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Odgovori na pobude in vprašanja 



 
Številka: 039-1/2014 
Datum:    16. 9. 2015 
 
 
ZADEVA: ODGOVORI NA POBUDE IN VPRAŠANJA ČLANOV OBČINSKEGA SVETA na 6. 
REDNI SEJI OBČINSKEGA SVETA, KI JE POTEKALA V ČETRTEK, 2. 7. 2015 
 
Vesna TURŠIČ je pohvalila občinsko upravo, da se je zelo aktivno zavzela za nujno medicinsko 
pomoč. Pohvalila je tudi na novo urejeno otroško igrišče pri blokih na ulici Ceste na Jezero, ki se 
je na novo uredilo. Predlagala je, da se v okolici teh istih blokov uredi igrišče za mladino, s koši 
za košarko ali pa prostor za skate park.  
 
ODGOVOR NA POBUDO:  
 
Športno rekreacijski park se umešča v prostorske akte na lokaciji med novo stanovanjsko 
sosesko »Za vrtovi«, pokopališčem in Sinjo Gorico. Po potrditvi v prostorskih aktih bo potrebno 
pristopiti k odkupu zemljišč in nato k realizaciji v naslednjih letih.  
Kratkoročno pa načrtujemo izgradnjo »skate parka«  in »zunanjega fitnesa« Za mlinom (med 
sosesko in domom starejših občanov).  
 
Odgovor pripravila: Tamara Klepac Sterle, podsekretarka  

 
Janez OŽBOLT je povedal, da je od ljudi dobil pripombo glede posnetka seje na lokalni televiziji, 
saj je slika zelo majhna, na četrtini ekrana. Prosil je izboljšave, v kolikor jih je mogoče urediti. 
Izpostavil je kanalizacijo Begunje in postavil vprašanje kdaj je predvideno, da se bo vod povezal 
do Cerknice. Ljudi zanima tudi kaj je z malimi čistilnimi napravami, ali drži, da jih morajo narediti 
in do kdaj. Zadnje vprašanje je bilo, da so na današnji seji sprejeli sklep o odvajanju in čiščenju 
komunalnih, odpadnih in padavinskih voda, v Loški dolini pa ta predlog pa ni bil sprejet, zato ga je 
zanimalo ali bodo cene v Loški dolini nižje, v Cerknici pa višje, kljub temu, da gre za isto JP 
Komunala Cerknica d.o.o. 
 
ODGOVOR NA PRVO VPRAŠANJE:  
Resolucija posnetkov sej je slaba, zato lokalna televizija predvaja pomanjšano  sliko. Občinska 
uprava je na zadnji, 7. redni seji vsem članom občinskega sveta in ostalim udeleženim 
posredovala soglasje za objavo posnetka seje na spletni strani, vendar pa niso vsi soglašali z 
objavo, zato posnetka ni bilo mogoče objaviti.  
 
Odgovor pripravila: Jasmina Križančič, svetovalka v uradu župana 
 
ODGOVOR NA DRUGO VPRAŠANJE:  
Za naselji Begunje in Selšček je izdelana projektna dokumentacija PGD, za katero predvidevamo 
v letošnjem letu pridobiti gradbeno dovoljenje. S tem bodo pridobljeni prostorski pogoji za 
gradnjo, kar pa se finančnih pogojev tiče, je v tem trenutku nemogoče napovedati, kje oz. na 
katerih razpisih bo možno pridobiti finančna sredstva za sofinanciranje omenjenega okoljskega 
projekta, ki je projektantsko ocenjen na 6,786 mio €.  Na občini bomo spremljali vse razpoložljive 
razpise.  
 
Odgovor pripravil: Samo Mlinar, višji svetovalec za komunalno cestno dejavnost 
 
ODGOVOR NA TRETJE  VPRAŠANJE:  
Cene za odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode se za vsako občino 
oblikujejo ločeno, kar pomeni da se v odvisnosti od stroškov na omrežju ( odvajanje ), čistilnih 



 

napravah ( čiščenju )  ter vrednosti omrežja pripravi Elaborat o oblikovanju cen v katerem so 
predstavljene cene, ki ne vsebujejo dobička. V kolikor se predlagana cene sprejmejo se na 
posameznem segmentu gospodarske javne službe ne pričakuje zgube, v kolikor ne, pa moramo 
kot lastnik Komunale  to zgubo pokriti iz proračunskih sredstev. Zguba oz. dobiček se za obe 
občini vodita ločeno za posamezne gospodarske javne službe. 
 

Odgovor pripravil: Samo Mlinar, višji svetovalec za komunalno cestno dejavnost 
 
Aleš ŠTEFANČIČ se je zahvalil občini Cerknica glede skupnega nastopa pri reševanju 
problematike nujne medicinske pomoči. Pohvalil je tudi tiskovino oz. publikacijo, ki so jo prejeli 
krajani glede načrtovanja priklopa na kanalizacijsko omrežje. V tiskovini je pogrešal obrazložitev 
kako je z izgradnjo male čistilne naprave, kdo je tisti, ki bo moral izvesti to nadgradnjo in kdo bo 
priklopljen na javno omrežje. Predlagal je, da v kolikor projekti že obstajajo, bi bilo zelo smiselno, 
da se o tem obvesti krajane.  
Dobil je pobudo od vaščanov Ivanjega sela in sicer jih zanima ali je mogoče prestaviti tablo za 
označevanje začetka naselja Ivanje selo, ki je trenutno postavljena v bližino mosta in sicer bi se 
prestavila pred gostilno Puntar, kajti prav tam so sedaj vhodi v vas in tam so nastale tudi 
novogradnje.  
Naslednja zadeva, ki jo je izpostavil, je bila, da so že na prejšnji seji opozarjali na to, da so pisni 
odgovori svetnikom nepopolni in tudi z gradivom za 6. redno sejo vseh odgovorov ni bilo podanih. 
Zato je ponovil vprašanje: Ali je bilo razdeljevanje sredstev društvom v začetku letu 2015 v skladu 
z zakonodajo RS.  
Zadnjo zadevo, ki jo je izpostavil, pa je bila, da je bila Statutarno pravna komisija že na prejšnjih 
sejah opozorjena, da mora po poslovniku obravnavati vse odloke in pravilnike, ki so na dnevnem 
redu seje občinskega sveta. Iz mnenja komisije je razvidno, da temu ni tako, kar je v popolnem 
neskladju z 62. členom poslovnika. Sam je pozval predsednika Statutarno pravne komisije naj se 
drži poslovnika, saj bodo v nasprotnem primeru predlagali njegov odstop. 
 
ODGOVOR NA POBUDO: 
Pobuda za prestavitev table za naselje Ivanje Selo je bila posredovana na Svet za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu. 
 
Odgovor pripravila: Jasmina Križančič, svetovalka v uradu župana 
 
ODGOVOR NA VPRAŠANJE GLEDE RAZDELJEVANJA SREDSTEV DRUŠTEV:  
Že na 4. redni seji  vam je bilo točno odgovorjeno na vaše postavljeno vprašanje saj ste vprašali 
na kakšni podlagi pride do odločitve, da društvo dobi sredstva ali ne, kljub temu da je to v 
neskladju z zakonodajo. Smatram, da ste vi sami tudi že odgovorili na postavljeno vprašanje, saj 
ste napisali, da je to v neskladju z zakonodajo. Sicer pa smo na podlagi opozorila s strani 
Ministrstva za finance in njihovega pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna, ki ne 
dovoljuje izplačila dotacij pred postopkom javnega razpisa, ustavili vsa sofinanciranja društev, 
dokler nismo zadostili vsem pravilom, ki so bila po tolmačenju istega ministrstva potrebna za 
nakazovanje sredstev vključno z Javnim razpisom, ki je moral biti objavljen šele po sprejemu 
proračuna. 
Doslej smo neprekinjeno vsa leta dodeljevali finančna sredstva društvom zaradi tega, da njihovo 

delovanje ni bilo ogroženo. Delali smo v javno dobro in upoštevali vsebino dela.  

Na raznih seminarjih ministrstev, ki smo jih imeli v prejšnjih letih, je bilo ugotovljeno, da je praksa 

tudi veliko drugih občin pri dodeljevanju sredstev za sofinanciranje društev taka, da se društvom 

nakazuje dotacije na podlagi sprejetega proračuna za tekoče leto oziroma začasnega 

financiranja, prav zaradi nemotenega delovanja društev. 

V letu 2006 je bilo s strani Računskega sodišča pregledano poslovanje Občine Cerknica za leto 

2004, tudi nakazila društvom na podlagi sklenjenih pogodb z veljavnostjo od 1.1. do 31.12.2004. 

Pri tem ni bilo ugotovljenih nepravilnosti, čeprav so bila finančna sredstva društvom nakazana  

neprekinjeno vsak mesec, tako kot tudi v začetku leta 2015 in v preteklih letih. 

Tudi sedaj, v letu 2015 so bila vsa finančna sredstva športnim društvom in drugim izvajalcem 

športnih programov, nakazana v skladu s sklenjenimi pogodbami med posameznimi izvajalci in 

Občino Cerknica. Pogodbe veljajo od 1.1.2015 do 31.12.2015. Izvajalci, kateri niso izpolnjevali 



 

določb pogodbe / predvsem niso dostavili poročila za prvo polletje /, še niso prejeli finančnih 

sredstev. 

Torej, zaradi dosedanjih različnih tolmačenj posameznih organov ter ministrstev s posameznimi 

direktorati in različnih praks posameznih občin, bi morali predlagati spremembo neživljenjskih 

pravilnikov oziroma pravil, ki z birokratskimi predpisi onemogočajo normalno transparentno 

pridobivanje sredstev društev in s tem postavljajo njihovo delovanje pod vprašaj.    

Odgovor pripravil: Dušan Jernejčič, projektni sodelavec 
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