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Pregled in potrditev zapisnika 7. redne seje  



 
Številka: 032-15/2019 
Cerknica, 9. julij 2019 
 

SKRAJŠANI ZAPISNIK 
7. redne seje Občinskega sveta Občine Cerknica, 

ki je potekala dne, 13. junija 2019, ob 18:00, 
v sejni sobi drugega nadstropja občine Cerknica, Cesta 4. maja 53, Cerknica. 

 
Sejo je sklical in vodil župan občine Cerknica, Marko RUPAR. 
Zapisnik zapisala Jasmina KRIŽANČIČ. 
 
PRISOTNI SVETNIKI: 
 
1) Marko KRANJC (SDS) 
2) Miloš POHOLE (SDS) 
3) Vladimira MULC (SDS) 
4) Janez KLUČAR (SDS) 
5) Ladislava KLANČAR (SDS) 
6) Luka SVET (SDS) 
7) Alojz PUNTAR (N.SI) 
8) Drago BARAGA (SD 
9) Boštjan KOVAČ (SD) 
10) Miha MODIC (NaNo) 
11) Janez OŽBOLT (NaNo) 

 

12) Luka KOČEVAR (NaNo) 
13) Domen PETAN (NaNo)  
14) Vesna TURŠIČ (NaNo) 
15) Gregor POKLEKA (DeSUS) 
16) Bogdan ZEVNIK (LBZ) 
 
 

 
Ostali prisotni: Anton Kranjc – direktor JP Komunala Cerknica d.o.o., Tina Urh in Katarina 
Vavtar Kovač – JP Komunala Cerknica d.o.o., Matevž Podjed – direktor Notranjskega regijskega 
parka, Marija Hribar – direktorica Knjižnice Jožeta Udoviča Cerknica, Milivoj Matković – ravnatelj 
glasbene šole Frana Gerbiča Cerknica, Gvido Cigale – ravnatelj vrtca Martin Krpan Cerknica, 
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, Jasna Zalar – podsekretarka za gospodarstvo, 
turizem in kmetijstvo 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 so opravičili Silva Šivec, Vincenc Steržaj in Iva Dimic.  
 

1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda seje 
2. Pregled in potrditev zapisnika 6. redne seje občinskega sveta  
3. Soglasje občinskega sveta k imenovanju direktorja javnega zavoda Notranjski regijski park 
4. Sklep o imenovanju članov v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
5. Sklep o imenovanju članov Občinske volilne komisije  
6. Sklep o potrditvi: 

a.) Elaborata o oblikovanju cen za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode  v  
občini Cerknica 
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b.)  Elaborata o oblikovanju cen za oskrbo s pitno vodo  v občini Cerknica 
   c.)  Elaborata o oblikovanju cen za ravnanje s komunalnim odpadki v Občini Cerknica 

7.Letno poročilo javnega zavoda Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica za leto 2018 
8. Letno poročilo javnega zavoda glasbene šole Frana Gerbiča Cerknica za leto 2018 
9. Letno poročilo javnega zavoda Notranjski regijski park za leto 2018 
10. Letno poročilo javnega zavoda vrtca Martin Krpan Cerknica za leto 2018 
11.Pobude in vprašanja 
 
Župan, Marko RUPAR je odprl razpravo. Ker razprave ni bilo, je podal predlog sklepa na 
glasovanje. 
 

SKLEP: 7/1-86/2019 
 
Sprejet in potrjen je dnevni red 7. redne seje Občinskega sveta Občine Cerknica.  
 
GLASOVANJE:   PRISOTNIH: 16 
                          ZA:                  16             
                          PROTI:            0 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Ad 2 PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 6. REDNE SEJE  

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

SKLEP: 7/2-87/2019 
 
Sprejet in potrjen je zapisnik 6. redne seje Občinskega sveta Občine Cerknica. 
 
GLASOVANJE:   PRISOTNIH: 16 
                          ZA:                  16           
                          PROTI:            0 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Ad 3 SOGLASJE OBČINSKEGA SVETA K IMENOVANJU DIREKTORJA JAVNEGA ZAVODA 

NOTRANJSKI REGIJSKI PARK   
 

 
Jasna ZALAR, podsekretarka za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo je podala skrajšano uvodno 
obrazložitev kot je razvidna iz gradiva. 
 
Župan, Marko Rupar je povedal, da je predlagano točko obravnavala Komisija za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja, v imenu katere je poročal predsednik, Miloš Pohole. 
 
Predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Miloš Pohole je povedal, da  
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svetu Občine 
Cerknica, da poda soglasje k imenovanju direktorja javnega zavoda Notranjski regijski park, 
Matevžu Podjedu. 
 
Nato je župan odprl razpravo v kateri sta sodelovala Bogdan Zevnik in Luka Kočevar.  
 
Bogdana ZEVNIKA je zanimalo kako to, da je bilo v razpisu navedeno, da bodo kandidati o izbiri 
obveščeni do 26.5.2019, saj je danes 13. junij in zadeva še ni zaključena.  
 
Luka KOČEVAR je imel pripombo in sicer pri razpisih za imenovanje ravnatelja vrtca in osnovne 
šole so člani občinskega sveta prejeli podatke o prijavljenih kandidatih, pri imenovanju direktorja 
Notranjskega regijskega parka pa samo eno prijavo. Predlagal je, da se spremeni statut tako, da 
bi pri naslednjem imenovanju lahko dobili informacije o vseh prijavljenih kandidatih.  
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Jasna ZALAR je odgovorila, da je bil javni razpis pripravljen v skladu z zakonodajo. Razpis je bil 
odprt 20 dni. V razpisu je bilo navedeno, da bodo kandidati obveščeni o izbiri v roku 30 dni, kar je 
tudi zakonsko določilo in kandidati so bili obveščeni. Svet zavoda poslal obvestilo o izbiri 28. dan. 
Člani občinskega sveta pa so prejeli v odločanje predlog sveta zavoda o katerem glasujejo. 
Soglasje občinskega sveta je pogoj, da bo nato svet zavoda izvedel imenovanje kandidata za   
direktorja Notranjskega regijskega parka. Glede predstavitve vseh kandidatov je povedala, da je 
to v skladu z Odlokom o ustanovitvi Notranjskega regijskega parka in statutom.  
 
Po končani razpravi je župan, Marko RUPAR podal predlog sklepa na glasovanje.  
 

SKLEP ŠT: 7/3-88/2019 
 
Občinski svet Občine Cerknica je obravnaval in podal soglasje k imenovanju direktorja 
javnega zavoda Notranjski regijski park, Matevžu Podjedu. 
 
GLASOVANJE:   PRISOTNIH: 16 
                          ZA:                  14             
                          PROTI:             0  
 
Sklep je bil sprejet.  
 
 
Ad 4 SKLEP O IMENOVANJU ČLANOV V SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM 

PROMETU 
 

Direktorica občinske uprave, Irena ZALAR je podala skrajšano uvodno obrazložitev kot je 
razvidna iz gradiva. 
 
Župan, Marko Rupar je povedal, da je predlagano točko obravnavala Komisija za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja, v imenu katere je poročal predsednik, Miloš Pohole. 
 
Predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Miloš Pohole je povedal, da 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svetu Občine 
Cerknica, da sprejme sklep o imenovanju članov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu Občine Cerknica. 
 
Za člane Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Cerknica se imenujejo: 
 

1. Predstavnik Občinskega sveta občine Cerknica:  
Miloš POHOLE 

2. Predstavnik JP Komunala Cerknica d.o.o.: 
Klemen ŽAGAR 

3. Predstavnik vzdrževalca državnih cest: 
Karlo ŠTURM 

4. Predstavnik Združenja šoferjev in avtomehanikov Cerknica:  
Franci LUŽAR 

5. Predstavnik Osnovne šole Notranjski odred Cerknica: 
Jernej DOLNIČAR 

6. Predstavnik Osnovne šole Jožeta Krajca Rakek: 
Anita ŠEN 

7. Predstavnik Vrtca Martin Krpan Cerknica:  
Špela KOČEVAR 

8. Predstavnik avtošol na območju občine:  
Tomaž ZEVNIK 

9. Predstavnik Zdravstvenega doma Cerknica – Loška dolina: 
Tejo ROGELJ 
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10. Dva predstavnika Policijske postaje Cerknica (vodji policijskih okolišev na območju občine 
Cerknica): 
Matjaž KANDŽIČ 

Jože GRAJŠ 

11. Predstavnik Gasilske zveze Cerknica: 
Aleš DOLES 

12. Predstavnik Medobčinskega inšpektorata občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina, 
Bloke: 
Simon DRAŠLER 

13. Predstavnik Občinske uprave Občine Cerknica: 
Samo MLINAR 

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

SKLEP ŠT: 7/4-89/2019 
 
Sprejme se sklep o imenovanju članov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
Občine Cerknica. Za člane Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine 
Cerknica se imenujejo: 
 

1. Predstavnik Občinskega sveta občine Cerknica:  
Miloš POHOLE 

2. Predstavnik JP Komunala Cerknica d.o.o.: 
Klemen ŽAGAR 

3. Predstavnik vzdrževalca državnih cest: 
Karlo ŠTURM 

4. Predstavnik Združenja šoferjev in avtomehanikov Cerknica:  
Franci LUŽAR 

5. Predstavnik Osnovne šole Notranjski odred Cerknica: 
Jernej DOLNIČAR 

6. Predstavnik Osnovne šole Jožeta Krajca Rakek: 
Anita ŠEN 

7. Predstavnik Vrtca Martin Krpan Cerknica:  
Špela KOČEVAR 

8. Predstavnik avtošol na območju občine:  
Tomaž ZEVNIK 

9. Predstavnik Zdravstvenega doma Cerknica – Loška dolina: 
Tejo ROGELJ 

10. Dva predstavnika Policijske postaje Cerknica (vodji policijskih okolišev na območju 
občine Cerknica): 
Matjaž KANDŽIČ 

Jože GRAJŠ 

11. Predstavnik Gasilske zveze Cerknica: 
Aleš DOLES 

12. Predstavnik Medobčinskega inšpektorata občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška 
dolina, Bloke: 
Simon DRAŠLER 

13. Predstavnik Občinske uprave Občine Cerknica: 
Samo MLINAR 
 
GLASOVANJE:   PRISOTNIH: 15 
                          ZA:                  15             
                          PROTI:             0       



 

 5 

 
Sklep je bil sprejet.  
 
 
Ad 5 SKLEP O IMENOVANJU ČLANOV OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE   
 
Direktorica občinske uprave, Irena ZALAR je podala skrajšano uvodno obrazložitev kot je 
razvidna iz gradiva. 
 
Župan, Marko Rupar je povedal, da je predlagano točko obravnavala Komisija za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja, v imenu katere je poročal predsednik, Miloš Pohole. 
 
Predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Miloš Pohole je povedal, da 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svetu Občine 
Cerknica, da sprejme sklep o  imenovanju Občinske volilne komisije občine Cerknica (OVK). 
 
V Občinsko volilno komisijo občine Cerknica se imenujejo: 
 
Za predsednika: 

Robert URBAS 
Za namestnika 

Jure ŠVIGELJ  
Za članico;  

Sergeja ŠEGA  
Za namestnika; 

Boštjan UDOVIČ 
Za člana: 

Boris RUPAR  
Za namestnika; 
 Miha KRŽIČ 
Za člana: 
 Bojan BRENCE 
Za namestnika: 
Franci LUŽAR 
 
Župan, Marko Rupar je odprl razpravo. Ker razprave ni bilo, je podal predlog sklepa na 
glasovanje. 

SKLEP ŠT: 7/5-90/2019 
 
Sprejme se sklep o imenovanju o  imenovanju Občinske volilne komisije občine Cerknica 
(OVK). V Občinsko volilno komisijo občine Cerknica se imenujejo: 
 
Za predsednika: 

Robert URBAS 
Za namestnika 

Jure ŠVIGELJ  
Za članico;  

Sergeja ŠEGA  
Za namestnika; 

Boštjan UDOVIČ 
Za člana: 

Boris RUPAR  
Za namestnika; 
 Miha KRŽIČ 
Za člana: 
 Bojan BRENCE 
Za namestnika: 
Franci LUŽAR 
 
GLASOVANJE:   PRISOTNIH: 16 
                          ZA:                  16         
                          PROTI:              0 
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Sklep je bil sprejet. 
 
 
Ad 6 SKLEP O POTRDITVI: 

A.) ELABORATA O OBLIKOVANJU CEN ZA ODVAJANJE IN ČIŠČENJE 
KOMUNALNE ODPADNE VODE V OBČINI CERKNICA  

B.) ELABORATA O OBLIKOVANJU CEN ZA OSKRBO S PITNO VODO V OBČINI 
CERKNICA 

C.) ELABORATA O OBLIKOVANJU CEN ZA RAVNANJE S KOMUNALNIMI 
ODPADKI V OBČINI CERKNICA 

  
Župan je za poročanje prosil Sama MLINARJA, višjega svetovalca za komunalno cestno 
dejavnost in Antona KRANJCA, direktorja JP Komunala Cerknica d.o.o. 
 
Predlagano točko je obravnaval Odbor za okolje in infrastrukturo, v imenu katerega je poročal 
predsednik, Boštjan Kovač. 
 
Predsednik, Boštjan KOVAČ, je povedal, da Odbor za okolje in infrastrukturo predlaga 
Občinskemu svetu Občine Cerknica, da sprejme sledeče sklepe; 

- Sprejme se Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen za odvajanje in čiščenje 
komunalne odpadne vode v Občini Cerknica 

- Sprejme se Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen za oskrbo s pitno vodo v občini 
Cerknica 

- Sprejme se Sklep o oblikovanju cen za ravnanje s komunalnim odpadki v Občini 
Cerknica. 
 

Predlagano točko je obravnaval Odbor za proračun in premoženje občine, v imenu katerega je 
poročal predsednik, Miloš Pohole. 
 
Odbor za proračun in premoženje občine predlaga Občinskemu svetu Občine Cerknica, da 
sprejme sledeče sklepe; 

- Sprejme se Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen za odvajanje in čiščenje 
komunalne odpadne vode v Občini Cerknica 

- Sprejme se Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen za oskrbo s pitno vodo v občini 
Cerknica 

- Sprejme se Sklep o oblikovanju cen za ravnanje s komunalnim odpadki v Občini 
Cerknica. 

  
Župan, Marko Rupar je odprl razpravo v kateri so sodelovali: Alojz Puntar, Miha Modic, Luka 
Kočevar, Vesna Turšič, Bogdan Zevnik in Miloš Pohole,  
 
Alojz PUNTAR je povedal, da si je Nova Slovenija v predvolilni kampaniji prizadevala za znižanje 
cen komunalnih storitev, sedaj pa imajo pred seboj predlog župana za zvišanje komunalnih 
stroškov. Pred tem so se zvišale že cene vrtca. Sam se s predlaganimi povečanji cen komunalnih 
storitev ne strinja, zato bo glasoval proti.  
  
Miha MODIC je izpostavil likvidnostne težave komunale in sicer zakaj je prišlo do dolgov in 
posledično likvidnostnih težav v podjetju. Zanimalo ga je tudi ali s povišanjem cen komunala 
prelaga reševanje težav na občane.  
 
Luka KOČEVAR je povedal, da so v stranki Naša Notranjska pregledali elaborate, ki naj bi bili 
izčrpni in strokovno argumentirani. Elaborat je sicer obširen, vendar pa ima  stranka NaNo nekaj 
pomislekov. Povedal je, da so številke sicer napisane všečno, vendar pa brez pravih razmislekov, 
kako naj si sicer razlagajo, da je komunala Cerknica v letu 2018 planirala odvoz 2700 ton 
odpadkov, pobrala pa jih je 3300 ton, v letu 2019 pa jih planirajo pobrati 2900 ton.  Ljubljani, s 
katero jih je na zadnji seji primerjal direktor komunale, je to uspelo, vendar v precej manjši meri 
kot to načrtujejo v komunali Cerknica. Logično vprašanje, ki se pri tem zastavlja je, kako bo 
komunala to dosegla. V elaboratu je kar nekaj primerov ko so realizirani stroški močno presegli 
načrtovane. Govorimo tudi o 20 % odstopanjih od načrtovanih. Zanimalo ga je kdo je odgovoren 
za načrtovanje in kako se dopušča tako velika odstopanja, pa zato nihče ne odgovarja. Kaj bo JP 
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Komunala Cerknica storila, da bo načrtovanje stroškov boljše in bolj natančno. Kaj komunala 
Cerknica počne, da bi več sredstev zbrala iz komercialnih dejavnosti, gradbene sekcije in 
vodovodne sekcije. Veliko vodovoda se obnavlja, pa del ne opravljajo delavci komunale 
Cerknica, ampak zunanji izvajalci. Zanimalo ga je ali se komunala sploh prijavlja na razpise in če 
se ali išče razloge zakaj na razpisih ni uspešna. Podal je tudi nekaj podatkov o stroških, s 
primerljivo Občino Idrija, ki ima podobno število in gostoto prebivalstva. Vodarina v Idriji je 30% 
nižja kot v Cerknici, zbiranje mešanih komunalnih odpadkov je 40 % nižje kot v Cerknici. 
Odvajanje odpadne vode je 20% nižje kot pri nas, čiščenje pa kar 70 %. Pri tem je povprečna 
mesečna plača v Idriji v letu 2018 znašala 1562 € bruto, v občini Cerknica pa 1407 € bruto. Pri 
tem je postavil vprašanje kaj torej počnemo narobe, da so plače v občini 11 % nižje kot plače v 
Idriji, cene komunalnih storitev pa tudi do 70 % višje. Povedal je, da stranka Naša Notranjska ne 
bo podprla predloga, ki ima toliko rezerve in možnosti za izboljšave.  
 
Vesna TURŠIČ je povedala, da je v elaboratu navedeno, da je podražitev cen v veliki meri 
odvisna od podražitve elektrike na trgu. Zanimalo jo je ali so preučili možnosti, da bi imeli v  
podjetju več sončnih elektrarn.  
 
Bogdan ZEVNIK je povedal, da so po njegovem mnenju elaborati korektno pripravljeni in da so v 
skladu z obstoječo zakonodajo. Podal je pripombo, da se v tretjem členu vseh treh sklepov 
poenoti, da se objavijo v uradnem listu RS.  
 
Miloš POHOLE je podal komentar na izvajanje svetnika, Kočevarja in svetnika, Puntarja. Glede 
planiranja smeti in povedal, da komunala odpelje vse smeti, v nasprotnem primeru lahko pride do 
povečanja števila črnih odlagališč.  
 
Luka KOČEVAR je repliciral svetniku, Poholetu. Povedal je, da je planiranje zelo eksaktna 
znanost.  
 
Anton KRANJC je povedal, da gre za opravljanje gospodarskih javnih služb, metodologija za 
oblikovanje cen komunalnih storitev je jasna, elaborati so narejeni v skladu s predpisi in na 
podlagi elaboratov se ugotovi kakšni so stroški.  Povedal je, da javno podjetje ni tržno podjetje in 
s tem je odgovoril na vprašanje zakaj ne iščejo več dela na trgu in zakaj se ne javljajo na razpise. 
Komunala je dimenzionirana zato, da vzdržujejo vodovodni in kanalski sistem, da pobirajo 
odpadke, gradijo ceste. Izpostavil je tudi občino Ljubljana in povedal, da ima snaga Ljubljana zelo 
veliko izgubo, zato so naredili združitev vodovoda in kanalizacije, da bi prikrili ta strošek, ki 
nastaja na smeteh. Glede primerjave primerljivih območij je povedal, da je bilo mogoče tudi v 
časopisu zaslediti, da je Inštitut za javne službe podal izjavo, da je primerjava med občinami 
nesmiselna. Sam je sicer podal drugo primerjavo, ki ni zelo smiselna, je pa ilustrativna. Logatec 
proda še enkrat več vode kot Cerknica, porabi pa za polovico manj elektrike, to pa zato, ker imajo 
vodne vire tako visoko, da lahko gravitacijsko napajajo sistem in jim ni potrebno črpati, niti 
prečrpavati.  Glede elektrike je povedal, da so pred leti tudi naredili dve sončni elektrarni, ker so 
lovili zadnji rok, da se je to še splačalo, saj so bile spodbude tako visoke, da je bila zadeva 
ekonomsko upravičena. Glede planiranja je povedal, da se planira na preteklih podatkih. V 
konkretnem primeru se je zgodilo sledeče, da so od leta 2012 vzeli nihanje dveh količin. Leta 
2012 je bilo za 2700 prihodkov, potem 2771, potem padec na 2756, potem 3026, pa 2764, 2100. 
Pri tem so porabili strokovno orodje, ki je izračunalo trend za leto 2018. Dejstvo je, da ves čas 
pada količina mešanih odpadkov in narašča količina ločeno zbranih frakcij.  
 
Župan, Marko RUPAR je predlagal občinskemu svetu, da podpre predlagane elaborate. Zavedati 
se je potrebno, da občina leži na kraškem področju, da je sedaj tik pred obratovanjem že tretja 
čistilna naprava za pitno vodo. Izpostavil je tudi problem starih vodovodov, ki so potrebni obnove. 
Po končani razpravi je podal prvi predlog sklepa na glasovanje. 
 

SKLEP ŠT: 7/6-91/2019 
 
Sprejme se Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen za odvajanje in čiščenje 
komunalne odpadne vode v Občini Cerknica. 
 
GLASOVANJE:    PRISOTNIH: 16 
                           ZA:                  10             
                           PROTI:             6 
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Sklep je bil sprejet. Župan je podal na glasovanje drugi predlog sklepa. 
 

SKLEP ŠT: 7/6-92/2019 
 
Sprejme se Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen za oskrbo s pitno vodo v občini 
Cerknica. 
 
GLASOVANJE:    PRISOTNIH: 15 
                           ZA:                   9             
                           PROTI:             6 
 
Sklep je bil sprejet. Župan je podal na glasovanje tretji predlog sklepa. 
 

SKLEP ŠT: 7/6-93/2019 
 
Sprejme se Sklep o oblikovanju cen za ravnanje s komunalnim odpadki v Občini Cerknica. 
 
GLASOVANJE:    PRISOTNIH: 15 
                           ZA:                   9             
                           PROTI:             6 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Ad 7 LETNO POROČILO JAVNEGA ZAVODA KNJIŽNICE JOŽETA UDOVIČA CERKNICA ZA 

LETO 2018  
 
Marija HRIBAR, direktorica Knjižnice Jožeta Udoviča Cerknica je podala skrajšano uvodno 
obrazložitev kot je razvidna iz gradiva. 
 
Župan, Marko Rupar je odprl razpravo, v kateri so sodelovali: Miha Modic, Luka Kočevar in Janez 
Ožbolt. 
 
Miha MODIC je pohvalil aktivnosti v enoti knjižnice na Rakeku, predvsem aktivnosti za 
predšolske in šolske otroke. Podal je v razmislek, da bi bila enota na Rakeku odprta kakšen dan 
v tednu več.  
 
Luka KOČEVAR je pohvalil delovanje knjižnice, kar kaže na povečanje števila članov knjižnice. 
Izpostavil in pohvalil je domoznanski oddelek, ki je eden boljših v državi. Čestital je direktorici 
knjižnice, Mariji Hribar za dobro delovanje in za prejeto priznanje 12. junij.  
 
Janez OŽBOLT se je pridružil čestitam za knjižnico.  
 
Po končani razpravi je župan, Marko RUPAR pohvalil delovanje knjižnice in povedal, da je 
knjižnica med najboljšimi v Sloveniji in posledično je tudi bralna pismenost občine na visokem 
nivoju. Nato je podal predlog sklepa na glasovanje.  
 

SKLEP ŠT: 7/7-94/2019 
 
Občinski svet Občine Cerknica se je seznanil z letnim poročilom javnega zavoda Knjižnice 
Jožeta Udoviča  Cerknica za leto 2018. 
 
GLASOVANJE:    PRISOTNIH: 14 
                           ZA:                  14 
                           PROTI:            0 
 
Sklep je bil sprejet.  
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Ad 8 LETNO POROČILO JAVNEGA ZAVODA GLASBENE ŠOLE FRAN GERBIČ CERKNICA 
ZA LETO 2018  
 

 
Milivoj MATKOVIĆ, ravnatelj glasbene šole, 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: 7/8-95/2019 
 
Občinski svet Občine Cerknica se je seznanil z letnim poročilom javnega zavoda Glasbene 
šole Frana Gerbiča Cerknica za leto 2018. 
 
GLASOVANJE:    PRISOTNIH: 15 
                             ZA:                14   
                             PROTI:           1 
 
Sklep je bil sprejet.  
 
 
Ad 9 LETNO POROČILO JAVNEGA ZAVODA NOTRANJSKI REGIJSKI PARK ZA LETO 2018  

 
Župan je za poročanje prosil direktorja parka, Matevža PODJEDA, ki je podal skrajšano uvodno 
obrazložitev kot je razvidna iz gradiva. 
 
Župan, Marko Rupar je odprl razpravo v kateri so sodelovali: Miha Modic, Luka Kočevar in 
Domen Petan. 
 
Miha MODIC je izpostavil  Unec kot stopno točko v občini in postavil vprašanje ali bi bilo mogoče 
tam postaviti info točko, saj bi bila razporeditev obiskovalcev veliko lažja. 
 
Luka KOČEVAR izpostavil vizijo enote kulturni dom, kjer je zapisan razmislek o organizaciji 
večjega festivala v naslednjih petih letih. Zanimalo ga je ali je ali obstajajo že konkretne ideje o 
tem festivalu. Nato je izpostavil sledeče besedilo; »Končni cilj je preživetje javnega zavoda na 
trgu preko ponudbe turističnih storitev in permanenten proces trajnostnega razvoja v sodelovanju 
z domačini.« Zanimalo ga je kdaj bo to doseženo. 
 
Domen PETAN je postavil vprašanje glede organizacije samih enot v parku in sicer zanimalo ga 
je ali je katera od enot zapostavljena, saj so si enote zelo različne. 
 
Tamara KLEPAC STERLE je obrazložila info točko. Povedala je, da občinska uprava o info točki 
razmišljala in tako se sedaj ureja zemljišče, ki je v lasti občine, vendar pa je majhno, zato bo 
lokacijo razširila.  
 
Matevž PODJED je glede festivala v sami enoti kulturni dom povedal, da nekaj indicev za pravo 
smer že obstaja. Filmski festival se je izkazal za dogodek, ki ima potencial. Menil je, da je to prvi 
poizkus, da se filmski festival razvije na zavidljivo raven. V septembru imajo v načrtu, da se bodo 
prijavili na Life projekt in v kolikor bi na razpisu uspeli, bi kupili dsp projektor za kulturni dom. 
Glede enot parka je odgovoril, da je težko zagnati vse enote na enakomeren način. Povedal je, 
da vidi zelo veliko sinergij s parkom, turizmom in kulturo, ki eno brez drugega ne morejo delovati. 
Sam vidi kulturni dom in kulturo kot nujen in sestavni del tega zavoda. Menil je, da bi v petih do 
desetih letih bila enota park lahko dovolj samostojna, da preživi sebe, medtem, ko kultura sebe 
ne bo mogla preživeti.  Poudaril pa je, da je stvar razmisleka koliko naj se javni zavod sploh 
ukvarja s tržno dejavnostjo. V nekaterih segmentih že, v večini pa meni, da je to stvar zasebne 
iniciative, ki jo v Cerknici zelo pogrešajo.  
 
Po končani razpravi se je župan, Marko RUPAR direktorju parka zahvalil za zelo dobro 
sodelovanje. Nato je podal predlog sklepa na glasovanje. 
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SKLEP ŠT: 7/9-96/2019 
 
Občinski svet Občine Cerknica se je seznanil z letnim poročilom javnega zavoda 
Notranjski regijski park za leto 2018. 

 
GLASOVANJE:    PRISOTNIH: 16 
                           ZA:                  16              
                           PROTI:            0 
 
Sklep je bil sprejet.  
 
 
Ad 10 LETNO POROČILO JAVNEGA ZAVODA VRTEC MARTIN KRPAN CERKNICA ZA LETO 

2018  
 

Župan je za poročanje prosil ravnatelja vrtca Cerknica, Gvida CIGALE, ki je podal 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: 7/10-97/2019 
 
Občinski svet Občine Cerknica se je seznanil z letnim poročilom javnega zavoda Vrtca 
Martin Krpan Cerknica za leto 2018. 
 
GLASOVANJE:    PRISOTNIH: 15 
                             ZA:                12       
                             PROTI:           0      
 
Sklep je bil sprejet.  
 
 
Ad 11 POBUDE IN VPRAŠANJA 
 
Miha MODIC je izpostavil uvoz za podjetjem DS Smith na Rakeku za nakladalno rampo. Podjetje 
DS Smith želi širiti dovoz in parkirišče na svojem zemljišču. Problem je, da se podjetje s svojimi 
posegi zažira v OPN, kjer je predvidena stanovanjska gradnja. Zanimalo ga je ali je občina 
pripravljena braniti svoj interes in interese občanov.  
 
Vesno TURŠIČ je zanimalo kdaj lahko na ulici Cesta na Jezero pričakujejo umirjanje prometa z 
ležečimi policaji. Na tej ulici je omejitev prometa 30 km na uro, vendar pa veliko vozil ne vozi po 
teh omejitvah in jih ne upošteva. Poudarila je, da so ogroženi najmlajši občani, ki obiskujejo vrtec 
in obnemogli, ki obiskujejo zdravstveni dom in drugi udeleženci. Pobud za tak način umirjanja 
prometa je bilo že kar nekaj na občinskih cestah, tudi stanovalci blokov in stanovalci na tej ulici 
so zbirali podpise in jih dostavili tako na občino kot na Svet za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu. Svojo pobudo je na občino poslal tudi vrtec in zanimalo jo je kje se zatakne, zakaj se 
zadeva ne uredi. V tem času so ležeče policaje dobili na vzporedni Casermanovi ulici, postavili so 
jih tudi v naselju Selšček, kar jo veseli, vendar pa je na ulici Cesta na Jezero neprimerljivo več 
ljudi, več prometa in več otrok, zato bi bil tak ukrep res nujen. Druga pobuda pa je prišla s strani 
občana in sicer je dobila vprašanje kdaj se namerava urediti razsvetljava do bloka na Gerbičevi 
ulici 40 v Cerknici. Stanovalci bloka se pritožujejo, da je njihova pot do bloka precej nevarna, ker 
ni razsvetljena in ni urejenega pločnika, poteka pa tik ob potoku.  
 
Bogdan ZEVNIK je že tretjič zaprosil, da se na Svet zavoda OŠ Cerknica posreduje končno 
situacijo investicije obnove osnovne šole Cerknica. Obvestil je člane občinskega sveta in javnost, 
da je bila  za novo ravnateljico imenovana ga. Ines Ožbolt, ki bo nastopila mandat z 9.9.2019. 
 
Boštjan KOVAČ je povedal, da se je v Grahovem uredila strešna kanalizacija na objektu fužina in 
zato se je zahvalil občinski upravi za ureditev. Povedal je, da je mulj v potoku tik pod vodno 
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gladino in onemogoča vsem živim bitjem preživetje, zato je prosil, da se o tem obvesti Arso, ki naj 
ustrezno ukrepa.  
 
Gregorja POKLEKO je zanimalo kje je planirana povezovalna cesta Loško – Podskrajnik.  
 
Domen PETAN je postavil dve vprašanji. Prvo se je nanašalo na osnovno šolo Cerknica, saj naj 
bi se v naslednjih letih soočali s prostorsko stisko na tej šoli. Zanimalo ga je ali to drži in kdaj se 
to pričakuje, ter kakšne ukrepe se predvideva. Drugo vprašanje pa se nanaša na lastništvo 
stanovanj, ki so v lasti občine v večstanovanjskih objektih. Zanimalo ga je ali se sestankov svetov 
stanovalcev, ki so sklicani kdo iz občine udeležuje.  
 
S tem je bil izčrpan dnevni red 7. redne seje Občinskega sveta Občine Cerknica, zato je župan 
ob 19:45  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: 032-15/2019 
Cerknica, 13. junij 2019 
 

PREGLED SKLEPOV 
7. redne seje Občinskega sveta Občine Cerknica, 

ki je potekala dne, 13. junija 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: 7/1-86/2019 
 
Sprejet in potrjen je dnevni red 7. redne seje Občinskega sveta Občine Cerknica.  
 

 
Ad 2 PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 6. REDNE SEJE  

 
SKLEP: 7/2-87/2019 

 
Sprejet in potrjen je zapisnik 6. redne seje Občinskega sveta Občine Cerknica. 
 
 
Ad 3 SOGLASJE OBČINSKEGA SVETA K IMENOVANJU DIREKTORJA JAVNEGA ZAVODA 

NOTRANJSKI REGIJSKI PARK   
 

SKLEP ŠT: 7/3-88/2019 
 
Občinski svet Občine Cerknica je obravnaval in podal soglasje k imenovanju direktorja 
javnega zavoda Notranjski regijski park, Matevžu Podjedu. 

 
 
Ad 4 SKLEP O IMENOVANJU ČLANOV V SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM 

PROMETU  
 

SKLEP ŠT: 7/4-89/2019 

 
Sprejme se SKLEP o imenovanju članov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
Občine Cerknica. 
 
Za člane Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Cerknica se imenujejo: 
 

1. Predstavnik Občinskega sveta občine Cerknica:  
Miloš POHOLE 

2. Predstavnik JP Komunala Cerknica d.o.o.: 
Klemen ŽAGAR 

3. Predstavnik vzdrževalca državnih cest: 
Karlo ŠTURM 

4. Predstavnik Združenja šoferjev in avtomehanikov Cerknica:  
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Franci LUŽAR 

5. Predstavnik Osnovne šole Notranjski odred Cerknica: 
Jernej DOLNIČAR 

6. Predstavnik Osnovne šole Jožeta Krajca Rakek: 
Anita ŠEN 

7. Predstavnik Vrtca Martin Krpan Cerknica:  
Špela KOČEVAR 

8. Predstavnik avtošol na območju občine:  
Tomaž ZEVNIK 

9. Predstavnik Zdravstvenega doma Cerknica – Loška dolina: 
Tejo ROGELJ 

10. Dva predstavnika Policijske postaje Cerknica (vodji policijskih okolišev na območju 
občine Cerknica): 
Matjaž KANDŽIČ 

Jože GRAJŠ 

11. Predstavnik Gasilske zveze Cerknica: 
Aleš DOLES 

12. Predstavnik Medobčinskega inšpektorata občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška 
dolina, Bloke: 
Simon DRAŠLER 

13. Predstavnik Občinske uprave Občine Cerknica: 
Samo MLINAR 

 
 
Ad 5 SKLEP O IMENOVANJU ČLANOV OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE 

 
SKLEP ŠT: 7/5-90/2019 

 
Sprejme se SKLEP o imenovanju o  imenovanju Občinske volilne komisije občine 
Cerknica (OVK) 
 
V Občinsko volilno komisijo občine Cerknica se imenujejo: 
 
Za predsednika: 

Robert URBAS 
Za namestnika 

Jure ŠVIGELJ  
Za članico;  

Sergeja ŠEGA  
Za namestnika; 

Boštjan UDOVIČ 
Za člana: 

Boris RUPAR  
Za namestnika; 
 Miha KRŽIČ 
Za člana: 
 Bojan BRENCE 
Za namestnika: 
Franci LUŽAR 
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Ad 6 SKLEP O POTRDITVI: 
A.) ELABORATA O OBLIKOVANJU CEN ZA ODVAJANJE IN ČIŠČENJE 

KOMUNALNE ODPADNE VODE V OBČINI CERKNICA  
B.) ELABORATA O OBLIKOVANJU CEN ZA OSKRBO S PITNO VODO V OBČINI 

CERKNICA 
C.) ELABORATA O OBLIKOVANJU CEN ZA RAVNANJE S KOMUNALNIMI 

ODPADKI V OBČINI CERKNICA 
 

SKLEP ŠT: 7/6-91/2019 
 
Sprejme se Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen za odvajanje in čiščenje 
komunalne odpadne vode v Občini Cerknica. 
 

SKLEP ŠT: 7/6-92/2019 
 
Sprejme se Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen za oskrbo s pitno vodo v občini 
Cerknica. 

SKLEP ŠT: 7/6-93/2019 
 
Sprejme se Sklep o oblikovanju cen za ravnanje s komunalnim odpadki v Občini Cerknica. 
 
 
Ad 7 LETNO POROČILO JAVNEGA ZAVODA KNJIŽNICE JOŽETA UDOVIČA CERKNICA ZA 

LETO 2018  
SKLEP ŠT: 7/7-94/2019 

 
Občinski svet Občine Cerknica se je seznanil z letnim poročilom javnega zavoda Knjižnice 
Jožeta Udoviča  Cerknica za leto 2018. 
  
 
Ad 8 SOGLASJE K IMENOVANJU DIREKTORICE KNJIŽNICE JOŽETA UDOVIČA CERKNICA 

 
 

 
LETNO POROČILO JAVNEGA ZAVODA GLASBENE ŠOLE FRANA GERBIČA CERKNICA ZA 
LETO 2018  

 

SKLEP ŠT: 7/8-95/2019 
 
Občinski svet Občine Cerknica se je seznanil z letnim poročilom javnega zavoda Glasbene 
šole Frana Gerbiča Cerknica za leto 2018. 

 
 
Ad 9 LETNO POROČILO JAVNEGA ZAVODA NOTRANJSKI REGIJSKI PARK ZA LETO 2018  

 
SKLEP ŠT: 7/9-96/2019 

 
Občinski svet Občine Cerknica se je seznanil z letnim poročilom javnega zavoda 
Notranjski regijski park za leto 2018. 

 

 
Ad 10 LETNO POROČILO JAVNEGA ZAVODA VRTEC MARTIN KRPAN CERKNICA  ZA LETO 

2018  
SKLEP ŠT: 7/10-97/2019 

 
Občinski svet Občine Cerknica se je seznanil z letnim poročilom javnega zavoda Vrtca 
Martin Krpan Cerknica za leto 2018. 

 
Pregled sklepov pripravila: 
Jasmina KRIŽANČIČ 

 
OBČINA CERKNICA 
OBČINSKA UPRAVA 

DIREKTORICA 
Irena ZALAR 

 OBČINA CERKNICA 
OBČINSKI SVET 

ŽUPAN 
   Marko RUPAR 

 


