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Pregled in potrditev zapisnika 6. redne seje  



 
Številka: 032-13/2019 
Cerknica, 9. maj 2019 
 

SKRAJŠANI ZAPISNIK 
6. redne seje Občinskega sveta Občine Cerknica, 

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

 

13) Luka KOČEVAR (NaNo)  
14) Vesna TURŠIČ (NaNo) 
15) Gregor POKLEKA (DeSUS) 
16) Vincenc STERŽAJ (LBZ) 
17) Bogdan ZEVNIK (LBZ) 
 
 

 
Ostali prisotni: Bernarda Dolničar – ravnateljica OŠ Cerknica, Olga Doles – direktorica ZD 
Cerknica, mag. Anita Knez – ravnateljica OŠ Rakek, Anton Kranjc – direktor JP Komunala 
Cerknica d.o.o., Irena Zalar – direktorica občinske uprave, Vida Debevc – višja svetovalka za 
finance, Samo Mlinar – višji svetovalec za komunalno cestno dejavnost, Tamara Klepac Sterle – 
sekretarka za okolje in prostor, Olga Smodila – višja svetovalka za premoženjsko pravne zadeve, 
Bogdana Bizjak – višja svetovalka za družbene dejavnosti 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 6. redno sejo Občinskega sveta Občine Cerknica. Vse prisotne je 
lepo pozdravil in prešel na prvo točko dnevnega reda. Ugotovil je, da je prisotnih 16 članov 
občinskega sveta, svojo odsotnost sta opravičili Vesna Turšič in Iva Dimic.  
 

1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda seje 
2. Pregled in potrditev zapisnika 5. redne seje občinskega sveta  
3. Odlok o taksi za obravnavanje pobud za spremembe namenske rabe prostora in 

nadomestilu stroškov lokacijske preveritve v Občini Cerknica – DRUGA OBRAVNAVA 
4. Odlok o rebalansu1 proračuna Občine Cerknica za leto 2019 
5. Mnenje k imenovanju ravnatelja Osnovne šole Notranjski Odred Cerknica 
6. Mnenje k imenovanju ravnatelja Vrtca Martin Krpan Cerknica 
7. Sklep o imenovanju odborov krajevnih skupnosti Cerknica in Cajnarje-Sveti Vid  
8. Letno poročilo javnega zavoda Osnovna šola Notranjski Odred Cerknica za leto 2018 
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9. Letno poročilo javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Božidarja Lavriča Cerknica za leto 

2018 
10. Letno poročilo javnega zavoda Osnovna šola Jožeta Krajca Rakek za leto 2018 
11. Letno poročilo javnega podjetja Komunala Cerknica za leto 2018 
12. Pobude in vprašanja 

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

SKLEP: 6/1-74/2019 
 
Sprejet in potrjen je dnevni red 6. redne seje Občinskega sveta Občine Cerknica.  
 
GLASOVANJE:   PRISOTNIH: 15 
                          ZA:                  14             
                          PROTI:            0 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Ad 2 PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 5. REDNE SEJE  

 
Župan, Marko RUPAR je odprl razpravo na zapisnik, v kateri je sodeloval Bogdan Zevnik. 
 
Bogdan ZEVNIK je imel pripombo na odgovore na pobude in vprašanja iz prejšnje seje, saj je v 
imenu sveta zavoda OŠ Cerknica prosil za posredovanje končne situacije za investicijo, ko se je 
obnavljala fasada na OŠ Cerknica.  
 
Po končani razpravi je župan podal zapisnik na glasovanje. 

 
SKLEP: 6/2-75/2019 

 
Sprejet in potrjen je zapisnik 5. redne seje Občinskega sveta Občine Cerknica. 
 
GLASOVANJE:   PRISOTNIH: 15 
                          ZA:                  14           
                          PROTI:            0 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Ad 3 ODLOK O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE 

PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI 
CERKNICA– DRUGA OBRAVNAVA  
 

 
Tamara KLEPAC STERLE, sekretarka za okolje in prostor je podala skrajšano uvodno 
obrazložitev kot je razvidna iz gradiva. 
 
Župan, Marko Rupar je povedal, da se je seji ob 18:05 pridružila Ladislava Klančar, tako je bilo v 
nadaljevanju seje prisotnih 17 članov občinskega sveta. Nato je župan odprl razpravo. Ker 
razprave ni bilo, je župan podal predlog sklepa na glasovanje.  
 

SKLEP ŠT: 6/3-76/2019 
 
Sprejme se Odlok o taksi za obravnavanje pobud za spremembe namenske rabe prostora 
in nadomestilu stroškov lokacijske preveritve v občini Cerknica v drugi obravnavi. 
 
GLASOVANJE:   PRISOTNIH: 17 
                          ZA:                  10             
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                          PROTI:             5  
 
Sklep je bil sprejet.  
 
 
Ad 4 ODLOK O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE CERKNICA ZA LETO 2018 

 
Župan, Marko Rupar je prosil za poročanje Vido DEBEVC, višjo svetovalko za finance, 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 
rebalansu1 proračuna Občine Cerknica za leto 2019. 
 
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, da sprejme Odlok o 
rebalansu1 proračuna Občine Cerknica za leto 2019. 
 
Župan je odprl razpravo. Ker razprave ni bilo, je podal na glasovanje predlog prvega sklepa.  
 

SKLEP ŠT: 7/4-77/2019 
 
Sprejme se Odlok o rebalansu1 proračuna Občine Cerknica za leto 2019. 
 
GLASOVANJE:   PRISOTNIH: 17 
                          ZA:                  12             
                          PROTI:             0       
 
Sklep je bil sprejet.  
 
 
Ad 5 MNENJE K IMENOVANJU RAVNATELJA OSNOVNE ŠOLE NOTRANJSKI ODRED 

CERKNICA  
 
Župan je za poročanje prosil Bogdano BIZJAK, višjo svetovalko za družbene dejavnosti, 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 bo poročal predsednik, Miloš Pohole. 
 
Občina Cerknica kot ustanoviteljica zavoda daje kandidatki za ravnateljico Osnovne šole 
Notranjski Odred Cerknica, gospe Angelci MOHORIČ, pozitivno mnenje k imenovanju za 
ravnatelja.  
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je obravnavala vse vloge in ugotovila, da 
vsi štirje kandidati izpolnjujejo pogoje za imenovanje za ravnatelja ter nadalje sprejela odločitev, 
da poda pozitivno mnenje k imenovanju gospe Angelci MOHORIČ. 
 
Gospa Angelca MOHORIČ je komisijo prepričala s svojimi jasnimi in prepričljivimi stališči glede 
vodenja in razvoja šole, sodelovanja z zaposlenimi, starši in nenazadnje lokalnim okoljem in 
lokalo skupnostjo. Najbolj pa je komisijo prepričala z odgovori za nastavljena vprašanja.  
 
Komisija zato predlaga, da se poda pozitivno mnenje gospe Angelci MOHORIČ, kljub vsem 
strokovnim in osebnim referencam ostalih treh kandidatov, in sicer Ines Ožbolt, Barbara Benčina 
in Aleksander Gube. 
 
Župan, Marko Rupar je odprl razpravo. Ker razprave ni bilo, je podal predlog sklepa na 
glasovanje. 
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SKLEP ŠT: 6/5-78/2019 
 
Občina Cerknica kot ustanoviteljica javnega zavoda daje kandidatki za ravnateljico 
Osnovne šole Notranjski Odred Cerknica, gospe Angelci MOHORIČ, po poklicu 
profesorica razrednega pouka, stanujoča Milčinskega 63, 1000 Ljubljana, pozitivno mnenje 
k imenovanju za ravnatelja.  
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je obravnavala vse vloge in 
ugotovila, da vsi štirje kandidati izpolnjujejo pogoje za imenovanje za ravnatelja ter 
nadalje sprejela odločitev, da poda pozitivno mnenje k imenovanju gospe Angelci 
MOHORIČ, profesorici razrednega pouka. 
 
Gospa Angelca MOHORIČ je komisijo prepričala s svojimi jasnimi in prepričljivimi stališči 
glede vodenja in razvoja šole, sodelovanja z zaposlenimi, starši in nenazadnje lokalnim 
okoljem in lokalo skupnostjo. Najbolj pa je komisijo prepričala z odgovori za nastavljena 
vprašanja.  
 
Občinski svet Občine Cerknica zato predlaga, da se poda pozitivno mnenje gospe Angelci 
MOHORIČ, kljub vsem strokovnim in osebnim referencam ostalih treh kandidatov, in sicer 
Ines Ožbolt, profesorica psihologije, Barbare Benčina, profesorica razrednega pouka in 
Aleksandra Gubeta, profesor slovenščine in nemščine. 
 
GLASOVANJE:   PRISOTNIH: 16 
                          ZA:                  15         
                          PROTI:              1 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Ad 6 MNENJE K IMENOVANJU RAVNATELJA VRTCA MARTIN KRPAN CERKNICA  

 
Župan je za poročanje prosil Bogdano BIZJAK, višjo svetovalko za družbene dejavnosti, 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. 
 
Občina Cerknica kot ustanoviteljica zavoda daje kandidatu za ravnatelja Vrtca Martin Krpan 
Cerknica, mag. GVIDU CIGALE, pozitivno mnenje k imenovanju za ravnatelja.  
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je obravnavala vse tri vloge in ugotovila, 
da vsi kandidati izpolnjujejo pogoje za imenovanje za ravnatelja ter nadalje sprejela odločitev, da 
poda pozitivno mnenje k imenovanju dosedanjemu ravnatelju, mag.  Gvidu CIGALE, 
univ.dipl.psih. 
 
V času dosedanjega vodenja zavoda je uspešno sodeloval s starši, z lokalno skupnostjo, 
zaposlenimi in glede na predstavitev predhodnega dela ter programa dela v bodoče, komisija 
meni, da dosedanji ravnatelj, mag. Gvido CIGALE, uni.dipl.psih., uživa še nadaljnje zaupanje za 
vodenje zavoda, kljub vsem strokovnim in osebnim referencam gospe, Aje Trudn, diplomirane 
vzgojiteljice predšolskih otrok in gospe, Leonore Drgan, magistrice profesorice zgodnjega učenja.  
  
Župan, Marko Rupar je odprl razpravo v kateri sta razpravljala Domen Petan in Janez Ožbolt. 
 
Domen PETAN je povedal, da predlaganega sklepa ne bo podprl iz dveh razlogov. Prvi razlog je 
ta, da je mnenja, da je v javnih zavodih dobro, da se ravnatelji oz. direktorji zamenjajo po dveh 
mandatih. Drugi razlog pa je, da je sedanji ravnatelj vrtca zaposlil svojo ženo, kar je po njegovem 
mnenju popolnoma neprimerno. 
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Janez OŽBOLT je povedal, da je član Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, 
kjer so se vsi kandidati za ravnatelja vrtca tudi predstavili. Dodal je, da predloga ne bo podprl, ker 
ga predlagani kandidat ni prepričal iz razlogov, ki jih je navedel svetnik, Domen Petan, drugi pa 
zato, ker so imeli zelo dobro kandidatko, ki je po njegovem mnenju veliko boljša kot sedanji 
ravnatelj.  
 
Po končani razpravi je župan, Marko RUPAR je povedal, da sedanji ravnatelj po dveh mandatih 
zelo dobro vodi vrtec in ima dober renome tudi med občani. Poudaril je, da dosedanji ravnatelj 
zelo dobro sodeluje z lokalno samoupravo. Nato je podal predlog sklepa na glasovanje. 
 

SKLEP ŠT: 6/6-79/2019 
 
Občina Cerknica kot ustanoviteljica zavoda daje kandidatu za ravnatelja Vrtca Martin 
Krpan Cerknica, mag. GVIDU CIGALE, po poklicu univerzitetni diplomiran psiholog, 
stanujoč Hrašče 135, 6230 Postojna, pozitivno mnenje k imenovanju za ravnatelja.  
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je obravnavala vse tri vloge in 
ugotovila, da vsi kandidati izpolnjujejo pogoje za imenovanje za ravnatelja ter nadalje 
sprejela odločitev, da poda pozitivno mnenje k imenovanju dosedanjemu ravnatelju, mag.  
Gvidu CIGALE, univ.dipl.psih. 
 
V času dosedanjega vodenja zavoda je uspešno sodeloval s starši, z lokalno skupnostjo, 
zaposlenimi in glede na predstavitev predhodnega dela ter programa dela v bodoče, 
komisija meni, da dosedanji ravnatelj, mag. Gvido CIGALE, uni.dipl.psih., uživa še 
nadaljnje zaupanje za vodenje zavoda, kljub vsem strokovnim in osebnim referencam 
gospe, Aje Trudn, diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok in gospe, Leonore Drag, 
magistrica profesorica zgodnjega učenja.   
 
 
GLASOVANJE:    PRISOTNIH: 16 
                           ZA:                  11             
                           PROTI:             4 
 
Sklep je bil sprejet.  
 
 
 
Ad 7 SKLEP O IMENOVANJU ODBOROV KRAJEVNIH SKUPNOSTI CERKNICA IN CAJNARJE 

– SVETI VID  
 

 
Predlagano točko je obravnavala Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v imenu 
katere je poročal predsednik, Miloš Pohole. 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svetu Občine 
Cerknica, da sprejme sledeče sklepe: 
 
Sklep o imenovanju odbora krajevne skupnosti Cajnarje – Sveti Vid, v katerega se imenuje 
naslednje člane: 
 
1. Klementin ŠTRITOF  5. Darja LAVRIČ 
2. Klemen PIRMAN  6. Sabina PIRMAN KOČEVAR 
3. Marko NARED  7. Domen KOČEVAR 
4. Ljudmila PEČEK 
 
Sklep o imenovanju odbora  krajevne skupnosti Cerknica, v katerega se imenuje naslednje člane: 
 
1. Sergeja ŠEGA   6. Simona LEKŠAN 
2. Jure CASERMAN   7. Andrej MELE 
3. Franc KRAJC   8. Edvard VIČIČ 
4. Franc ZRIMŠEK   9. Polonca ZEVNIK 
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5. Franc URBAS   10. Joško CERKVENIK 
     11. Roman RIS  
 
Župan, Marko Rupar je odprl razpravo. Ker razprave ni bilo je podal predlog prvega sklepa na 
glasovanje.  

SKLEP ŠT: 6/7-80/2019 
 
Sprejme se Sklep o imenovanju odbora krajevne skupnosti Cajnarje – Sveti Vid, v katerega 
se imenuje naslednje člane: 
 
1. Klementin ŠTRITOF  5. Darja LAVRIČ 
2. Klemen PIRMAN  6. Sabina PIRMAN KOČEVAR 
3. Marko NARED  7. Domen KOČEVAR 
4. Ljudmila PEČEK 
 
GLASOVANJE:    PRISOTNIH: 16 
                           ZA:                  16 
                           PROTI:            0 
 
Sklep je bil sprejet. Župan je podal na glasovanje drugi predlog sklepa. 
 

SKLEP ŠT: 6/7-81/2019 
 
Sprejme se Sklep o imenovanju odbora  krajevne skupnosti Cerknica, v katerega se 
imenuje naslednje člane: 
 
1. Sergeja ŠEGA   6. Simona LEKŠAN 
2. Jure CASERMAN   7. Andrej MELE 
3. Franc KRAJC   8. Edvard VIČIČ 
4. Franc ZRIMŠEK   9. Polonca ZEVNIK 
5. Franc URBAS   10. Joško CERKVENIK 
     11. Roman RIS  
 
GLASOVANJE:    PRISOTNIH: 16 
                             ZA:                16            
                             PROTI:           0 
 
Sklep je bil sprejet.  
 
 
 
Ad 8 LETNO POROČILO JAVNEGA ZAVODA OSNOVNE ŠOLE NOTRANJSKI ODRED 

CERKNICA ZA LETO 2018  
 

 
Župan je za poročanje prosil ravnateljico OŠ Cerknica, ga. Bernardo DOLNIČAR, ki je podala 
skrajšano uvodno obrazložitev kot je razvidna iz gradiva. 
 
Župan, Marko Rupar je odprl razpravo. Ker razprave ni bilo je podal predlog sklepa na 
glasovanje. 
 

SKLEP ŠT: 6/8-82/2019 
 
Občinski svet Občine Cerknica se je seznanil z letnim poročilom javnega zavoda Osnovna 
šola Notranjski odred Cerknica za leto 2018. 
 
GLASOVANJE:    PRISOTNIH: 17 
                             ZA:                17   
                             PROTI:           0 
 
Sklep je bil sprejet.  
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Ad 9 LETNO POROČILO JAVNEGA ZAVODA ZDRAVSTVENI DOM DR. BOŽIDARJA LAVRIČA 

CERKNICA ZA LETO 2018  
 

Župan je za poročanje prosil direktorico ZD Cerknica, ga. Olgo DOLES, ki je podala skrajšano 
uvodno obrazložitev kot je razvidna iz gradiva. 
 
Župan, Marko Rupar je odprl razpravo v kateri so sodelovali: Miha Modic, Bogdan Zevnik in Alojz 
Puntar 
 
Miha MODIC je pohvalil ZD Cerknica, dr. Anjo Oman Puntar in njeno ekipo, ki si zelo prizadeva 
pri širitvi mreže prvih posredovalcev na celotnem območju občine Cerknica, pri čemer se je 
bistveno izboljšala varnost občanov ob nenadnih  zdravstvenih stanjih.  
 
Olga DOLES se je zahvalila za pohvale in povedala, da bo dr. Omanovi prenesla pohvalo. 
Povedala je, da je tudi sama zelo ponosna na ekipo dr. Omanove in reševalca, ki svoj prosti čas 
namenjajo za izobraževanje prvih posredovalcev. Zelo se trudijo tudi na področju občine Loška 
dolina. Prejšnji mesec pa se je končal tečaj na Blokah, kjer je izšolanih več kot 20 novih prvih 
posredovalcev.  
 
Bogdan ZEVNIK je izpostavil stran 21 v poročilu, kjer je kot ene vrste prihodkov omenjena 
najemnina in prosil za obrazložitev. 
 
Olga DOLES je odgovorila, da v zdravstvenem domu plačujejo najemnino koncesionarji in to so 
dve fizioterapevtki, zobozdravnica dr. Jernejčičeva, in dr. Klančarjeva ter optika Clarus, katerim 
se je povečal prostor.  
 
Alojz PUNTAR je pohvalil delo zdravstvenega doma in postavil vprašanje kakšna je klima med 
zaposlenimi. 
 
Olga DOLES je odgovorila, da je v državi kar precej težav okrog stanja v primarnem zdravstvu. 
Povedala je, da so zdravniki v zdravstvenem domu precej neenakomerno obremenjeni.  
Predvsem starejši zdravniki imajo veliko glavarino, to pomeni veliko število prijavljenih pacientov. 
Trenutno je zaposlenih v zdravstvenem domu devet zdravnikov, od tega jih ima pet zdravnikov 
nad 3000 bolnikov, štirje zdravniki pa imajo glavarino celo pod mejo, za katero se bori zdravniški 
sindikat, ki naj bi bila letos 1895. Trenutno je glavarina 2417 za leto 2019, s tem je pogojeno tudi 
financiranje s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Obrazložila je v čem je težava 
in sicer vsi zdravniki so plačani enako, kolektivna pogodba velja za vse, vsi prejemajo 100 % 
plačo, razpon glavarine pa je od 714 do 3500. Problem je v nagrajevanju, saj zdravniki zahtevajo 
povečan obseg dela, predvsem tisti, ki imajo veliko glavarino, vendar sredstev za povečan obseg 
ni. Težava je tudi veljaven Zakon o pacientovih pravicah, po katerem si vsak pacient sam izbere 
svojega zdravnika. Izpostavila je, da je vesela, da imajo nekaj novih specializantov in sicer tri 
specializante družinske medicine in specializantko pediatrije. Sprejeti morajo tudi načrt ukrepov 
do leta 2025, ko naj bi se glavarina znižala na 1500.  
 
Po končani razpravi je župan, Marko RUPAR podal predlog sklepa na glasovanje. 
 

SKLEP ŠT: 6/9-83/2019 
 
Občinski svet Občine Cerknica se je seznanil z letnim poročilom javnega zavoda 
Zdravstveni dom dr. Božidarja Lavriča Cerknica za leto 2018. 
 
GLASOVANJE:    PRISOTNIH: 16 
                           ZA:                  16              
                           PROTI:            0 
 
Sklep je bil sprejet. Župan, Makro RUPAR je prekinil sejo za 15 minut. 6. redna seja se je 
nadaljevala ob 19:15. Prisotnih je bilo 16 članov občinskega sveta.  
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Ad 10 LETNO POROČILO JAVNEGA ZAVODA OSNOVNA ŠOLA JOŽETA KRAJCA RAKEK ZA 
LETO 2018  
 

Župan je za poročanje prosil ravnateljico OŠ Rakek, mag. Anito KNEZ, ki je podala skrajšano 
uvodno obrazložitev kot je razvidna iz gradiva. 
 
Župan, Marko Rupar je odprl razpravo v kateri so sodelovali Alojz Puntar, Janez Ožbolt in 
Boštjan Kovač. 
 
Alojz PUNTAR je pohvalil delovanje OŠ Rakek in ravnateljico za odlične rezultate.  
 
Mag. Anita KNEZ se je zahvalila svetniku, Puntarju, da je bilo na občinskem nivoju to prepoznano 
in dodala, da se s kvalitetnimi, inovativnimi in zavzetimi učitelji, ter tehničnimi in strokovnimi 
delavci lahko ogromno doseže. Torej učitelji so izredno zagnani, ustvarili so inovativno učno 
okolje in zato ustvarili tudi ogromno presežnikov, kar  se vidi v nazivih, saj so Unesco šola, 
simbioza, kulturna šola in pa Erasmus šola. Pohvalila je tudi učence, ki so zagnani, talentirani, 
sposobni in zelo radovedni in pripravljeni delati. 
 
Janez OŽBOLT je postavil vprašanje ali drži, da so pri nacionalnem preverjanju znanja prisotni 
samo boljši učenci in so zato rezultati boljši.  
 
 Mag. Anita KNEZ je odgovorila, da je bila v zadnjem času deležna špekulacij in to zato, ker so 
učitelji za učence pred nacionalnim preverjanjem znanja utrjevali snov. Če so učitelji zagnani in 
jim je mar, ter se trudijo ni sprejemljivo, če pa jim ni mar, pa tudi ni sprejemljivo. Povedala je, da 
so bili pri nacionalnem preverjanju znanja prisotni čisto vsi učenci. 
 
Po končani  razpravi je župan podal predlog prvega sklepa na glasovanje. 
 

SKLEP ŠT: 6/10-84/2019 
 
Občinski svet Občine Cerknica se je seznanil z letnim poročilom javnega zavoda Osnovne 
šole Jožeta Krajca Rakek za leto 2018. 
 
GLASOVANJE:    PRISOTNIH: 16 
                             ZA:                16       
                             PROTI:           0      
 
Sklep je bil sprejet.  
 
 
Ad 11 LETNO POROČILO JAVNEGA PODJETJA KOMUNALA CERKNICA D.O.O. ZA LETO 

2018  
 

Župan je za poročanje prosil direktorja komunale, g. Antona KRANJCA, ki je podal skrajšano 
uvodno obrazložitev kot je razvidna iz gradiva. 
 
Župan, Marko Rupar je odprl razpravo v kateri so sodelovali: Alojz Puntar, Bogdan Zevnik, Miha 
Modic, Janez Ožbolt, Luka Kočevar, Domen Petan in Miloš Pohole. 
 
Alojz PUNTAR je postavil je vprašanje kako so pripravljeni v primeru, da pride do požara.  
 
Anton KRANJC je povedal, da je verjetnost, da pride do požara pri smeteh  mogoča, zato so imeli 
tudi že več obiskov požarne inšpekcije. Obrazložil je, da je majhna verjetnost, da bi prišlo do 
kontaktnega požara, požarne straže za ta namen pa nimajo.  
 
Bogdan ZEVNIK je izpostavil tabelo na strani 43. Izpostavil je indeks -67 % in prosil za 
obrazložitev. 
 
Miha MODIC je izpostavil pitno vodo za vodovodni sistem Rakov Škocjan in sicer ena zadeva je 
pokazala štiri skladne vzorce, druga pa štiri neskladne vzorce. Enako velja za sistem Podslivnica, 
prva izkazuje 60 % ustreznih vzorcev, druga pa 25 % ustreznih vzorcev. Zanimalo ga je katera 
tabela izkazuje pravo stanje za končne uporabnike.  



 

 9 

 
Janez OŽBOLT je imel vprašanje glede pitne vode za Podslivnico. Od krajanov vasi Podslivnica 
je dobil informacijo, da imajo že od 10.11.2017 opozorilo za stalno prekuhavanje vode. Povedal 
je, da je bil predlog stranke Naša notranjska že v lanskem letu, da se vodovodni sistemi začnejo 
obnavljati. Sam je izrazil skrb, saj je direktor komunale na sestanku pokazal zelo aroganten 
odnos do prisotnih. Kot zadnje je navedel, da je slišati, da direktor komunale izvaja mobing nad 
zaposlenimi.  
 
Luka KOČEVAR je izpostavil računovodsko poročilo, ki ni popolnoma razumno in sicer na strani 
43, kjer je izpostavil sledeč zapis: »Dejavnost oskrba s pitno vodo je v letu 2018 v Občini 
Cerknica poslovala s pozitivnim rezultatom. V zvezi z pravdno zadevo s tožečimi strankami Vinko 
Tomec, Milka Žitko, Ana Tomec in Ajda Tomec, zaradi plačila odškodnine (natančno pojasnilo v 
točki 16. na strani 58) so bile v letu 2017 oblikovane rezervacije (vkalkulirani strošek predvidene 
odškodnine), pravdna zadevo se je v letu 2018 zaključila, podjetje je odpravilo rezervacije in 
vklakulirane stroške preneslo med druge poslovne prihodke. Posledica tega je pozitiven rezultat 
na enoti, drugače bi podjetje izkazovalo negativen rezultat v višini 20.679 €.«  Nato je povedal, da 
je na strani 58 zapisana odškodnina v višini 2000 odškodnine – odbitne franšize po 
odškodninskih zahtevkih iz naslova zavarovanja odgovornosti za nastalo škodo v višini 700,00 €, 
ter izravnave v višini 35,28 € in pa n strani 54; »Med druge prihodke v višini 11.056,63 € podjetje 
izkazuje prejeto odškodnino po sodnem sporu z odvetnikom. Med ostalimi prihodki pa so izkazani 
prihodki od odprave v naprej vračunanih stroškov v zadevi Žitko – Tomec.« Povedal je, da je 
razlika zelo velika in zato je prosil za pojasnilo. Druga zadeva, ki jo je izpostavil pa je ravnanje z 
odpadki in zbiranje ločenih frakcij. Ločevanje odpadkov je precej globalen problem, vendar pa se 
količina ločeno zbranih frakcij v občini Cerknica vsako leto poveča za cca. 10 %. Menil je, da bi 
bilo potrebno razmisliti kako količino zbranih oz. ustvarjenih odpadkov zmanjšati. Stranka Naša 
Notranjska je v preteklosti že opozarjala in predlagala program Zero Waste, h kateremu bi lahko 
pristopili kot občina, kjer so določeni ukrepi za zmanjševanje količine zbranih odpadkov. V 
prihodnosti bo potrebno več pozornosti nameniti okolju, zbiranju odpadkov in recikliranju 
odpadkov. Odpadke se odvaža v države tretjega sveta in v kolikor to ne bo več mogoče, se bodo 
odpadki začeli kopičiti pri nas.  
 
Domen PETAN je izpostavil koeficient kratkoročne pokritosti kratkoročnih obveznosti, kratkoročne 
obveznosti rastejo  (iz leta 2014 do leta 2018 so se povečale iz 1,1 mio € na 1,4 mio €), terjatve 
pa so ostale na 1,1 mio €. V letu 2014 je bil koeficient še nad ena, kar pomeni, da je imela 
komunala več terjatev kot obveznosti, leta 2018 pa je koeficient padel na 0,77. Za primerjavo je 
preveril sosednja komunalna podjetja, pri čemer ima Logatec koeficient 1,12, Postojna več kot 2, 
Ribnica  1,3. Povedal je, da je to znano merilo finančne moči in pa hkrati tudi plačilne 
sposobnosti. Zanimalo ga je tudi ali se obveznosti poravnavajo v roku in če ne, s kakšno zamudo 
se poravnavajo. Drugo vprašanje se nanaša na povečanje mase za plače za skoraj 7 %. 
Zanimalo ga je ali gre za povečanje števila zaposlenih ali so se povečale plače. Zanimalo pa ga 
je tudi kakšna je bruto plača direktorja.  Kot zadnje je postavil vprašanje ali ima komunala izdelan 
plan kako bi oživeli tržnico v Cerknici, saj sam od najemnikov tržnice dobiva informacije, da so 
prostori nefunkcionalni.  
 
Miloš POHOLE je podal nekatere odgovore na zastavljena vprašanja. Povedal je, da se smeti ne 
odvažajo v države tretjega sveta, ampak v razvite države sveta, v Avstrijo, kjer jih kurijo.  
 
Župan, Marko RUPAR je podal odgovor glede tržnice. Tržnica je funkcionalna in na njej ni težav. 
Za primer je navedel tržnico v Logatcu, ki je v bistveno slabšem stanju in je trajalo 10 let, da je 
zaživela. Na samem začetku tržnice je bil pred časom sadjar, ki je odganjal vse ostale najemnike. 
Glede vodovodov je povedal, da je v občini Cerknica, ki je 19. po površini,  241 km², izredno 
razpršeno gradnjo kar 65 naselij  in v devetih letih se je v vodovodni sistem, v gradnje in obnove 
vložilo dobrih 5 mio €, kar je povprečno na leto 550.000 €. Nato je izpostavil vodovodni sistem 
Podslivnica, ki je še bolj razpršen in oskrbuje z vodo šest naselij, kar je skupaj 194 prebivalcev in 
preko 10 km vodovodnih vodov. Na tem sistemu je bila v letošnjem letu že zgrajena čistilna 
naprava za pitno vodo in bo v roku enega meseca usposobljena. Vrednost investicije je bila 
340.000 € in s tem bodo v kratkem času zagotovljena pitna voda za tri naselja in sicer 
Podslivnica, Mahneti in Ponikve, to je za 77 prebivalcev. Za rešitev ostalih treh vasi Topol, Malni 
pri Begunjah in Brezje, kar je še 117 prebivalcev pa je potrebno zgraditi še 10 km cevovodov, kar 
je investicija v višini 900.000 €.   
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Anton KRANJC je odgovoril glede analiz pitne vode in povedal, da ena tabela prikazuje notranji 
nadzor druga pa državni monitoring. Odvzeti vzorci na viru so slabši kot pa na  omrežju. Ker se 
potem voda predela. Glede sistema Cerknica – Rakek je povedal, da se izvaja filtracija in potem 
sekundarno kloriranje, pri ostalih sistemih gre za sekundarno kloriranje, s tem, da so večinoma že 
prešli na klorov dioksid, ki ne predstavlja tveganja za zdravje ljudi, zagotavlja pa varno vodo 
oskrbo. Glede mobinga je povedal, da to ni stvar poročila niti občinskega sveta, je pa zagotovil, 
da ga med zaposlenimi ne izvaja. Glede odpadkov je povedal, da je bila razprava zelo široka, 
sam je navedel največjo občino v Sloveniji, to je Ljubljana, ki je pristopila k projektu zerowaste, 
vendar pa se jim količina odpadkov ni zmanjšala. S tem, da je imela Ljubljana daleč največjo 
količino embalaže, za kar je prejela tudi kazen od inšpekcij. Dodal je, da poslovni pristop k zadevi 
ne rešuje banalnih zadev. Glede tabel z rezultati je obrazložil, da so leta 2017 po priporočilu 
revizorja dali v rezervacije  možnost, da bi plačali odškodnino v zadevi Tomec Žitko in to je takrat 
pomenilo stroške, zato je bilo za 87.000 € predvidenega stroška. Ker te odškodnine ni bilo 
potrebno plačati, je potem v letu 2018 šel ta isti znesek nazaj in tako je bil rezultat pozitiven. V 
tem primeru ne gre za finančna sredstva, ampak za knjigovodske številke, ki vplivajo na rezultat.  
Glede plačevanja je povedal, da je komunala do nedavnega plačevala na rok 30 dni, potem pa je 
prihajalo do zamikov. Povedal je, da se je podražila elektrika za 61 %, komunala pa vse črpa, kar 
pomeni, da je mesečni strošek za 3000 € višji kot v lanskem letu. Zavarovanje se je povečalo za 
več kot 100 %. Povedal je tudi, da je zima za občino velik strošek za komunalo pa prihodek in 
letošnja zima je bila s tega naslova slaba. Glede stroška dela je povedal, da se število zaposlenih 
ni bistveno povečalo. Povedal je, da so imeli težave z delavci, ki delajo na odpadkih. Glede na 
veliko število defektov na vodovodu, so zaposlili še enega delavca. Plača direktorja je prikazana 
na strani 56 v poročilu komunale.  
 
 Po končani razpravi je župan, Marko RUPAR podal predlog prvega sklepa na glasovanje. 
 

SKLEP ŠT: 6/11-85/2019 
 
Občinski svet Občine Cerknica se je seznanil z letnim poročilom javnega podjetja 
Komunala Cerknica d.o.o. za leto 2018. 
 
GLASOVANJE:    PRISOTNIH: 16 
                             ZA:                16           
                           PROTI:            0 
 
Sklep je bil sprejet.  
 
 
 
Ad 12 POBUDE IN VPRAŠANJA 
 
Župan, Marko RUPAR je pojasnil zadevo v zvezi s snemanjem občinskih sej in objave na spletni 
strani občine. Stališče občinske uprave in župana je bilo, da se seje snemajo in objavljajo na 
spletni strani. Po pogovoru s svetniškimi skupinami SDS, stranke NaNo, SD in NSi so se  odločili, 
da se do  naslednje seje, ki bo 13. junija 2019 pripravi spremembo statuta in poslovnika.  
 
Vincenc STERŽAJ je glede  na odgovor iz zadnje seje glede umeščanja tras za obvoznico Rakek 
– Unec želel povedati še nekaj zadev. Zbor občanov glede obvoznice je bil 20.5.2009 v OŠ na 
Rakeku. Tam so se prisotni opredelili za varianto po levi strani železniške proge proti Postojni 
skozi delski most in naprej. Pri tej varianti je največji problem poseg v naturo 2000, ki sega iz 
Škocjanske strani do železniške proge.  V bistvu pa gre za po žledu uničen gozdi teren, ki je sicer 
v državni lasti. Kar pomeni, da ta varianta ob železniški progi ni čisto nemogoča. Zapisnika iz 
zbora krajanov niso prejeli, čeprav so na krajevni skupnosti Rakek zaprosili zanj. Glede na 
odgovor, da se na obvoznici zaenkrat nič ne dela, prizadeti krajani ob Partizanski cesti in 
Postojnski cesti na Rakeku, ter krajani Unca in vsi ostali, ki se vozijo skozi Rakek niso zadovoljni.  
 
Domen PETAN je podal pobudo občanov, da bi se na parkirišču pred upravno enoto v Cerknici, 
ki je v lasti občine uvedle modre cone, saj se dogaja, da so avti parkirani na parkiriščih po cel 
dan, ko pa pride stranka na upravno enoto, pa ji parkiranje ni omogočeno.  
 
Župan, Marko RUPAR je povedal, da je večina parkirišča v lasti države, zelo majhen del 
parkirišče nasproti bivše trgovine, pa je v lasti občine. Občinska uprava bo razmislila o predlogu.  
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Župan, Marko RUPAR je povedal, da bo naslednja seja 13. junija 2019 in vse člane občinskega 
sveta povabil na svečano sejo, ki bo v petek, 7. junija 2019 ob 18. uri.  
 
S tem je bil izčrpan dnevni red 6. redne seje Občinskega sveta Občine Cerknica, zato je župan 
ob 20:05  sejo končal 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: 032-13/2019 
Cerknica, 10. maj 2019 
 

PREGLED SKLEPOV 
6. redne seje Občinskega sveta Občine Cerknica, 

ki je potekala dne, 9. maja 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: 6/1-74/2019 
 
Sprejet in potrjen je dnevni red 6. redne seje Občinskega sveta Občine Cerknica.  
 

 
Ad 2 PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 5. REDNE SEJE  

 
SKLEP: 6/2-75/2019 

 
Sprejet in potrjen je zapisnik 5. redne seje Občinskega sveta Občine Cerknica. 
 
 
Ad 3 ODLOK O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE 

PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI 
CERKNICA– DRUGA OBRAVNAVA  
 

 
SKLEP ŠT: 6/3-76/2019 

 
Sprejme se Odlok o taksi za obravnavanje pobud za spremembe namenske rabe prostora 
in nadomestilu stroškov lokacijske preveritve v občini Cerknica v drugi obravnavi. 

 
 
Ad 4 ODLOK O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE CERKNICA ZA LETO 2018 

 

 
SKLEP ŠT: 7/4-77/2019 

 
Sprejme se Odlok o rebalansu1 proračuna Občine Cerknica za leto 2019. 
 

 
Ad 5 MNENJE K IMENOVANJU RAVNATELJA OSNOVNE ŠOLE NOTRANJSKI ODRED 

CERKNICA  
SKLEP ŠT: 6/5-78/2019 

 
Občina Cerknica kot ustanoviteljica javnega zavoda daje kandidatki za ravnateljico 
Osnovne šole Notranjski Odred Cerknica, gospe Angelci MOHORIČ, po poklicu 
profesorica razrednega pouka, stanujoča Milčinskega 63, 1000 Ljubljana, pozitivno mnenje 
k imenovanju za ravnatelja.  
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Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je obravnavala vse vloge in 
ugotovila, da vsi štirje kandidati izpolnjujejo pogoje za imenovanje za ravnatelja ter 
nadalje sprejela odločitev, da poda pozitivno mnenje k imenovanju gospe Angelci 
MOHORIČ, profesorici razrednega pouka. 
 
Gospa Angelca MOHORIČ je komisijo prepričala s svojimi jasnimi in prepričljivimi stališči 
glede vodenja in razvoja šole, sodelovanja z zaposlenimi, starši in nenazadnje lokalnim 
okoljem in lokalo skupnostjo. Najbolj pa je komisijo prepričala z odgovori za nastavljena 
vprašanja.  
 
Občinski svet Občine Cerknica zato predlaga, da se poda pozitivno mnenje gospe Angelci 
MOHORIČ, kljub vsem strokovnim in osebnim referencam ostalih treh kandidatov, in sicer 
Ines Ožbolt, profesorica psihologije, Barbare Benčina, profesorica razrednega pouka in 
Aleksandra Gubeta, profesor slovenščine in nemščine. 
 

 
Ad 6 MNENJE K IMENOVANJU RAVNATELJA VRTCA MARTIN KRPAN CERKNICA  

 
SKLEP ŠT: 6/6-79/2019 

 
Občina Cerknica kot ustanoviteljica zavoda daje kandidatu za ravnatelja Vrtca Martin 
Krpan Cerknica, mag. GVIDU CIGALE, po poklicu univerzitetni diplomiran psiholog, 
stanujoč Hrašče 135, 6230 Postojna, pozitivno mnenje k imenovanju za ravnatelja.  
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je obravnavala vse tri vloge in 
ugotovila, da vsi kandidati izpolnjujejo pogoje za imenovanje za ravnatelja ter nadalje 
sprejela odločitev, da poda pozitivno mnenje k imenovanju dosedanjemu ravnatelju, mag.  
Gvidu CIGALE, univ.dipl.psih. 
 
V času dosedanjega vodenja zavoda je uspešno sodeloval s starši, z lokalno skupnostjo, 
zaposlenimi in glede na predstavitev predhodnega dela ter programa dela v bodoče, 
komisija meni, da dosedanji ravnatelj, mag. Gvido CIGALE, uni.dipl.psih., uživa še 
nadaljnje zaupanje za vodenje zavoda, kljub vsem strokovnim in osebnim referencam 
gospe, Aje Trudn, diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok in gospe, Leonore Drag, 
magistrica profesorica zgodnjega učenja.   
 
 
Ad 7 SKLEP O IMENOVANJU ODBOROV KRAJEVNIH SKUPNOSTI CERKNICA IN CAJNARJE 

– SVETI VID  
 

SKLEP ŠT: 6/7-80/2019 
 
Sprejme se Sklep o imenovanju odbora  krajevne skupnosti Cajnarje – Sveti Vid, v 
katerega se imenuje naslednje člane: 
 
1. Klementin ŠTRITOF  5. Darja LAVRIČ 
2. Klemen PIRMAN  6. Sabina PIRMAN KOČEVAR 
3. Marko NARED  7. Domen KOČEVAR 
4. Ljudmila PEČEK 
 

SKLEP ŠT: 6/7-80/2019 
 
Sprejme se Sklep o imenovanju odbora  krajevne skupnosti Cerknica, v katerega se 
imenuje naslednje člane: 
 
1. Sergeja ŠEGA   6. Simona LEKŠAN 
2. Jure CASERMAN   7. Andrej MELE 
3. Franc KRAJC   8. Edvard VIČIČ 
4. Franc ZRIMŠEK   9. Polonca ZEVNIK 
5. Franc URBAS   10. Joško CERKVENIK 
     11. Roman RIS  
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Ad 8 SOGLASJE K IMENOVANJU DIREKTORICE KNJIŽNICE JOŽETA UDOVIČA CERKNICA 

 
 

 
LETNO POROČILO JAVNEGA ZAVODA OSNOVNE ŠOLE NOTRANJSKI ODRED CERKNICA ZA 
LETO 2018  
 

 

SKLEP ŠT: 6/8-82/2019 
 
Občinski svet Občine Cerknica se je seznanil z letnim poročilom javnega zavoda Osnovna 
šola Notranjski odred Cerknica za leto 2018. 
 
 
Ad 9 LETNO POROČILO JAVNEGA ZAVODA ZDRAVSTVENI DOM DR. BOŽIDARJA LAVRIČA 

CERKNICA ZA LETO 2018  
 

  
SKLEP ŠT: 6/9-83/2019 

 
Občinski svet Občine Cerknica se je seznanil z letnim poročilom javnega zavoda 
Zdravstveni dom dr. Božidarja Lavriča Cerknica za leto 2018. 

 
 
Ad 10 LETNO POROČILO JAVNEGA ZAVODA OSNOVNA ŠOLA JOŽETA KRAJCA RAKEK ZA 

LETO 2018  
 

SKLEP ŠT: 6/10-84/2019 
 
Občinski svet Občine Cerknica se je seznanil z letnim poročilom javnega zavoda Osnovne 
šole Jožeta Krajca Rakek za leto 2018. 

 
 
Ad 11 LETNO POROČILO JAVNEGA PODJETJA KOMUNALA CERKNICA D.O.O. ZA LETO 

2018  
 

 
SKLEP ŠT: 6/11-85/2019 

 
Občinski svet Občine Cerknica se je seznanil z letnim poročilom javnega podjetja 
Komunala Cerknica d.o.o. za leto 2018. 
 

 
 
Pregled sklepov pripravila: 
Jasmina KRIŽANČIČ 

 
OBČINA CERKNICA 
OBČINSKA UPRAVA 

DIREKTORICA 
Irena ZALAR 

 OBČINA CERKNICA 
OBČINSKI SVET 

ŽUPAN 
   Marko RUPAR 

 


























