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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 22. redne seje in 22. Nadaljevalne 
redne seje 
 



 
 
Številka: 032-1/2018 
Cerknica, 23. marec 2018 
 

SKRAJŠANI ZAPISNIK 
22. redne seje Občinskega sveta Občine Cerknica, 

ki je potekala dne, 22. marca 2018, 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) Alojz PUNTAR (N.SI) 
7) Blaž KNEZ (N.Si) 
8) Boštjan KOVAČ SD) 
9) Zvonka JEŠELNIK (SD) 
10) Janez OŽBOLT (NaNo) 
11) Anže BAJC (NaNo) 

 

12) Aleš ŠTEFANČIČ (NaNo) 
13) Vesna TURŠIČ (NaNo) 
14) Danijel LESKOVEC (DeSUS) 
15) Bogdan ZEVNIK (SLS) 
16) Anton LAH (NLN) 
 
 

Poročevalci in občinska uprava: Nejc GOSAK – Formika d.o.o., Lidija JERNEJČIČ – predsednica 
Nadzornega odbora Občine Cerknica, Tamara KLEPAC STERLE – podsekretarka za okolje in 
prostor, Olga SMODILA – višja svetovalka za premoženjsko pravne zadeve, Bogdana BIZJAK – 
višja svetovalka za družbene dejavnosti, Leonida MATIČIČ – višja svetovalka za finance, Samo 
MLINAR – višji svetovalec za komunalno cestno dejavnost, Tamara KLEPAC STERLE – 
podsekretarka za okolje in prostor, 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 in odprl 22. redno sejo Občinskega sveta 
Občine Cerknica. Ugotovil je, da je prisotnih 16 članov občinskega sveta in povedal, da sta Meta 
Zalar (sam. svetnica) in Vincenc STERŽAJ (sam. svetnik) opravičila svojo odsotnost. 
 
Nato je župan prešel na dnevni red seje, ki se je glasil: 
 
1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda seje 

 
2. Pregled in potrditev zapisnika 21. redne seje  

 
3. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o  občinskem podrobnem prostorskem načrtu - 

center  Cerknice CE-16C  in CE-18C - krajše SD OPPN CC – 2 – PRVA OBRAVNAVA 
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4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi plovbnega režima po Cerkniškem 
jezeru – SKRAJŠANI POSTOPEK 
 

5. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Cerknica za leto 2017 
 

6. Premoženjsko pravne zadeve 
 

7. Soglasje k Statutu Zdravstvenega doma dr. Božidarja Lavriča – Cerknica 
 

8. Sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v svet zavoda Notranjski regijski park 
 

9. Oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Cerknica 
za leto 2018 zaradi elementarne nesreče 
 

10. Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz Akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta 
(LEK) in njihovih učinkih v letu 2017 
 

11. Poročilo o delu Nadzornega odbora občine Cerknica za leto 2017 
 

12. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu občinskega sveta 
 

13. Pobude in vprašanja 
  

Župan je odprl razpravo na dnevni red seje, v kateri sta razpravljala Bogdan Zevnik in Miloš 
Pohole.  
 
Bogdan ZEVNIK je predlagal, da se 12. točka dnevnega reda, Ugotovitveni sklep o prenehanju 
mandata članu občinskega sveta, obravnava kot tretja točka dnevnega reda ostale točke pa se 
preštevilčijo.  
 
Irena ZALAR, direktorica občinske uprave, je vse prisotne lepo pozdravila in povedala vzrok za 
sprejem ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata članu občinskega sveta, ki je predlagana 
kot 12. točka dnevnega reda. Obrazložila je, da se na ta način omogoči glasovanje in kontinuiteta 
delovanja občinskega sveta in se razrešitev svetnice opravi pod zadnjo točko. Dodala je, da je v 
skladu z Zakonom o lokalni samoupravi, ki govori, da kljub temu, da je nastala nezdružljivost 
funkcije svetnice, mandat preneha takrat, ko občinski svet sprejme ugotovitveni sklep. Od takrat 
naprej občinski svet deluje brez enega svetnika. V kolikor bi bil ugotovitveni sklep sprejet na 
začetku seje, bi bila sestava občinskega sveta okrnjena in bi imeli na razpolago 18 glasov in ne 
19.  
 
Bogdan ZEVNIK je podal obrazložitev svojega predloga in sicer se mu je zdelo nehigienično in 
nemoralno, da nekdo poda obvestilo o nezdružljivosti funkcije in potem funkcijo še vedno opravlja 
kot svetnik. Dodal je, da sam na takem mestu ne bi več sedel za mizo svetnika. Hkrati pa se 
sprašuje kako lahko svetnik dobi hkrati plačo in sejnino.  
 
Irena ZALAR je ponovno obrazložila, da je bilo zasledovanje občinske uprave, da je vse legitimno 
in zakonito. Podlaga je v drugem odstavku 37. a člena Zakona o lokalni samoupravi. Povedala je, 
da je svetnica, Vida Debevc, takoj, ko je nastopila funkcijo, ki ni združljiva s svetniško, podala tudi 
odstopno izjavo oz. obvestila župana v skladu z zakonskimi določbami, da je nastopila 
nezdružljivost funkcije. Župan je takoj na prvo sejo uvrstil obvestilo svetnice in občinskemu svetu 
predlaga, da se jo razreši. Ugotovitveni sklep je bil predlagan kot zadnja točka dnevnega reda 
zato, da se zagotovi strankarska identiteta in kontinuiteta števila članov občinskega sveta kot jih 
je določena stranka dobila na volitvah. Zato v nobenem primeru ni mogoče govoriti, da gre za 
kakršnokoli taktiziranje. Na koncu je glede plačila povedala, da je svetnica sama izrazila željo, da 
ne želi prejeti dvojnega plačila, čeprav pravna podlaga za to obstaja. Ker je zaposlena v občinski 
upravi, bo za ta čas prejela plačo, medtem, ko se bo sejnini odrekla tako, da dvojnega 
financiranja ne bo. 
 
Bogdan ZEVNIK je podal repliko na direktorico in povedal, da se sejnini ni mogoče odpovedati. 
Dodal je, da v kolikor bi bila podana odstopna izjava s strani svetnice, potem ne bi smela biti 
prisotna na sami seji , ker pa je obvestilo o nezdružljivosti, pa je lahko. 
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Irena ZALAR je obrazložila, da se s svetnikom, Bogdanom Zevnikom popolnoma strinja, da v 
kolikor bi bila podana odstopna izjava s strani svetnice, potem ne bi smela biti prisotna na sami 
seji, ker pa je podala obvestilo o nezdružljivosti, pa ima pravico po zakonu. Glede izplačila 
sejnine je pojasnila, da četudi se sejnini ni mogoče odpovedati, le-ta ne bo bila izplačana na željo 
svetnice. 
 
Župan je podal na glasovanje predlog svetnika, Bogdana Zevnika in sicer, da se spremeni dnevni 
red in sicer, da se 12. točka dnevnega reda, Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu 
občinskega sveta, obravnava kot tretja točka dnevnega reda ostale točke pa se preštevilčijo.  
 

SKLEP: 22/1-398/2018 
 
Spremeni se dnevni red 22. redne seje in sicer se 12. točka dnevnega reda, Ugotovitveni 
sklep o prenehanju mandata članu občinskega sveta, obravnava kot tretja točka dnevnega 
reda ostale točke pa se preštevilčijo.  
 
GLASOVANJE:   PRISOTNIH: 15 
                          ZA:                8         
                          PROTI:           7  
 
Sklep je bil sprejet. Župan je prebral spremenjeni dnevni red seje in sicer; 
 
1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda seje 
 
2. Pregled in potrditev zapisnika 21. redne seje  
 
3. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu občinskega sveta 
 
4. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o  občinskem podrobnem prostorskem  
            načrtu - center  Cerknice CE-16C  in CE-18C - krajše SD OPPN CC – 2 – PRVA   
            OBRAVNAVA 
 
5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi plovbnega režima po Cerkniškem  
            jezeru – SKRAJŠANI POSTOPEK 
 
6. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Cerknica za leto 2017 
 
7. Premoženjsko pravne zadeve 
 
8. Soglasje k Statutu Zdravstvenega doma dr. Božidarja Lavriča – Cerknica 
 
9. Sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v svet zavoda Notranjski regijski park 
 
10. Oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine  
            Cerknica za leto 2018 zaradi elementarne nesreče 
 
11. Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz Akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta  
           (LEK) in njihovih učinkih v letu 2017 
 
12. Poročilo o delu Nadzornega odbora občine Cerknica za leto 2017 
 
13. Pobude in vprašanja 
 
Miloš POHOLE je predlagal, da se prekine sejo za 15 minut, saj je potreben dogovor o poteku 
seje, ker v kolikor svetnici preneha mandat, svetnica ne more podati mnenja Odbora za proračun 
in premoženje občine.  
 
Župan, Marko RUPAR je prekinil sejo za 10 minut. 22. redna seja se je nadaljevala ob 18:40. 
Župan je ponovno prebral spremenjeni dnevni red seje in sicer; 
 
1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda seje 
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2. Pregled in potrditev zapisnika 21. redne seje  
 
3. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu občinskega sveta 
 
4. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o  občinskem podrobnem prostorskem  
            načrtu - center  Cerknice CE-16C  in CE-18C - krajše SD OPPN CC – 2 – PRVA   
            OBRAVNAVA 
 
5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi plovbnega režima po Cerkniškem  
            jezeru – SKRAJŠANI POSTOPEK 
 
6. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Cerknica za leto 2017 
 
7. Premoženjsko pravne zadeve 
 
8. Soglasje k Statutu Zdravstvenega doma dr. Božidarja Lavriča – Cerknica 
 
9. Sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v svet zavoda Notranjski regijski park 
 
10. Oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine  
            Cerknica za leto 2018 zaradi elementarne nesreče 
 
11. Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz Akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta  
           (LEK) in njihovih učinkih v letu 2017 
 
12. Poročilo o delu Nadzornega odbora občine Cerknica za leto 2017 
 
13. Pobude in vprašanja 
 
Irena ZALAR je pojasnila, da je bilo izvedeno samo eno glasovanje in sicer predlog svetnika, 
Bogdana Zevnika, da se spremeni dnevni red in sicer, da se 12. točka dnevnega reda, 
Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu občinskega sveta, obravnava kot tretja točka 
dnevnega reda ostale točke pa se preštevilčijo. Sklep je bil izglasovan, potem pa po proceduri 
sledi glasovanje o celotnem, spremenjenem dnevnem redu.  
 
Župan je podal na glasovanje spremenjeni dnevni red. 

 
SKLEP: Spremenjen dnevni 22. redne seje Občinskega sveta Občine Cerknica NI BIL 
SPREJET. 
 
GLASOVANJE:   PRISOTNIH: 16 
                          ZA:                7        
                          PROTI:           9  
 
Župan, Marko RUPAR je ugotovil, da dnevni red ni bil sprejet in je na podlagi 36. člena 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerknica (UL RS št. 2/17-UPB) prekinil sejo. 22. redna seja 
se bo nadaljevala v četrtek, 29.3. 2018 ob 19. uri. 
 
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: 032-1/2018 
Cerknica, 30. marec 2018 
 

SKRAJŠANI ZAPISNIK 
22. redne seje Občinskega sveta Občine Cerknica – nadaljevanje seje, 

ki je potekala dne, 29. marca 2018, ob 19:00, 
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) Alojz PUNTAR (N.SI) 
7) Blaž KNEZ (N.Si) 
8) Boštjan KOVAČ SD) 
9) Zvonka JEŠELNIK (SD) 
10) Janez OŽBOLT (NaNo) 
11) Anže BAJC (NaNo) 

 

12) Aleš ŠTEFANČIČ (NaNo) 
13) Vesna TURŠIČ (NaNo) 
14) Danijel LESKOVEC (DeSUS) 
15) Gregor POKLEKA (DeSUS) 
16) Bogdan ZEVNIK (Sam. svetnik) 
17) Vincenc STERŽAJ (sam. svetnik) 
18) Meta ZALAR (Sam. svetnica) 
 
 

Poročevalci in občinska uprava: Nejc GOSAK – Formika d.o.o., Katarina POGAČNIK - 
Energetska svetovalka, Lidija JERNEJČIČ – predsednica Nadzornega odbora Občine Cerknica, 
Tamara KLEPAC STERLE – podsekretarka za okolje in prostor, Olga SMODILA – višja 
svetovalka za premoženjsko pravne zadeve, Bogdana BIZJAK – višja svetovalka za družbene 
dejavnosti, Leonida MATIČIČ – višja svetovalka za finance, Samo MLINAR – višji svetovalec za 
komunalno cestno dejavnost, Tamara KLEPAC STERLE – podsekretarka za okolje in prostor, 
Jasna ZALAR – višja svetovalka za stike z javnostjo in gospodarstvo,  Jana MLAKAR – 
svetovalka za finance in kadrovske zadeve 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 in nadaljeval 22. redno sejo Občinskega 
sveta Občine Cerknica. Ugotovil je, da je prisotnih 17 članov občinskega sveta in povedal, da je 
Anton LAH (NLN) opravičil svojo odsotnost. 
 
Nato je v skladu s 3. odstavkom 30. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerknica (UL RS 
št. 2/17-UPB1) vse člane občinskega sveta obvestil, da umika 6a. točko in sicer; dopolnitev 
sklepa o sprejemu načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Cerknica za leto  2018. 
 
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 21. redne seje  

 
3. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o  občinskem podrobnem prostorskem načrtu - 

center  Cerknice CE-16C  in CE-18C - krajše SD OPPN CC – 2 – PRVA OBRAVNAVA 
 

4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi plovbnega režima po Cerkniškem 
jezeru – SKRAJŠANI POSTOPEK 
 

5. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Cerknica za leto 2017 
 

6. Premoženjsko pravne zadeve 
 

7. Soglasje k Statutu Zdravstvenega doma dr. Božidarja Lavriča – Cerknica 
 

8. Sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v svet zavoda Notranjski regijski park 
 

9. Oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Cerknica 
za leto 2018 zaradi elementarne nesreče 
 

10. Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz Akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta 
(LEK) in njihovih učinkih v letu 2017 
 

11. Poročilo o delu Nadzornega odbora občine Cerknica za leto 2017 
 

12. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu občinskega sveta 
 

13. Pobude in vprašanja 
  

Župan je povedal, da se je v tem času seji pridružila še svetnica, Vesna Turšič, tako je bilo v 
nadaljevanju seje prisotnih 18 članov občinskega sveta. 
 
Župan je odprl razpravo na dnevni red seje, v kateri sta razpravljala Bogdan Zevnik in Aleš 
Štefančič. 
 
Bogdan ZEVNIK je povedal, da bi se morala seja nadaljevati na mestu, kjer se je končala in sicer 
bi bilo potrebno podati na glasovanje spremenjeni dnevni red seje. 
 
Aleš ŠTEFANČIČ se je strinjal s svetnikom, Zevnikom, da je sejo potrebno nadaljevati tam kjer je 
bila prekinjena. 
 
Župan je pojasnil, da spremenjeni dnevni red ni bil sprejet, zato je bila seja tudi prekinjena.  
 
Aleš ŠTEFANČIČ je postavil vprašanje na kakšni podlagi se lahko na isti seji o isti točki  glasuje 
dvakrat.  
 
Župan je ponovno pojasnil, da spremenjeni dnevni red ni bil sprejet in dodal, da je svetnik, 
Bogdan Zevnik glasoval proti spremenjenem dnevnem redu.  
 
Bogdan ZEVNIK je povedal, da je pri glasovanju o spremenjenem dnevnem redu prišlo do 
pomote, zato je predlagal, da se glasovanje ponovi.  
 
Irena ZALAR, direktorica občinske uprave je pojasnila, da je bil dnevni red 22. redne seje, 22. 
marca 2018 podan v razpravo in podan je bil predlog, da se zamenjata dve točki, sklep pa je bil 
tudi izglasovan. Poslovnik pa točno določa, da predsedujoči na glasovanje poda predlog 
dnevnega reda v celoti, kar pa ni bil sprejet. Nato se je navezala na 36. člen poslovnika, kjer je 
govora o vrstnem redu glasovanja in sicer se na glasovanje najprej poda oblikovan predlog v 
razpravi na seji po vrstnem redu, potem gre na glasovanje predlog delovnega telesa in na zadnje 
še osnovni predlog predlagatelja gradiva. To je predsedujoči na začetku seje, 22. marca 2018 
tudi upošteval, podal je na glasovanje predlog svetnika, ki je bil izglasovan, potem je podal na 
glasovanje še spremenjeni dnevni red v celoti, ki pa ni bil izglasovan. Sedaj je ostala samo še 
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tretja možnost, da predsedujoči poda na glasovanje izhodiščni predlog dnevnega reda kot ga je 
predlagal predlagatelj, to je župan. 
 
Aleš ŠTEFANČIČ je podal repliko in povedal, da se absolutno ne strinja s tem, da se ponovno 
glasuje o dnevnem redu in ne strinja se, da svetnik, Zevnik ne more uveljaviti svoje pravice, ki mu 
je dana po poslovniku in sicer, da je ugotovil, da je napačno glasoval in da mu občinski svet 
ponudi možnost, da se glasovanje ponovi. Absolutno nasprotuje temu, da brez kakršnekoli 
posledice predstavnik občine javno govori o tem kako se bo kršil zakon, kot se je to zgodilo 22. 
marca na začetku seje. Absolutno se ni strinjal s tem, da se poslovnik prireja glede na razlago 
občinske uprave. 
 
Bogdan ZEVNIK je povedal, da  zapušča sejo.  
 
Nadaljevanje 22. redne seje Občinskega sveta Občine Cerknica so zapustili tudi svetniki stranke 
Naša Notranjska, svetnika stranke Nova Slovenija ter samostojni svetnik Vincenc Steržaj. V 
nadaljevanju seje je bilo prisotnih 10 članov občinskega sveta.  
 
Župan, Marko RUPAR je podal na glasovanje predlagani dnevni red seje.  
 

SKLEP: 22/1-399/2018 
 
Sprejet in potrjen je dnevni red 22. redne seje Občinskega sveta Občine Cerknica. 
 
GLASOVANJE:   PRISOTNIH: 10 
                          ZA:               10         
                          PROTI:           0  
 
Sklep je bil sprejet.  
 
 
Ad 2 PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 21. REDNE SEJE  

 
Župan, Marko RUPAR je odprl razpravo na zapisnik 21. redne seje. Ker razprave ni bilo,  je 
župan podal zapisnik na glasovanje. 
 

SKLEP: 22/2-400/2018 
 
Sprejet in potrjen je zapisnik 21. redne seje Občinskega sveta Občine Cerknica. 
 
GLASOVANJE:   PRISOTNIH: 10 
                            ZA:                10         
                          PROTI:           0 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Ad 3 ODLOK  O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM 

PROSTORSKEM NAČRTU – CENTER CERKNICE CE-16C  in CE-18C - krajše SD OPPN 
CC – 2 – PRVA OBRAVNAVA 
 

Uvodno obrazložitev sta podala Tamara KLEPAC STERLE, podsekretarka za okolje in prostor ter 
Nejc GOSAK iz podjetja Formika d.o.o. 
 
Odlok je obravnaval tudi Odbor za okolje in prostor, zato je župan podal mnenje odbora in sicer. 
 
Odbor za okolje in prostor je dne 20.3.2018 obravnaval predlagani odlok in predlaga Občinskemu 
svetu Občine Cerknica, da  sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu - center Cerknice CE-16C in CE-18C - krajše SD OPPN CC – 2, 
v prvi obravnavi. 
 
Odbor za okolje in prostor predlaga, da parkirišča gradijo vsakokratni etažni lastniki objekta na 
parc. št. 173/2 k.o. Cerknica. 
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Župan je odprl razpravo. Ker razprave ni bilo, je podal na glasovanje predlog Odbora za okolje in 
prostor.  
 
SKLEP: Občinski svet predlaga, da parkirišča gradijo vsakokratni etažni lastniki objekta na 
parc. št. 173/2 k.o. Cerknica. NI BIL SPREJET. 

 
GLASOVANJE:   PRISOTNIH: 9 
                          ZA:               9 
                          PROTI:          0 
 
Župan je ugotovil, da sklep ni bil sprejet. Na glasovanje je podal Odlok o spremembah in 
dopolnitvah odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu - center Cerknice CE-16C in 
CE-18C - krajše SD OPPN CC – 2, v prvi obravnavi. 
 

SKLEP: 22/3-401/2018 
 
Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu - center Cerknice CE-16C in CE-18C - krajše SD OPPN CC – 2 v prvi 
obravnavi. 
 
GLASOVANJE:   PRISOTNIH: 10 
                            ZA:                10         
                          PROTI:           0 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
4.  ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNIVAH ODLOKA O DOLOČITVI PLOVBNEGA 

REŽIMA PO CERKNIŠKEM JEZERU - SKRAJŠANI POSTOPEK 

 
Matevž PODJED, direktor Notranjskega regijskega parka je podal skrajšano uvodno obrazložitev 
kot je razvidna iz gradiva. 

 
Odlok je obravnaval tudi Odbor za okolje in prostor, zato je župan podal mnenje odbora. 
 
Odbor za okolje in prostor se je dne 20.3.2018 seznanil z Odlokom o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o določitvi plovbnega režima po Cerkniškem jezeru. 
 
Župan je odprl razpravo v kateri je sodeloval Gregor Pokleka.  
 
Gregor POKLEKA je povedal, da v stranki DeSUS absolutno podpirajo predlagani odlok, saj le ta 
omogoča podjetnikom, da lahko tržijo čolnarjenje po Cerkniškem jezeru.  
 
Po končani razpravi je župan podal predlog sklepa na glasovanje. 
 

SKLEP ŠT: 22/4-402/2018 
 
Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi plovbnega režima po 
Cerkniškem jezeru v prvi obravnavi. 
 
 GLASOVANJE:   PRISOTNIH: 10 
                          ZA:                10 
                          PROTI:             0 
 
Župan je ugotovil, da je odlok v prvi obravnavi sprejet. Prva obravnava se prekvalificira v drugo 
obravnavo. Člane občinskega sveta je pozval k vlaganju amandmajev. Ker amandmaji niso bili 
vloženi, je podal na glasovanje odlok v drugi obravnavi. 
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SKLEP ŠT: 22/4-403/2018 
 
Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi plovbnega režima po 
Cerkniškem jezeru v drugi obravnavi. 
 
GLASOVANJE:    PRISOTNIH: 10 
                            ZA:              10   
                            PROTI:          0 
 
Odlok je bil sprejet. 
 
 
5.  ODLOK O ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA OBČINE CERKNICA ZA LETO 2017 
 
Leonida MATIČIČ, višja svetovalka za finance je podala skrajšano uvodno obrazložitev kot je 
razvidna iz gradiva. 
 
Župan je prosil za poročanje Nadzorni odbor Občine Cerknica, v imenu katerega je  poročala 
predsednica, Lidija JERNEJČIČ.  
 
LIDIJA JERNEJČIČ je povedala, da se je Nadzorni odbor Občine Cerknica dne 20. 3. 2018 
seznanil z zaključnim računom proračuna Občine Cerknica za leto 2017 in ugotavlja, da so bila 
sredstva namensko in smotrno porabljena. 
 
Nadzorni odbor Občina Cerknica predlaga Občinskemu svetu Občine Cerknica, da Odlok o  
zaključnem računu proračuna Občine Cerknica za leto 2017 obravnava in sprejme. 
 
Predlagano točko je obravnavala tudi Statutarno pravna komisija, v imenu katere je poročal 
predsednik, Gregor Pokleka. 
 
Predsednik, Gregor POKLEKA je povedal, da je Statutarno pravna komisija obravnavala 
predlagano gradivo in predlaga Občinskemu svetu Občine Cerknica, da sprejme Odlok o 
zaključnem računu proračuna Občine Cerknica za leto 2017. 

 
Župan je prosil za poročanje tudi matično telo, Odbor za proračun in premoženje občine, v imenu 
katerega je poročala predsednica, Vida Debevc. 
 
Predsednica, Vida DEBEVC je povedala, da je Odbor za proračun in premoženje občine 
obravnaval predlagano gradivo in predlaga Občinskemu svetu, da sprejme sledeče sklepe; 

 Sprejme se Zaključni račun proračuna Občine Cerknica za leto 2017 

 Sprejme se Poročilo o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine 
Cerknica za leto 2017. 

 Sprejme se Poročilo o prodaji finančnega premoženja Občine Cerknica za leto 2017. 
 
Župan je odprl razpravo. Ker razprave ni bilo, je podal na glasovanje prvi predlog sklepa. 
 

SKLEP ŠT: 22/5-404/2018 
 
Sprejme se Zaključni račun proračuna Občine Cerknica za leto 2017. 
 
GLASOVANJE:    PRISOTNIH: 10 
                            ZA:              10 
                           PROTI:           0 
 
Sklep je bil sprejet. Župan je podal na glasovanje drugi predlog sklepa. 
 

SKLEP ŠT: 22/5-405/2018 
 
Sprejme se Poročilo o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Cerknica 
za leto 2017. 
 
GLASOVANJE:    PRISOTNIH: 10 
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                            ZA:              10 
                           PROTI:           0 
 
Sklep je bil sprejet. Župan je podal na glasovanje tretji predlog sklepa. 
 

SKLEP ŠT: 22/5-406/2018 
 
Sprejme se Poročilo o prodaji finančnega premoženja Občine Cerknica za leto 2017. 
 
GLASOVANJE:    PRISOTNIH: 10 
                            ZA:              10 
                           PROTI:           0 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
6.  PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE 
 
Župan je prosil za poročanje Olgo SMODILA, višjo svetovalko za premoženjsko pravne zadeve, 
ki je podala skrajšano uvodno obrazložitev kot je razvidna iz gradiva. 

 
Župan je prosil za poročanje Odbor za proračun in premoženje občine, v imenu katerega je 
poročala predsednica, Vida Debevc. 

 
Predsednica, Vida DEBEVC je povedala, da je Odbor za proračun in premoženje občine 
obravnaval predlagano gradivo in predlaga Občinskemu svetu, da sprejme sledeče sklepe; 
 
1. Sprejme se dopolnitev načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Cerknica za leto 2018: 
1. dopolnitev načrta pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2018 – prva dopolnitev. 
2. Dopolnitev načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Cerknica za leto 2018. 
 
2. Sprejme se Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena in ukinitvi 
statusa javnega dobra. 
  
Župan je odprl razpravo, v kateri je razpravljal Miloš Pohole.  
 
Miloš POHOLE je povedal, da bi bilo v bodoče priporočljivo, da je pri odkupu zemljišč 
Notranjskega regijskega parka priložena tudi skica. 
 
Po končani razpravi je župan podal prvi predlog sklepa na glasovanje. 
 

SKLEP ŠT: 22/6-407/2018 
 
Sprejme se dopolnitev načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Cerknica za leto 
2018: 
1. dopolnitev načrta pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2018 – prva 
dopolnitev. 
2. Dopolnitev načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Cerknica za leto 
2018. 
 
GLASOVANJE:    PRISOTNIH: 10 
                            ZA:              10  
                           PROTI:           0  
 
Sklep je bil sprejet. Župan je podal na glasovanje drugi predlog sklepa. 
 

SKLEP ŠT: 22/6-408/2018 
 
Sprejme se Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena in ukinitvi 
statusa javnega dobra. 
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GLASOVANJE:    PRISOTNIH: 10 
                            ZA:              10  
                           PROTI:           0  
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
7.  SOGLASJE K STATUTU ZDRAVSTVENEGA DOMA DR. BOŽIDARJA LAVRIČA –  
     CERKNICA  
 
Župan je prosil za poročanje 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, v imenu katerega je poročala 
predsednica, Zvonka Ješelnik. 
 
Predsednica, Zvonka JEŠELNIK je povedala, da je Odbor za družbene dejavnosti obravnaval 
predlagano gradivo in predlaga Občinskemu svetu Občine Cerknica, da poda soglasje k Statutu 
Zdravstvenega doma dr. Božidarja Lavriča – Cerknica. 
 
Predlagano točko je obravnavala tudi Statutarno pravna komisija, v imenu katere je poročal 
predsednik, Gregor Pokleka. 
 
Predsednik, Gregor POKLEKA je povedal, da je Statutarno pravna komisija obravnavala 
predlagano gradivo in predlaga Občinskemu svetu Občine Cerknica, da poda soglasje k Statutu 
Zdravstvenega doma dr. Božidarja Lavriča – Cerknica. 
 
Župan je odprl razpravo. Ker razprave ni bilo, je podal predlog sklepa na glasovanje. 
 

SKLEP ŠT: 22/7-409/2018 
 
Občinski svet Občine Cerknica daje soglasje k Statutu Zdravstvenega doma dr. Božidarja 
Lavriča – Cerknica. 
 
GLASOVANJE:    PRISOTNIH: 10 
                            ZA:              10  
                           PROTI:           0  
 
Sklep je bil sprejet.  
 
 
8.  SKLEP O IMENOVANJU PREDSTAVNIKOV USTANOVITELJA V SVET ZAVODA  
     NOTRANJSKI REGIJSKI PARK 
 
Župan je za poročanje prosil Jasno ZALAR, višjo svetovalko za stike z javnostjo in gospodarstvo, 
ki je podala skrajšano uvodno obrazložitev kot je razvidna iz gradiva. 
  
Predlagano točko je obravnavala Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, v 
imenu katere je poročal predsednik, Miloš POHOLE. 
 
Predsednik, Miloš POHOLE je povedal, da je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja obravnavala predlagano točko in predlaga Občinskemu svetu Občine Cerknica, da 
sprejme Sklep o imenovanju članov Sveta zavoda Notranjski regijski park in sicer se za 
predstavnico uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti imenuje Metko CERAR. 
Za predstavnike ustanovitelja pa se imenuje; Jasno ZALAR, Anžeta BAJCA in Ladislavo 
KLANČAR. 
 
Župan je odprl razpravo, v kateri je sodeloval Marko Kranjc. 
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Marko KRANJC je v skladu s 5. alinejo 3. odstavka 13. člena Poslovnika Občinskega sveta 
Občine Cerknica (UL RS št. 2/17-UPB) predlagal, da se za predstavnike ustanovitelja v Svet 
zavoda Notranjski regijski park imenuje Jasno Zalar, Boštjana Kovača in Ladislavo Klančar.  
 
Župan, Marko RUPAR, je po končani razpravi podal na glasovanje prvi predlog sklepa in sicer, 
da se za predstavnico uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti imenuje Metko CERAR. 
 

SKLEP ŠT: 22/8-410/2018 
 
Sprejme se Sklep o imenovanju članov Sveta zavoda Notranjski regijski park in sicer se za 
predstavnico uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti imenuje Metko CERAR. 

 
GLASOVANJE:    PRISOTNIH: 10 
                            ZA:              10  
                           PROTI:           0  
 
Sklep je bil sprejet. Župan, Marko RUPAR, je podal na glasovanje predlog svetnika, Marka 
Kranjca in sicer, da se za predstavnike ustanovitelja v Svet zavoda Notranjski regijski park 
imenuje Jasno Zalar, Boštjana Kovača in Ladislavo Klančar.  
 

SKLEP ŠT: 22/8-411/2018 
 
Sprejme se Sklep o imenovanju članov Sveta zavoda Notranjski regijski park in sicer se za 
predstavnike ustanovitelja imenuje; Jasno ZALAR, Boštjana KOVAČA in Ladislavo 
KLANČAR. 
 
GLASOVANJE:    PRISOTNIH: 10 
                            ZA:              10  
                           PROTI:           0  
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
9.  OPROSTITEV PLAČILA NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA NA   
     OBMOČJU OBČINE CERKNICA ZA LETO 2018 ZARADI ELEMENTARNE NESREČE 
 
Samo MLINAR, višji svetovalec za komunalno cestno dejavnost, je podal skrajšano uvodno 
obrazložitev kot je razvidna iz gradiva. 
  
Župan je prosil za poročanje Odbor za proračun in premoženje občine, v imenu katerega je 
poročala predsednica, Vida Debevc. 
 
Predsednica, Vida DEBEVC je povedala, da je Odbor za proračun in premoženje občine 
obravnaval predlagano gradivo in predlaga Občinskemu svetu, da sprejme slede; 
Zavezanca Ekohum d.o.o., Kovačeva ulica 11, 1380 Cerknica, se oprosti plačila nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Cerknica za leto 2018, za poslovno stavbo na 
parc. št. 1026/5 k.o. Rakek ter pripadajoče funkcionalno zemljišče na parc. št. 1026/7 k.o. Rakek. 
   
Župan je odprl razpravo. Ker razprave ni bilo, je podal predlog sklepa na glasovanje. 
 

SKLEP ŠT: 22/9-412/2018 
 
Zavezanca Ekohum d.o.o., Kovačeva ulica 11, 1380 Cerknica, se oprosti plačila 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Cerknica za leto 2018, za 
poslovno stavbo na parc. št. 1026/5 k.o. Rakek ter pripadajoče funkcionalno zemljišče na 
parc. št. 1026/7 k.o. Rakek.   
 
GLASOVANJE:    PRISOTNIH: 10 
                            ZA:              10  
                           PROTI:           0  
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Sklep je bil sprejet. Župan je prekinil sejo za 15 minut. 22. redna seja se je nadaljevala ob 20:10. 
Prisotnih je bilo 10 članov občinskega sveta. 
 
 
10.  LETNO POROČILO O IZVEDENIH UKREPIH IZ AKCIJSKEGA NAČRTA LOKALNEGA  
       ENERGETSKEGA KONCEPTA (LEK) IN NJIHOVIH UČINKIH V LETU 2017 
 
Katarina POGAČNIK, energetska svetovalka in Tamara KLEPAC STERLE, podsekretarka za 
okolje in prostor sta podali skrajšano uvodno obrazložitev kot je razvidna iz gradiva. 
  
Odlok je obravnaval tudi Odbor za okolje in prostor, katerega mnenje je prebral župan. 
 
Odbor za okolje in prostor je dne 20.3.2018 obravnaval predlagani odlok in letnega poročila o 
izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta (LEK) in njihovih 
učinkih za leto 2017 NI IZGLASOVAL. 
   
Župan je odprl razpravo. Ker razprave ni bilo, je podal predlog sklepa na glasovanje. 
 

SKLEP ŠT: 22/10-413/2018 
 
Sprejme se letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega 
energetskega koncepta (LEK) in njihovih učinkih za leto 2017. 
 
GLASOVANJE:    PRISOTNIH: 10 
                            ZA:              10  
                           PROTI:           0  
 
Sklep je bil sprejet. Župan je prekinil sejo za 15 minut. 22. redna seja se je nadaljevala ob 20:10. 
Prisotnih je bilo 10 članov občinskega sveta. 
 
 
11.  POROČILO O DELU NADZORNEGA ODBORA OBČINE CERKNICA ZA LETO 2017 
 
Lidija JERNEJČIČ, predsednica Nadzornega odbora Občine Cerknica, je podala skrajšano 
uvodno obrazložitev kot je razvidna iz gradiva. 
    
Župan je odprl razpravo. Ker razprave ni bilo, je podal predlog sklepa na glasovanje. 
 

SKLEP ŠT: 22/11-414/2018 
 
Sprejme se poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Cerknica za leto 2017. 
 
GLASOVANJE:    PRISOTNIH: 10 
                            ZA:              10  
                           PROTI:           0  
 
Sklep je bil sprejet.  
 
 
12.  UGOTOVITVENI SKLEP O PRENEHANJU MANDATA ČLANU OBČINSKEGA SVETA 
 
Miloš POHOLE, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je podal 
skrajšano uvodno obrazložitev kot je razvidna iz gradiva. 
    
Župan je odprl razpravo. Ker razprave ni bilo, je podal predlog sklepa na glasovanje. 
 

SKLEP ŠT: 22/12-415/2018 
 
Sprejme se ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu občinskega sveta in sicer 
Občinski svet ugotavlja, da je članici občinskega sveta VIDI DEBEVC,  prenehal mandat 
članice občinskega sveta. 
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GLASOVANJE:    PRISOTNIH: 10 
                            ZA:              10  
                           PROTI:           0  
 
Sklep je bil sprejet.  
 
 
Ad 13  POBUDE IN VPRAŠANJA 
 
Župan, Marko RUPAR je povedal, da obžaluje odhod osmih članov občinskega sveta, saj so bili 
vsi zastavljeni cilji  tega mandata uresničeni. Dodal je, da se je delalo v programski koaliciji, ki ni 
bila vezana na politične zadeve, ampak je bila bolj učinkovita, ker temelji na programski izvedbi. 
Poudaril je, da je Občina Cerknica v naši regiji med najuspešnejšimi občinami, zato sam ne vidi 
razloga za nasprotovanje in rušenje, predvsem župana.  
Izpostavil je še amandma, ki je bil vložen pri predlogu odloka o proračunu Občine za leto 2018 v 
drugi obravnavi in sicer, da mora občina zagotoviti 250.000 € in pomagati privatnim podjetjem 
kupiti Kmetijsko gozdarsko zadrugo, kar je sicer nedopustno. Obrazloženo je bilo, da občina na to 
nima vpliva, ker gre za tržno kategorijo, to je samostojna  pravna oseba, ki deluje na trgu. Vse je 
odvisno od doseženega dogovora med stečajnim upraviteljem in zainteresiranimi podjetniki. 
Ravno na dan seje, 29. 3. 2018 so bile odprte trgovine na Uncu in v Begunjah pri Cerknici, ki 
delujejo v sistemu Mercatorja, kar pomeni, da bodo občani ceneje kupovali živila, z vsemi 
vključenimi akcijami.  
 
Miloš POHOLE je podal pobudo oz. vprašanje in sicer na Rakeku je železniška postaja 
avtomatizirana in od takrat dalje ni več čakalnice oz. je celo zaprta. Zaprosil je občinsko upravo, 
da stopi v kontakt s Slovenskimi železnicami in se poskuša dogovoriti za odprtje čakalnice.  
 
Danijel LESKOVEC je postavil vprašanje koliko sredstev je bilo porabljenih za pluženje snega. 
Povedal pa je, da je glede urejanja poljskih poti stopil v kontakt z Andrejem Ruparjem in da si 
bosta ogledala poljske poti na terenu. 
 
Samo MLINAR je odgovoril, da je okvirni znesek porabe okrog 500.000 €. Dodal je, da je bil v 
zadnji številki Slivniških pogledov članek o pluženju. 
 
Župan je ob 20:30 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: 032-1/2018 
Cerknica, 22. marec 2018 

 
PREGLED SKLEPOV 

22. redne seje Občinskega sveta Občine Cerknica, 
ki je potekala dne, 22. marca  2018, 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: 22/1-398/2018 

 
Spremeni se dnevni red 22. redne seje in sicer se 12. točka dnevnega reda, Ugotovitveni 
sklep o prenehanju mandata članu občinskega sveta, obravnava kot tretja točka dnevnega 
reda ostale točke pa se preštevilčijo.  

 
Številka: 032-1/2018 
Cerknica, 30. marec 2018 
 
 

PREGLED SKLEPOV 
22. redne seje Občinskega sveta Občine Cerknica – nadaljevanje seje, 

ki je potekala dne, 29. marca  2018, ob 19:00, 
v sejni sobi drugega nadstropja občine Cerknica, Cesta 4. maja 53, Cerknica. 

 
 

Ad 1 UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI IN SPREJEM DNEVNEGA REDA SEJE 
  

SKLEP: 22/1-399/2018 
 
Sprejet in potrjen je dnevni red 22. redne seje Občinskega sveta Občine Cerknica. 
 

 
Ad 2 PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 21. REDNE SEJE  

 
SKLEP: 22/2-400/2018 

 
Sprejet in potrjen je zapisnik 21. redne seje Občinskega sveta Občine Cerknica. 
 
 
Ad 3     

  
ODLOK  O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM 
PROSTORSKEM NAČRTU – CENTER CERKNICE CE-16C  in CE-18C - krajše SD OPPN 
CC – 2 – PRVA OBRAVNAVA 
 

  
 

 
 

SKLEP: 22/3-401/2018 
 
Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu - center Cerknice CE-16C in CE-18C - krajše SD OPPN CC – 2 v prvi 
obravnavi. 
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Ad 4 

 
 
ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNIVAH ODLOKA O DOLOČITVI PLOVBNEGA 
REŽIMA PO CERKNIŠKEM JEZERU - SKRAJŠANI POSTOPEK 
 

SKLEP ŠT: 22/4-402/2018 
 
Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi plovbnega režima po 
Cerkniškem jezeru v prvi obravnavi. 
 

SKLEP ŠT: 22/4-403/2018 
 
Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi plovbnega režima po 
Cerkniškem jezeru v drugi obravnavi. 
 
 
 
Ad 5  ODLOK O ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA OBČINE CERKNICA ZA LETO 2017 
 

SKLEP ŠT: 22/5-404/2018 
 
Sprejme se Zaključni račun proračuna Občine Cerknica za leto 2017. 
 

SKLEP ŠT: 22/5-405/2018 
 
Sprejme se Poročilo o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Cerknica 
za leto 2017. 
 

SKLEP ŠT: 22/5-406/2018 
 
Sprejme se Poročilo o prodaji finančnega premoženja Občine Cerknica za leto 2017. 
 
 
Ad 6 PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE 
 

SKLEP ŠT: 22/6-407/2018 
 
Sprejme se dopolnitev načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Cerknica za leto 
2018: 
1. dopolnitev načrta pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2018 – prva 
dopolnitev. 
2. Dopolnitev načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Cerknica za leto 
2018. 
 

SKLEP ŠT: 22/6-408/2018 
 
Sprejme se Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena in ukinitvi 
statusa javnega dobra. 
 
 
7.  SOGLASJE K STATUTU ZDRAVSTVENEGA DOMA DR. BOŽIDARJA LAVRIČA –  
     CERKNICA  
 

SKLEP ŠT: 22/7-409/2018 
 
Občinski svet Občine Cerknica daje soglasje k Statutu Zdravstvenega doma dr. Božidarja 
Lavriča – Cerknica. 
 
 
8.  SKLEP O IMENOVANJU PREDSTAVNIKOV USTANOVITELJA V SVET ZAVODA  
     NOTRANJSKI REGIJSKI PARK 
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SKLEP ŠT: 22/8-410/2018 
 
Sprejme se Sklep o imenovanju članov Sveta zavoda Notranjski regijski park in sicer se za 
predstavnico uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti imenuje Metko CERAR. 
 

SKLEP ŠT: 22/8-411/2018 
 
Sprejme se Sklep o imenovanju članov Sveta zavoda Notranjski regijski park in sicer se za 
predstavnike ustanovitelja imenuje; Jasno ZALAR, Boštjana KOVAČA in Ladislavo 
KLANČAR. 
 
 
9.  OPROSTITEV PLAČILA NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA NA   
     OBMOČJU OBČINE CERKNICA ZA LETO 2018 ZARADI ELEMENTARNE NESREČE 
 
 

SKLEP ŠT: 22/9-412/2018 
 
Zavezanca Ekohum d.o.o., Kovačeva ulica 11, 1380 Cerknica, se oprosti plačila 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Cerknica za leto 2018, za 
poslovno stavbo na parc. št. 1026/5 k.o. Rakek ter pripadajoče funkcionalno zemljišče na 
parc. št. 1026/7 k.o. Rakek.   
 
 
10.  LETNO POROČILO O IZVEDENIH UKREPIH IZ AKCIJSKEGA NAČRTA LOKALNEGA  
       ENERGETSKEGA KONCEPTA (LEK) IN NJIHOVIH UČINKIH V LETU 2017 
 

SKLEP ŠT: 22/10-413/2018 
 
Sprejme se letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega 
energetskega koncepta (LEK) in njihovih učinkih za leto 2017. 
 
 
11.  POROČILO O DELU NADZORNEGA ODBORA OBČINE CERKNICA ZA LETO 2017 
 

SKLEP ŠT: 22/11-414/2018 
 
Sprejme se poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Cerknica za leto 2017. 
 
 
12.  UGOTOVITVENI SKLEP O PRENEHANJU MANDATA ČLANU OBČINSKEGA SVETA 
 

SKLEP ŠT: 22/12-415/2018 
 
Sprejme se ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu občinskega sveta in sicer 
Občinski svet ugotavlja, da je članici občinskega sveta VIDI DEBEVC,  prenehal mandat 
članice občinskega sveta. 
 
Pregled sklepov pripravila: 
Jasmina KRIŽANČIČ 

 

 
OBČINA CERKNICA 
OBČINSKA UPRAVA 

DIREKTORICA 
Irena ZALAR 

 OBČINSKI SVET 
OBČINA CERKNICA 

ŽUPAN 
Marko RUPAR 

 


