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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 19. redne seje 



 
Številka: 032-7/2017 
Cerknica, 20. oktober 2017 
 

SKRAJŠANI ZAPISNIK 
19. redne seje Občinskega sveta Občine Cerknica, 

ki je potekala dne, 19. oktobra 2017, 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. 
Delo organa je vodila direktorica občinske uprave, Irena ZALAR. 
Zapisnik zapisala Jasmina KRIŽANČIČ. 
 
PRISOTNI SVETNIKI: 
 
1) Vida DEBEVC(SDS) 
2) Miloš POHOLE (SDS) 
3) Ladislava KLANČAR (SDS) 
4) Julija JERNEJČIČ (SDS) 
5) Marko KRANJC (SDS) 
6) Vincenc STERŽAJ (SDS) 
7) Alojz PUNTAR (N.SI) 
8) Blaž KNEZ (N.Si) 
9) Boštjan KOVAČ SD) 
10) Zvonka JEŠELNIK (SD) 
11) Janez OŽBOLT (NaNo) 
12) Meta ZALAR (NaNo) 
13) Anže BAJC (NaNo) 

 

14) Aleš ŠTEFANČIČ (NaNo) 
15) Vesna TURŠIČ (NaNo) 
16) Danijel LESKOVEC (DeSUS) 
17) Gregor POKLEKA (DeSUS) 
18) Bogdan ZEVNIK (SLS) 
19) Anton LAH (NLN) 
 
 

Poročevalci in občinska uprava: Marija HRIBAR – direktorica Knjižnice Jožeta Udoviča Cerknica, 
Bogdan URBAR – koordinator sveta za kulturo, Ivo KEJŽAR – Ipsum d.o.o., Bogdana BIZJAK – 
višja svetovalka za družbene dejavnosti, Jasna ZALAR – višja svetovalka za stike z javnostjo in 
gospodarstvo  in Jasmina KRIŽANČIČ – svetovalka v uradu župana. 
 
Predstavnica medijev: Maruša OPEKA – Slivniški pogledi. 
 
 
Ad 1 UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI IN SPREJEM DNEVNEGA REDA SEJE 
 
Župan, Marko RUPAR je vse prisotne lepo pozdravil. Sporočil je, da je bila Občina Cerknica 
skupaj s partnerji uspešna na razpisu Ministrstva za zdravje, kjer je uspela pridobiti štiri 
defibrilatorje, od tega bo en defibrilator prejela Občini Bloke,  drugi bo pripadal Občini Loška 
dolina, tretji bo za Ivanje selo in četrti za Cajnarje. Druga zadeva pa je povezana s športno 
dvorano Rakek, in sicer je bila občina uspešna na dveh razpisih za nepovratna sredstva na 
Ministrstvu za šolstvo in šport, kjer je bilo pridobljenih 448.000 € in pa na Ekoskladu za 714.000 
€. Kar skupaj pomeni 1,162.000 € nepovarnih sredstev.  
 
V nadaljevanju je župan odprl 19. redno sejo Občinskega sveta Občine Cerknica. Ugotovil je, da 
je prisotnih 18 članov občinskega sveta. 
 
Nato je župan prešel na dnevni red seje, ki se je glasil: 
 
1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda seje 
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2. Pregled in potrditev zapisnika 18. redne seje  

 
3. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč območja občinskega lokacijskega načrta za 

občinskem podrobnem prostorskem načrtu  za južni del EUP GR 19 in del GR 15 v 
Grahovem – krajše: OPPN GR 19  - DRUGA OBRAVNAVA 

4. Odlok o razglasitvi domoznanske zbirke Knjižnice Jožeta Udoviča Cerknica za kulturni 
spomenik lokalnega pomena – DRUGA OBRAVNAVA 
 

5. Odlok o razglasitvi zbirke Jožeta Udoviča Cerknica za kulturni spomenik lokalnega pomena – 
DRUGA OBRAVNAVA 
 

6. Odlok o spremembi odloka o sprejemu predšolskih otrok v Vrtec Martin Krpan Cerknica – 
DRUGA OBRAVNAVA 
 

7. Sklep o izvolitvi predstavnikov (elektorjev) v volilno telo za volitve člana državnega sveta 
 

8. Sklep o določitvi kandidata za člana državnega sveta 
 

9. Imenovanje odgovornega urednika občinskega glasila 
 

10. Sklep o razrešitvi in sklep o imenovanju predstavnika v Svet za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu  

 
11. Pobude in vprašanja 

  
Župan je odprl razpravo na dnevni red seje.  
 
Aleš ŠTEFANČIČ je predlagal spremembo dnevnega reda in sicer, da se točka 7. Sklep o 
izvolitvi predstavnikov (elektorjev) v volilno telo za volitve člana državnega sveta in točka 8. Sklep 
o določitvi kandidata za člana državnega sveta, obravnavata kot 3. in 4. točka, ostale točke pa se 
ustrezno preštevilčijo.  
 
Župan je prekinil sejo za pet minut. Seja se je nadaljevala ob 18:15. V tem času se je seji 
pridružila svetnica, Ladislava Klančar, tako je bilo v nadaljevanju seje prisotnih vseh 19 članov 
občinskega sveta. Župan je odprl razpravo, v kateri je razpravljal Marko Kranjc.  
 
Marko KRANJC je povedal, da predlog ni politično korekten, saj je bila stranka SDS v času 
predloga svetnika, Štefančiča brez ene svetnice in zato je predlagal, da se predlog svetnika, 
Aleša Štefančiča ne podpre.  
 
Aleš ŠTEFANČIČ je povedal, da je sam podal predlog za premik točk naprej zato, ker bo na seji 
prisoten eno uro in bi rad glasoval za elektorje in državnega svetnika.   
 
Po končani razpravi je župan podal na glasovanje predlog svetnika, Aleša Štefančiča in sicer se 
točka 7. Sklep o izvolitvi predstavnikov (elektorjev) v volilno telo za volitve člana državnega sveta 
in točka 8. Sklep o določitvi kandidata za člana državnega sveta, obravnavata kot 3. in 4. točka, 
ostale točke pa se ustrezno preštevilčijo.  
 

SKLEP: 19/1-355/2017 
 
Sprejet in potrjen je spremenjeni dnevni red 19. redne seje Občinskega sveta Občine 
Cerknica in sicer se točka 7. Sklep o izvolitvi predstavnikov (elektorjev) v volilno telo za 
volitve člana državnega sveta in točka 8. Sklep o določitvi kandidata za člana državnega 
sveta, obravnavata kot 3. in 4. točka, ostale točke pa se ustrezno preštevilčijo.  
 
GLASOVANJE:   PRISOTNIH: 19 
                          ZA:               11             
                          PROTI:           7    
 
Sklep je bil sprejet. 
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Ad 2 PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 18. REDNE SEJE  

 
Župan, Marko RUPAR je odprl razpravo na zapisnik 18. redne seje. Ker razprave ni bilo, je  podal 
zapisnik na glasovanje. Zaradi prehitrega glasovanja svetnikov se je glasovanje trikrat ponovilo. 
 

SKLEP: 19/2-356/2017 
 
Sprejet in potrjen je zapisnik 18. redne seje Občinskega sveta Občine Cerknica. 
 
GLASOVANJE:   PRISOTNIH: 19 
                            ZA:                19           
                          PROTI:           0  
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Ad 3 SKLEP O IZVOLITVI PREDSTAVNIKOV (ELEKTORJEV) V VOLILNO TELO ZA VOLITVE 

ČLANA DRŽAVNEGA SVETA 

Uvodno obrazložitev je podala Irena ZALAR, direktorica občinske uprave. 
 
Predlagano točko je obravnavala Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, zato je 
župan prosil za poročanje predsednika komisije, g. Miloša POHOLE. 
 
G. Miloš POHOLE je povedal, da je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, na 
svoji 15. redni seji, 18. oktobra 2017 v skladu s 4. 5. in 6. členom Pravilnika za izvolitev 
predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana 
državnega sveta, sestavila seznam predlaganih kandidatov po abecednem vrstnem redu za 
izvolitev predstavnikov lokalnih interesov (elektorjev) volilnega  telesa za volitve člana državnega 
sveta v sestavi: 
 
- Anton BAJT, (svetniška skupina SD)  
- Blaž GERBEC, (samostojni svetnik Bogdan Zevnik) 
- Davorin KOVAČIČ, (svetniška skupina  DeSus) 
- Marko KRANJC, (svetniška skupina SDS) 
- Anton LAH, (sam. svetnik Anton Lah)                                                                                                                                                      
- Alojz PUNTAR, (svetniška skupina N.Si) 
- Vesna TURŠIČ, (svetniška skupina NaNo) 
 
Župan je odprl razpravo. Ker razprave ni bilo je  podal na glasovanje predlog sklepa, da  se tajno 
glasovanje za izvolitev elektorjev in za določitev kandidata za člana državnega sveta izvede 
ločeno. Kot prvo se izvede glasovanje za izvolitev elektorjev. 
 

SKLEP ŠT: 19/3-357/2017 
 
Tajno glasovanje za izvolitev elektorjev in za določitev kandidata za člana državnega sveta 
se izvede ločeno. Kot prvo se izvede glasovanje za izvolitev elektorjev. 
 
GLASOVANJE:   PRISOTNIH: 19 
                          ZA:               18 
                          PROTI:             1 
 
Sklep je sprejet. 
 
Župan je povedal, da  je potrebno skladno z 50. členom Poslovnika Občinskega sveta v namen 
tajnega glasovanja določiti tričlansko komisijo, zato je predlagal, da se imenuje komisija v sestavi: 
Župan: Marko RUPAR predsednik komisije                           
Svetnica: Zvonka JEŠELNIK, članica                                       
Svetnica: Meta ZALAR, članica                                      
Za administrativno tehnična opravila:  Jasmina KRIŽANČIČ, občinska uprava. 
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Župan je podal predlog sklepa na glasovanje.  
 

SKLEP ŠT: 19/3-358/2017 
 
Za izvedbo tajnega glasovanja je Občinski svet na podlagi 50. člena Poslovnika 
Občinskega sveta (UL RS št. 2/17-UPB1) imenoval komisijo v sestavi: 
Župan: Marko RUPAR predsednik komisije                           
Svetnica: članica Zvonka JEŠELNIK                                       
Svetnica:, članica, Meta ZALAR                                       
Za adminstrativno tehnična opravila:  Jasmina KRIŽANČIČ, občinska uprava. 
 
GLASOVANJE:   PRISOTNIH: 18 
                          ZA:               17     
                          PROTI:           0 
 
Župan, Marko RUPAR je svetnice in svetnike seznanil, da bo glasovanje potekalo v sobi za 
medije. Komisija bo zasedala pri zadnjih mizah. Glasuje se po abecednem vrstnem redu in sicer 
tako, da komisija pokliče posameznega svetnika oz. svetnico, ki potrdi prisotnost s podpisom, 
nato prejme glasovnico, gre v sobo za medije, glasuje, vrže glasovnico v glasovalno skrinjico in 
zapusti sobo za medije. Občinski svet je seznanil s pravili za glasovanje in sicer: 
“Član občinskega sveta glasuje za posameznega kandidata tako, da obkroži zaporedno številko 
pred največ tremi (3)  kandidati. Izvoljeni so kandidati, ki so prejeli največ glasov. V primeru, da 
sta dva ali več kandidatov (tretji in četrti) prejela-(i) enako število glasov se med njima-(i) opravi 
drugi krog tajnega glasovanja.” 
 
Komisija za izvedbo tajnega glasovanja je v skladu s 7. in 8. členom pravil ter 50. in 51. členom 
Poslovnika občinskega sveta (UL RS št. 2/17-UPB1) izvedla tajno glasovanje. Posameznemu 
članu občinskega sveta je bila ob podpisu na seznamu vročenih glasovnic vročena glasovnica 
bele barve. Žig občinskega sveta je odtisnjen na sredini spodnjega dela lista.  
 
Po končanem glasovanju se je komisija za izvedbo tajnega glasovanja umaknila v poseben 
prostor in ugotovila izid tajnega glasovanja. Nato je župan, Marko Rupar razglasil Poročilo o 
rezultatih tajnega glasovanja za izvolitev elektorjev v volilno telo, ki je sestavni del tega zapisnika.  
 
Župan, Marko RUPAR, je ugotovil, da je občinski svet s tajnim glasovanjem sprejel 

 
SKLEP ŠT. 19/3-359/2017 

 
Občinski svet občine Cerknica je sprejel Poročilo o rezultatih tajnega glasovanja za 
izvolitev elektorjev v volilno telo za volitve člana državnega sveta, ki bodo 22. novembra 
2017, na podlagi določb 7. člena pravil za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve 
člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta, za elektorja 
izvoli: 
 
1. Blaž GERBEC (sam. svetnik Bogdan Zevnik)  
………………………………………………………………………………………………10  GLASOV 
 
2. Alojz PUNTAR (svet. skupina  NSi)  
  ………………………………………………………………………………………………...10 GLASOV 
 
3. Vesna TURŠIČ(svet. skupina NaNo) 
………………………………………………………………………………………………… 10 GLASOV 
 
 
Ad 4    SKLEP O DOLOČITVI KANDIDATA ZA ČLANA DRŽAVNEGA SVETA 
 
Župan, Marko RUPAR, je prosil za poročanje predsednika Komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja, g. Miloša POHOLETA.  
 
Predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, g. Miloš POHOLE je povedal, 
da je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je na svoji 15. redni seji, 18. 
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oktobra 2017 pregledala predloge za določitev kandidata po abecednem vrstnem redu za člana 
državnega sveta  ter določila naslednji vrstni red: 
 
1. Janez KOMIDAR (svetniška skupina N.Si) 
 
2. Miloš POHOLE(svetniška skupina SDS). 
 
Župan je odprl razpravo. Ker razprave ni bilo je podal navodila za tajno glasovanje.  
 
Udeleženci   glasujejo o posameznih kandidatih  na način: “Član občinskega sveta glasuje za 
posameznega   kandidata tako, da obkroži zaporedno številko  pred enim  kandidatom za člana 
državnega sveta. Izvoljen je kandidat, ki je prejel več kot polovico glasov glasujočih članov 
občinskega sveta. Če nihče izmed kandidatov ni prejel več kot polovice glasov iz prejšnjega 
odstavka se glasovanje ponovi med tistima kandidatoma, ki sta pri prvem glasovanju prejela 
največ glasov. Izvoljen je kandidat, ki je prejel največje število glasov.” 
 
Po končanem glasovanju se je komisija za izvedbo tajnega glasovanja umaknila v poseben 
prostor in ugotovila izid tajnega glasovanja. 
 
Nato je župan, Marko RUPAR razglasil Poročilo o rezultatih tajnega glasovanja za določitev 
kandidata za člana državnega sveta, ki je sestavni del tega zapisnika.  
 
Župan, Marko RUPAR, je ugotovil, da je občinski svet z tajnim glasovanjem sprejel 
 

SKLEP ŠT: 19/4-360/2017 
 
Občinski svet občine Cerknica je sprejel Poročilo o rezultatih tajnega glasovanja za 
določitev kandidata za  člana Državnega sveta na podlagi določb 8. člena Pravil za 
izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta v katerem je 
ugotovil, da je za kandidata državnega sveta izvoljen Janez KOMIDAR. 
 
 
Ad 5 

 
ODLOK O PROGRAMU OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ OBMOČJA 
OBČINSKEGA LOKACIJSKEGA NAČRTA NA OBČINSKEM PODROBNEM 
PROSTORSKEM NAČRTU ZA JUŽNI DEL  EUP GR 19 in del GR 15 v Grahovem – 
krajše: OPPN GR 19  - DRUGA OBRAVNAVA 
  

Ivo KEJŽAR, iz podjetja Ipsum d.o.o. in Samo MLINAR, višji svetovalec za komunalno cestno 
dejavnost, sta podala skrajšano uvodno obrazložitev kot je razvidna iz gradiva. 
 
Župan je odprl razpravo. Ker razprave ni bilo je podal predlog sklepa na glasovanje.  
 

SKLEP: 19/5-361/2017 
 
Sprejme se Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč območja občinskega 
lokacijskega načrta za občinskem podrobnem prostorskem načrtu  za južni del EUP GR 19 
in del GR 15 v Grahovem – krajše: OPPN GR 19  v drugi obravnavi. 
 
GLASOVANJE:   PRISOTNIH: 16 
                          ZA:               16   
                          PROTI:           0 
 
Sklep je bil sprejet.  
 
 
Ad6 ODLOK O RAZGLASITVI DOMOZNANSKE ZBIRKE KNJIŽNICE JOŽETA UDOVIČA 

CERKNICA ZA KULTURNI SPOMENIK LOKALNEGA POMENA – DRUGA 
OBRAVNAVA  

 
Marija HRIBAR, direktorica KJUC in Bogdan URBAR, koordinator sveta za kulturo sta  podala 
skrajšano uvodno obrazložitev kot je razvidna iz gradiva.  
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Predlagano točko je obravnaval Odbor za družbene dejavnosti, zato je župan prosil za poročanje 
predsednico, Zvonko Ješelnik. 
 
Predsednica, Zvonka JEŠELNIK je povedala, da je Odbor za družbene dejavnosti obravnaval 
predlagano gradivo in predlaga Občinskemu svetu, da sprejme Odlok o razglasitvi domoznanske 
zbirke Knjižnice Jožeta Udoviča Cerknica za kulturni spomenik lokalnega pomena v drugi 
obravnavi. 
 
Župan je odprl razpravo v kateri sta sodelovala Blaž Knez in Alojz Puntar. 
  
Blaž KNEZ je povedal, da je vesel, da se sprejema odlok o razglasitvi, vendar ga je zanimalo 
zakaj sta dva ločena odloka, saj oba govorita o domoznanstvu v knjižnici. Sam pogreša 
opredelitev v odlokih kakšna so potrebna sredstva za zagotovitev predvidenih pogojev za 
ustrezno varovanje. Zanimalo ga je kaj se bo konkretno na gradivu naredilo, ko bosta odloka 
sprejeta. Imel je pripombo na 10. člen odloka in sicer kdo je pristojni organ Občine Cerknica, ki je 
zadolžen za področje varstva kulturne dediščine. Zanimalo ga je ali je bila skrb za spomenik 
lokalnega pomena zaupana prostovoljcem, kakšna je njihova odgovornost in ali so predvidene 
sankcije, če za to ne bo ustrezno poskrbljeno.  
 
Alojz PUNTAR je povedal, da se je na 18. redni seji vzdržal glasovanja predlaganega odloka v 
prvi obravnavi  zaradi visokih finančnih sredstev. Menil je, da občina veliko sredstev namenja 
kulturi, po drugi strani pa imamo v občini vasi, ki nimajo javne razsvetljave, zato je menil, da je 
predlagani odlok trošenje finančnih sredstev brez potrebe.  
 
Bogdan URBAR je odgovoril, svetniku, Blažu Knezu in povedal, da odlok o domoznanski zbirki 
zavaruje celotno domoznansko zbirko, v kateri so posamezni predmeti in zbirke ali fondi. Zbirka 
Jožeta Udoviča je zaključena celota, ki predstavlja v naravi stvari samostojne zbirke in je bila kot 
taka tudi pridobljena. Dodal je, da je odlok o domoznanstvu temeljni, odlok o razglasitvi zbirke 
Jožeta Udoviča Cerknica pa naslednji korak. Predlagana zbirka je tehnično in strokovno 
zavarovana, kar so potrdile tudi inšpekcije. Glede 10. člena je pojasnil, da je pristojni organ 
občinska uprava oz. župan, ki lahko odloča in podaja soglasje glede selitve. Prostovoljci nimajo 
pooblastil, da odgovarjajo za pripravljeno gradivo, lahko pa sodelujejo pri njihovem identificiranju, 
zbiranju in dokumentiranju. Knjižnica je že pričela z akcijo za ustanovitev domoznanskih skupin.  
Svetniku, Puntarju je odgovoril, da je finančna sredstva v višini 35.000 € potrdil občinski svet pri 
lokalnemu programu kulture.  
 
Po končani razpravi je župan podal predlog sklepa na glasovanje.  

 
SKLEP: 19/6-362/2017 

 
Sprejme se Odlok o razglasitvi domoznanske zbirke Knjižnice Jožeta Udoviča Cerknica za 
kulturni spomenik lokalnega pomena v drugi obravnavi. 
 
GLASOVANJE:   PRISOTNIH: 14 
                          ZA:               13 
                          PROTI:           0 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Ad 7 ODLOK O  RAZGLASITVI ZBIRKE JOŽETA UDOVIČA CERKNICA ZA KULTURNI  
            SPOMENIK LOKALNEGA POMENA – DRUGA OBRAVNAVA 

 
Marija HRIBAR, direktorica KJUC in Bogdan URBAR, koordinator sveta za kulturo sta podala 
skrajšano uvodno obrazložitev kot je razvidna iz gradiva.  
 
Predlagano točko je obravnaval Odbor za družbene dejavnosti, zato je župan prosil za poročanje 
predsednico, Zvonko Ješelnik. 
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Predsednica, Zvonka JEŠELNIK je povedala, da je Odbor za družbene dejavnosti obravnaval 
predlagano gradivo in predlaga Občinskemu svetu, da sprejme Odlok o razglasitvi zbirke Jožeta 
Udoviča Cerknica za kulturni spomenik lokalnega pomena v drugi obravnavi. 
 
Župan je odprl razpravo. Ker razprave ni bilo, je podal predlog sklepa na glasovanje.  

 
SKLEP: 19/7-363/2017 

 
Sprejme se Odlok o razglasitvi zbirke Jožeta Udoviča Cerknica za kulturni spomenik 
lokalnega pomena v drugi obravnavi. 
 
GLASOVANJE:   PRISOTNIH:  15 
                          ZA:                15           
                          PROTI:            0    
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Ad 8 ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O SPREJEMU PREDŠOLSKIH OTROK V VRTEC  
            MARTIN KRPAN CERKNICA  – DRUGA OBRAVNAVA 
 
Bogdana BIZJAK, višja svetovalka za družbene dejavnosti, je podala skrajšano uvodno 
obrazložitev kot je razvidna iz gradiva.  
 
Župan je prosil za poročanje Odbor za družbene dejavnosti, v imenu katerega bo poročala 
predsednica, Zvonka Ješelnik. 
 
Predsednica, Zvonka JEŠELNIK je povedala, da je Odbor za družbene dejavnosti obravnaval 
predlagano točko in predlaga Občinskemu svetu Občine Cerknica, da sprejme Odlok o 
spremembi Odloka o sprejemu predšolskih otrok v Vrtec  Martin Krpan Cerknica v drugi 
obravnavi. 
 
Župan je odprl razpravo. Ker razprave ni bilo, je podal predlog sklepa na glasovanje. 
 

SKLEP: 19/8-364/2017 
 
Sprejme se Odlok o spremembi Odloka o sprejemu predšolskih otrok v Vrtec  Martin 
Krpan Cerknica v drugi obravnavi. 
 
GLASOVANJE:   PRISOTNIH: 16 
                          ZA:               16 
                          PROTI:           0 
 
Sklep je bil sprejet.  
 
 
Ad 9 IMENOVANJE ODGOVORNEGA UREDNIKA OBČINSKEGA GLASILA 
 
Jasna ZALAR, višja svetovalka za stike z javnostjo in gospodarstvo, je podala skrajšano uvodno 
obrazložitev kot je razvidna iz gradiva. 
 
Župan, Marko RUPAR, je prosil za poročanje predsednika Komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja, Miloša POHOLETA.  
 
Predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Miloš POHOLE je povedal, 
da je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je na svoji 15. redni seji, 18. 
oktobra 2017 obravnavala predlagano točko in predlaga občinskemu svetu, da sprejme sklep o 
imenovanju odgovornega urednika občinskega glasila Občine Cerknica in za odgovorno urednico 
občinskega glasila Občine Cerknica Slivniški pogledi imenuje Marušo OPEKA. 
 
Župan je odprl razpravo. Ker razprave je podal na glasovanje prvi predlog sklepa. 
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SKLEP: 19/9-365/2017 
 

Občinski svet Občine Cerknica je sprejel sklep o imenovanju odgovornega urednika 
občinskega glasila Občine Cerknica in za odgovorno urednico občinskega glasila Občine 
Cerknica Slivniški pogledi imenoval Marušo OPEKA. 
 
GLASOVANJE:   PRISOTNIH: 12 
                          ZA:               11  
                          PROTI:           0 
 
Sklep je bil sprejet.  
 
 
Ad 10  SKLEP O RAZREŠITVI IN SKLEP O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA V SVET ZA  
             PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU  
 

Uvodno obrazložitev je podala Irena ZALAR, direktorica občinske uprave. 
 
Predlagano točko je obravnavala Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, zato je 
župan prosil za poročanje predsednika komisije, Miloša POHOLE. 
 
Predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Miloš POHOLE je povedal, 
da je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je na svoji 15. redni seji, 18. 
oktobra 2017 obravnavala predlagano točko in predlaga občinskemu svetu, da sprejme sklep o 
razrešitvi člana Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Cerknica in sicer se 
razreši Ludvika Martinčiča, ter sklep o imenovanju člana Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu Občine Cerknica in sicer se imenuje Klemna Žagarja. 
 
Župan je odprl razpravo. Ker razprave ni bilo, je župan podal na glasovanje predlog sklepa o 
razrešitvi. 
 

SKLEP: 19/10-366/2017 
 

Občinski svet Občine Cerknica sprejel sklep o razrešitvi člana Sveta za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu Občine Cerknica in sicer se razreši Ludvika Martinčiča. 
 
GLASOVANJE:   PRISOTNIH: 16 
                          ZA:               16 
                          PROTI:           0 
 
Sklep je bil sprejet. Župan je podal na glasovanje sklep o imenovanju. 
 

SKLEP: 19/10-367/2017 
 

Občinski svet Občine Cerknica sprejel sklep o imenovanju člana Sveta za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu Občine Cerknica in sicer se imenuje Klemna Žagarja. 
 
GLASOVANJE:   PRISOTNIH: 16 
                          ZA:               16 
                          PROTI:           0 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Ad 11  POBUDE IN VPRAŠANJA 
 
Vesna TURŠIČ je opozorila, da na vprašanja iz 18. redne seje še ni bilo podanih odgovorov. V 
nadaljevanju je povedala, da se je Center za socialno delo v poletnih mesecih preselil na upravno 
enoto Cerknica, usmerjevalne table pa niso bile popravljene. Druga zadeva, ki je izpostavila pa je 
bilo vprašanje ali obstaja možnost rezervacije parkirnih mest na javnih parkirnih površinah v lasti 
občine. V kolikor je to mogoče jo je zanimalo kakšni so dohodki občine iz tega naslova. V kolikor 
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pa to ni mogoče, jo je zanimalo kako se lahko ukrepa, če si nekateri občani prisvajajo parkirno 
mesto. Izpostavila je parkirišča na Cesti na Jezero.  
 
Župan je odgovoril, da so bili odgovori na pobude in vprašanja dostavljeni v ftp predalček, do 
katerega dostopajo člani občinskega sveta. Glede Centra za socialno delo in vseh služb, ki se še 
selijo na upravno enoto je povedal, da ko bodo selitve končane, se bodo uredile tudi table. Glede 
javnih parkirišč je odgovoril, da so javna parkirišča v lasti občine in jih občina ne prodaja niti ne 
oddaja v najem, uporabljajo pa jih lahko vsi občani Občine Cerknica. 
 
Anže BAJC je prosil, da se v odlokih v bodoče zapiše tudi finančne učinke.  
 
Blaž KNEZ je posredoval vprašanje prebivalcev Tabora glede Valvazorjevega spomenika, saj se 
okrog njega dogajajo neugodne zadeve. Prosil je za obrazložitev.  
 
Župan je odgovoril, da so bile narejene meritve in ugotovljeno je bilo, da je zemljišče v privatni 
lasti oz. v lasti prebivalcev bloka na Taboru. Zadeve bodo do naslednje seje podrobno preverjene 
in obrazložene. 
 
Gregor POKLEKA je pohvalil občinsko upravo glede gradnje telovadnice Rakek. V nadaljevanju 
pa je postavil vprašanje in sicer v zvezi s kozolcem pri avtobusni postaji v Cerknici. Zanimalo ga 
je kdo z njim upravlja in kako ga lahko uporabljajo društva.  
 
Župan je odgovoril, da je kozolec na naslovu Čabranska ulica 9, Cerknica, z njim upravlja občina 
in je namenjen za kulturo. Trenutno ima v njem prostore medgeneracijski center, v enem od 
prostorov je Javni sklad za kulturo, en prostor pa zaseda energetski svetovalec. Dogovor pa teče 
še med pevskimi zbori, ki naj bi imeli vaje v mansardi. Dodal je, da je kar nekaj povpraševanja s 
strani društev. Obrazložil je tudi, da bo v naslednjem letu potekala manjša adaptacija stavbe. 
Predvidene so tudi meritve zunanjih prostorov, saj je za hišo parcela v velikosti 800 m², ki se bo 
urejala v sodelovanju s sosedi.  
 
Danijel LESKOVEC je postavil vprašanje kaj se dogaja s KGZ Cerknica oz. njihovimi trgovinami. 
 
Župan je odgovoril, da je zadruga pravna oseba, v poslovanje katere se občina ne more vpletati. 
To je velik problem predvsem za oddaljene kraje, ki so bili odvisni od njihovih trgovin, vendar pa 
ni še jasno kako se bo problem reševal.  
  
Župan je ob 19:50 zaključil sejo in se vsem prisotnim zahvalil za udeležbo in sodelovanje.  
 
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: 032-7/2017 
Cerknica, 20. oktober 2017 
 

PREGLED SKLEPOV 
19. redne seje Občinskega sveta Občine Cerknica, 
ki je potekala dne, 19. septembra  2017, 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: 19/1-355/2017 
 
Sprejet in potrjen je spremenjeni dnevni red 19. redne seje Občinskega sveta Občine 
Cerknica in sicer se točka 7. Sklep o izvolitvi predstavnikov (elektorjev) v volilno telo za 
volitve člana državnega sveta in točka 8. Sklep o določitvi kandidata za člana državnega 
sveta, obravnavata kot 3. in 4. točka, ostale točke pa se ustrezno preštevilčijo.  

 
Ad 2 PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 18. REDNE SEJE  

 
SKLEP: 19/2-356/2017 

 
Sprejet in potrjen je zapisnik 18. redne seje Občinskega sveta Občine Cerknica. 
 
 
Ad 3     

 
SKLEP O IZVOLITVI PREDSTAVNIKOV (ELEKTORJEV) V VOLILNO TELO ZA VOLITVE 
ČLANA DRŽAVNEGA SVETA  

  
 

 
 

SKLEP ŠT: 19/3-357/2017 
 
Tajno glasovanje za izvolitev elektorjev in za določitev kandidata za člana državnega sveta 
se izvede ločeno. Kot prvo se izvede glasovanje za izvolitev elektorjev. 
 
 

SKLEP ŠT: 19/3-358/2017 
 
Za izvedbo tajnega glasovanja je Občinski svet na podlagi 50. člena Poslovnika 
Občinskega sveta (UL RS št. 2/17-UPB1) imenoval komisijo v sestavi: 
Župan: Marko RUPAR predsednik komisije                           
Svetnica: članica Zvonka JEŠELNIK                                       
Svetnica:, članica, Meta ZALAR                                       
Za adminstrativno tehnična opravila:  Jasmina KRIŽANČIČ, občinska uprava. 
 

SKLEP ŠT. 19/3-359/2017 
 

Občinski svet občine Cerknica je sprejel Poročilo o rezultatih tajnega glasovanja za 
izvolitev elektorjev v volilno telo za volitve člana državnega sveta, ki bodo 22. novembra 
2017, na podlagi določb 7. člena pravil za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve 
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člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta, za elektorja 
izvoli: 
 
1. Blaž GERBEC (sam. svetnik Bogdan Zevnik).......... ………………………………10  GLASOV 
 
2. Alojz PUNTAR (svet. skupina  NSi) ………………………………………………......10 GLASOV 
 
3. Vesna TURŠIČ (svet. skupina NaNo)………………………………………………….10 GLASOV 
 
 
Ad 4 

 
 
SKLEP O DOLOČITVI KANDIDATA ZA ČLANA DRŽAVNEGA SVETA 
  

SKLEP ŠT: 19/4-360/2017 
 
Občinski svet občine Cerknica je sprejel Poročilo o rezultatih tajnega glasovanja za 
določitev kandidata za  člana Državnega sveta na podlagi določb 8. člena Pravil za 
izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta v katerem je 
ugotovil, da je za kandidata državnega sveta izvoljen Janez KOMIDAR. 
 
 
Ad5   ODLOK O PROGRAMU OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ OBMOČJA 
         OBČINSKEGA LOKACIJSKEGA NAČRTA NA OBČINSKEM PODROBNEM 
         PROSTORSKEM NAČRTU ZA JUŽNI DEL  EUP GR 19 in del GR 15 v Grahovem – 
         krajše: OPPN GR 19  - DRUGA OBRAVNAVA 
 

SKLEP: 19/5-361/2017 
 
Sprejme se Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč območja občinskega 
lokacijskega načrta za občinskem podrobnem prostorskem načrtu  za južni del EUP GR 19 
in del GR 15 v Grahovem – krajše: OPPN GR 19  v drugi obravnavi. 
 
 
Ad 6 ODLOK O RAZGLASITVI DOMOZNANSKE ZBIRKE KNJIŽNICE JOŽETA UDOVIČA 

CERKNICA ZA KULTURNI SPOMENIK LOKALNEGA POMENA – DRUGA 
OBRAVNAVA  

 
SKLEP: 19/6-362/2017 

 
Sprejme se Odlok o razglasitvi domoznanske zbirke Knjižnice Jožeta Udoviča Cerknica za 
kulturni spomenik lokalnega pomena v drugi obravnavi. 
 
 
Ad 7 ODLOK O  RAZGLASITVI ZBIRKE JOŽETA UDOVIČA CERKNICA ZA KULTURNI  
            SPOMENIK LOKALNEGA POMENA – DRUGA OBRAVNAVA 
 

SKLEP: 19/7-363/2017 
 
Sprejme se Odlok o razglasitvi zbirke Jožeta Udoviča Cerknica za kulturni spomenik 
lokalnega pomena v drugi obravnavi. 
 
 
Ad 8 ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O SPREJEMU PREDŠOLSKIH OTROK V VRTEC  
            MARTIN KRPAN CERKNICA  – DRUGA OBRAVNAVA 
 

SKLEP: 19/8-364/2017 
 
Sprejme se Odlok o spremembi Odloka o sprejemu predšolskih otrok v Vrtec  Martin 
Krpan Cerknica v drugi obravnavi. 
 
 
 
Ad 9 IMENOVANJE ODGOVORNEGA UREDNIKA OBČINSKEGA GLASILA 
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SKLEP: 19/9-365/2017 

 
Občinski svet Občine Cerknica je sprejel sklep o imenovanju odgovornega urednika 
občinskega glasila Občine Cerknica in za odgovorno urednico občinskega glasila Občine 
Cerknica Slivniški pogledi imenoval Marušo OPEKA. 
 
 
Ad 10 SKLEP O RAZREŠITVI IN SKLEP O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA V SVET ZA  
             PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU  
 

SKLEP: 19/10-366/2017 
 

Občinski svet Občine Cerknica sprejel sklep o razrešitvi člana Sveta za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu Občine Cerknica in sicer se razreši Ludvika Martinčiča. 
 

SKLEP: 19/10-367/2017 
 

Občinski svet Občine Cerknica sprejel sklep o imenovanju člana Sveta za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu Občine Cerknica in sicer se imenuje Klemna Žagarja. 
 
 
Pregled sklepov pripravila: 
Jasmina KRIŽANČIČ 

 
 

 

 
OBČINA CERKNICA 
OBČINSKA UPRAVA 

DIREKTORICA 
Irena ZALAR 

 OBČINSKI SVET 
OBČINA CERKNICA 

ŽUPAN 
Marko RUPAR 

 

 

 
 

 


