v tem delu pomisleke in ne 
najde ustrezne rešitve, ki bi zadostila vsem zakonskim normam in interesom v občinskem svetu. 
Občinska uprava se je že obrnila na Ministrstvo za javno upravo, ki pa neke ustrezne rešitve ni 
podala. Navezala se je tudi na pristojnosti Statutarno pravne komisije katere pristojnost je tudi 
predlaganje sprememb poslovnika. Glede poslovnika Na koncu je dodala, da je poslovnik zelo 
noveliran akt, saj je pred dvema letoma tekla  obravnava na več sejah občinskega sveta in takrat 
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je bil usklajen ter sprejet z dvotretjinsko večino in zato ocenjujejo, da je noveliran in da ga ni 
potrebno ponovno novelirati. Poslovnik je akt, ki naj bi veljal vsaj en mandat. V kolikor je stališče 
občinskega sveta drugačno, se lahko poslovnik novelira oz. spremeni.   
 
Župan, Marko RUPAR je glede udeleževanja sestankov svetova stanovalcev povedal, da bo 
občinska uprava poskrbela, da bo predstavnik vedno prisoten. Glede osvetljave na uvozu na 
avtocesto je povedal, da je v stalnem kontaktu z Darsom in sam ne vidi težave za ureditev 
situacije.  
 
Boštjan KOVAČ je apeliral na vse vpletene in prosil, da se zbere politična moč za ureditev 
kolesarske steze med Cerknico in Blokami.  
 
Bogdan ZEVNIK je povedal, da je danes prejel sliko od občana iz Rakeka, ki prikazuje 
kanalizacijski vod s toaletnim papirjem od čistilne naprave na Rakeku po poljski poti. Zanimalo ga 
je zakaj se to dogaja. Povedal je, da bo podal soglasje za objavo posnetkov na spletni strani, ki je 
lahko nepreklicno do konca mandata.  
 
Župan, Marko RUPAR je glede iztoka fekalij povedal, da se zadeva že rešuje in povedal, da se 
na Rakeku dogaja, da kljub temu, da je ločen sistem se nekateri z meteorno kanalizacijo 
priklapljajo na fekalno kanalizacijo. 
 
Domen PETAN se je zahvalil svetniku, Bogdanu Zevniku za ponovno podajo soglasja in s tem na 
rešitev težave glede objave posnetka sej na spletni strani občine.  
 
Župan, Marko RUPAR je povedal, da bo naslednja seja v četrtek, 12. decembra 2019 ob 18. uri. 
Vsem prisotnim se je zahvalil za udeležbo in sodelovanje in ob 20:55 zaključil 9. 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 
 
 
 
OBČINA CERKNICA 
OBČINSKA UPRAVA 
DIREKTORICA 
Irena ZALAR 

 OBČINA CERKNICA 
OBČINSKI SVET 
ŽUPAN 
Marko RUPAR 

 



 
 
Številka: 032-17/2019 
Cerknica, 8. november 2019 
 

PREGLED SKLEPOV 
9. redne seje Občinskega sveta Občine Cerknica, 
ki je potekala dne, 7. novembra 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: 9/1-119/2019 
 
Sprejet in potrjen je dnevni red 9. redne seje Občinskega sveta Občine Cerknica.  
 

 
Ad 2 PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 8. REDNE SEJE  

 
SKLEP: 9/2-120/2019 

 
Sprejet in potrjen je zapisnik 8. redne seje Občinskega sveta Občine Cerknica. 
 
 
A 3 SKLEP O RAZREŠITVI IN SKLEP O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA USTANOVITELJA V 

SVET ZAVODA ZD DR. BOŽIDARJA LAVRIČA CERKNICA  
 

SKLEP ŠT: 9/3-121/2019 
 
Občinski svet Občine Cerknica je obravnaval in sprejel sklep o razrešitvi predstavnikov 
ustanovitelja v svet zavoda ZD Dr. Božidarja Lavriča Cerknica.  
 

SKLEP ŠT: 9/3-122/2019 
 
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. 
 

 
Ad 4 ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI ORGANA 

SKUPNE OBČINSKE UPRAVE » MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO OBČIN 
POSTOJNA, CERKNICA, PIVKA, LOŠKA DOLINA IN BLOKE« - PRVA OBRAVNAVA  
 

SKLEP ŠT: 9/4-123/2019 
 
Sprejme  se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne 
občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Postojna, Cerknica, Pivka, 
Loška dolina in Bloke«, v prvi obravnavi. 
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Ad 5 SKLEP O SOGLASJU K CENI STORITVE POMOČI DRUŽINI NA DOMU 
 

SKLEP ŠT: 9/5-124/2019 
 

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

 
 
Ad 6 ODLOK O PRORAČUNU OBČINE CERKNICA ZA LETO 2020-PRVA OBRAVNAVA 

  
SKLEP ŠT: 9/6-125/2019 

 
Sprejme se Odlok o proračunu Občine Cerknica za leto 2020 v prvi obravnavi. 
 

SKLEP ŠT: 9/6-126/2019 
 
Sprejme se  kadrovski načrt za leto 2020. 
 

SKLEP ŠT: 9/6-127/2019 
 
Sprejme se načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Cerknica za leto 2020. 
 

SKLEP ŠT: 9/6-128/2019 
 
Sprejme se Letni program športa za leto 2020. 
 

SKLEP ŠT: 9/6-129/2019 
 
Sprejme se Letni program kulture za leto 2020. 
 

SKLEP ŠT: 9/6-130/2019 
 
Sprejme se sklep o določitvi enkratne pomoči za novorojence v občini Cerknica za leto 
2020. 
 
 
Ad7  ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O OBČINSKEM  
           PROSTORSKEM NAČRTU – SPREMEMBA ŠT. 6 (krajše: SD OPN – ŠT. 6)  -  PRVA  
           OBRAVNAVA 
 

SKLEP ŠT: 9/7-131/2019 
 
Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu 
Občine Cerknica – spremembe št. 6, v prvi obravnavi. 
 
 
Ad8  PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE  
 

SKLEP ŠT: 9/8-132/2019 
 

Sprejme se dopolnitev načrta pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2019, za 
zemljišče:  - s parc. št. *66 k.o. 1681 Bločice, v izmeri 166 m², s parc. št. 896/2 k.o. 1681 
Bločice, v izmeri 99 m² in zemljišče s parc. št. 897/2 k.o. 1681 Bločice, v izmeri 361 m². 
 
Pregled sklepov pripravila: 
Jasmina KRIŽANČIČ 

 
OBČINA CERKNICA 
OBČINSKA UPRAVA 

DIREKTORICA 
Irena ZALAR 

 OBČINA CERKNICA 
OBČINSKI SVET 

ŽUPAN 
   Marko RUPAR 

 


















































