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Pregled in potrditev zapisnika 14. redne seje Občinskega sveta Občine
Cerknica

Številka: 032-6/2016
Cerknica, 18. november 2016
SKRAJŠANI ZAPISNIK
14. redne seje Občinskega sveta Občine Cerknica,
ki je potekala dne, 17. novembra 2016, 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)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

Vida DEBEVC(SDS)
Vincenc STERŽAJ (SDS)
Marko KRANJC (SDS)
Miloš POHOLE (SDS)
Ladislava KLANČAR (SDS
Julija JERNEJČIČ (SDS)
Anton LAH (NLN)
Alojz PUNTAR (N.SI)
Blaž KNEZ (N.Si)
Boštjan KOVAČ SD)
Zvonka JEŠELNIK (SD)
Meta ZALAR (NaNo)
Janez OŽBOLT (NaNo)
Anže BAJC (NaNo)

15)
16)
17)
18)
19)

Aleš ŠTEFANČIČ (NaNo)
Vesna TURŠIČ (NaNo)
Danijel LESKOVEC (DeSUS)
Gregor POKLEKA (DeSUS)
Bogdan ZEVNIK (SLS)

Poročevalci in občinska uprava: Irena ZALAR – direktorica občinske uprave, 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, 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 odprl 14. redno sejo Občinskega sveta Občine Cerknica. Vse prisotne
je lepo pozdravil in prešel na prvo točko dnevnega reda. Ugotovil je, da je prisotnih 17 članov
občinskega sveta in povedal, da se bo svetnica, Ladislava Klančar (SDS) seji pridružila nekoliko
kasneje.
Nato je prešel na dnevni red seje, ki se je glasil:
1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda seje
2. Pregled in potrditev zapisnika 13. redne seje
3. Odlok o razglasitvi domačije Selšček 31 za kulturni spomenik lokalnega pomena - DRUGA
OBRAVNAVA

4. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Cerknica - DRUGA OBRAVNAVA
5. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerknica - DRUGA
OBRAVNAVA
6. Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda Knjižnice Jožeta Udoviča Cerknica
7. Odlok o proračunu Občine Cerknica za leto 2017 – PRVA OBRAVNAVA
8. Sklep o soglasju k ceni storitve pomoči družini na domu
9. Pobude in vprašanja
Župan je odprl razpravo na dnevni red seje. Povedal je, da sta se seji pred glasovanjem pridružila
Anže Bajc (NaNo) in Ladislava Klančar (SDS), tako je bilo v nadaljevanju seje prisotnih vseh 19
članov občinskega sveta. Ker razprave na dnevni red ni bilo, je podal predlog sklepa na
glasovanje.
SKLEP: 14/1-267/2016
Sprejet in potrjen je dnevni red 14. redne seje Občinskega sveta Občine Cerknica.
GLASOVANJE: PRISOTNIH: 19
ZA:
19
PROTI:
0
Sklep je bil sprejet.

Ad 2

PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 13. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE
CERKNICA

Župan, Marko RUPAR je odprl razpravo na zapisnik 13. redne seje. Ker razprave ni bilo, je podal
zapisnik na glasovanje.
SKLEP: 14/2-268/2016
Sprejet in potrjen je zapisnik 13. redne seje Občinskega sveta Občine Cerknica.
GLASOVANJE: PRISOTNIH: 19
ZA:
19
PROTI:
0
Sklep je bil sprejet.

Ad 3

ODLOK O RAZGLASITVI DOMAČIJE SELŠČEK 31 ZA KULTURNI SPOMENIK
LOKALNEGA POMENA - DRUGA OBRAVNAVA

Tamara KLEPAC STERLE, podsekretarka za okolje in prostor, 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: 14/3-269/2016
Sprejme se Odlok o razglasitvi domačije Selšček 31 za kulturni spomenik lokalnega
pomena v drugi obravnavi.
GLASOVANJE: PRISOTNIH: 19
ZA:
19
PROTI:
0
Sklep je bil sprejet.
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Ad 4

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA OBČINE CERKNICA - DRUGA OBRAVNAVA

Irena Zalar, direktorica občinske uprave, je podala skrajšano uvodno obrazložitev kot je razvidna
iz gradiva.
Župan je prosil za poročanje Statutarno pravno komisijo, v imenu katere je poročal predsednik,
Gregor Pokleka.
Predsednik, Gregor Pokleka je povedal, da je Statutarno pravna komisija dne 16. 11. 2016
obravnavala spremembe in dopolnitve Statuta Občine Cerknica in predlaga Občinskemu svetu
Občine Cerknica, da sprejme spremembe in dopolnitve Statuta Občine Cerknica v drugi
obravnavi.
Župan je odprl razpravo. Ker razprave ni bilo, je podal na glasovanje predlog sklepa.
SKLEP: 14/4-270/2016
Sprejme se spremembe in dopolnitve Statuta Občine Cerknica v drugi obravnavi.
GLASOVANJE: PRISOTNIH: 19
ZA:
18
PROTI:
0
Sklep je bil sprejet.

Ad5

SPREMEMBE
IN
DOPOLNITVE
POSLOVNIKA
OBČINECERKNICA – DRUGA OBRAVNAVA

OBČINSKEGA

SVETA

Irena Zalar, direktorica občinske uprave, je podala skrajšano uvodno obrazložitev kot je razvidna
iz gradiva.
Župan je prosil za poročanje Statutarno pravno komisijo, v imenu katere je poročal predsednik,
Gregor Pokleka.
Predsednik, Gregor Pokleka je povedal, da je Statutarno pravna komisija dne 16. 11. 2016
obravnavala spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerknica in predlaga
Občinskemu svetu Občine Cerknica, da sprejme spremembe in dopolnitve Poslovnika
Občinskega sveta Občine Cerknica v drugi obravnavi.
Župan je odprl razpravo. Ker razprave ni bilo, je podal na glasovanje predlog sklepa.
.
SKLEP: 14/5-271/2016
Sprejme se spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerknica v
drugi obravnavi.
GLASOVANJE: PRISOTNIH: 19
ZA:
19
PROTI:
0
Sklep je bil sprejet.

Ad6

IMENOVANJE PREDSTAVNIKOV USTANOVITELJA V SVET ZAVODA KNJIŽNICE
JOŽETA UDOVIČA CERKNICA

Bogdana BIZJAK, višja svetovalka za družbene dejavnosti, je podala skrajšano uvodno
obrazložitev kot je razvidna iz gradiva.
Župan je prosil za poročanje Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, v imenu
katere je poročal predsednik, Miloš Pohole.
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Predsednik, Miloš Pohole, je povedal, da je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja dne 15. 11. 2016 obravnavala predlagano točko in predlaga Občinskemu svetu
Občine Cerknica, da sprejme sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda
Knjižnice Jožeta Udoviča Cerknica in sicer se v svet zavoda imenuje Vido Debevc in Blaža
Kneza.
Župan je odprl razpravo. Ker razprave ni bilo, je podal predlog sklepa na glasovanje.
SKLEP: 14/6-272/2016
Sprejme se sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda Knjižnice
Jožeta Udoviča Cerknica in sicer se v svet zavoda imenuje Vido Debevc in Blaža Kneza.
GLASOVANJE: PRISOTNIH: 18
ZA:
18
PROTI:
0
Sklep je bil sprejet.

Ad 7

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE CERKNICA ZA LETO 2017 - PRVA OBRAVNAVA

Leonida MATIĆIĆ, višja svetovalka za finance, je podala skrajšano uvodno obrazložitev kot je
razvidna iz gradiva.
Župan je povedal, da so Odlok o proračunu Občine Cerknica za leto 2017 v prvi obravnavi
obravnavali vsi odbori. Najprej je prosil za poročanje Odbor za okolje in prostor, v imenu katerega
je poročal predsednik, Alojz Puntar.
Predsednik, Alojz PUNTAR je povedal, da je Odbor za okolje in prostor dne 15. 11. 2016
obravnaval predlagano točko in predlaga Občinskemu svetu Občine Cerknica, da sprejme Odlok
o proračunu Občine Cerknica za leto 2017 v prvi obravnavi.
Župan je prosil za poročanje Odbor za komunalo in promet, v imenu katerega je poročal
predsednik, Anton Lah.
Predsednik, Anton LAH je povedal, da je Odbor za komunalo in promet dne 15. 11. 2016
obravnaval predlagano točko in predlaga Občinskemu svetu Občine Cerknica, da sprejme Odlok
o proračunu Občine Cerknica za leto 2017 v prvi obravnavi.
Župan je prosil za poročanje Odbor za lokalno samoupravo, v imenu katerega je poročala
predsednica, Meta Zalar.
Predsednica Meta ZALAR je povedala, da je Odbor za lokalno samoupravo dne 15. 11. 2016
obravnaval predlagano točko in predlaga Občinskemu svetu Občine Cerknica, da sprejme Odlok
o proračunu Občine Cerknica za leto 2017 v prvi obravnavi.
Župan je prosil za poročanje Odbor za požarno varnost, zaščito in reševanje, v imenu katerega je
poročala predsednica, Vesna Turšič.
Predsednica, Vesna TURŠIČ je povedala, da je Odbor za požarno varnost, zaščito in reševanje
dne 15. 11. 2016 obravnaval predlagano točko in predlaga Občinskemu svetu Občine Cerknica,
da sprejme Odlok o proračunu Občine Cerknica za leto 2017 v prvi obravnavi.
Župan je prosil za poročanje Odbor za mlade, v imenu katerega je poročal predsednik, Anže
Bajc.
Predsednik, Anže BAJC je povedal, da je Odbor za mlade dne 15. 11. 2016 obravnaval
predlagano točko in predlaga Občinskemu svetu Občine Cerknica, da sprejme Odlok o proračunu
Občine Cerknica za leto 2017 v prvi obravnavi.
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Župan je prosil za poročanje Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo, v imenu katerega je poročal
predsednik, Vincenc Steržaj.
Predsednik, Vincenc STERŽAJ je povedal, da je Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo dne 16. 11.
2016 obravnaval predlagano točko in predlaga Občinskemu svetu Občine Cerknica, da sprejme
Odlok o proračunu Občine Cerknica za leto 2017 v prvi obravnavi.
Župan je prosil za poročanje Statutarno pravno komisijo, v imenu katere je poročal predsednik,
Gregor Pokleka.
Predsednik, Gregor POKLEKA je povedal, da je Statutarno pravna komisija dne 16. 11. 2016
obravnavala predlagano točko in predlaga Občinskemu svetu Občine Cerknica, da sprejme
Odlok o proračunu Občine Cerknica za leto 2017 v prvi obravnavi.
Župan je prosil za poročanje Odbor za gospodarstvo, v imenu katere je poročal predsednik,
Janez Ožbolt.
Predsednik, Janez OŽBOLT je povedal, da je Odbor za gospodarstvo dne 16. 11. 2016
obravnaval predlagano točko in predlaga Občinskemu svetu Občine Cerknica, da sprejme Odlok
o proračunu Občine Cerknica za leto 2017 v prvi obravnavi.
Župan je prosil za poročanje Odbor za turizem, v imenu katere je poročala predsednica,
Ladislava Klančar.
Predsednica, Ladislava KLANČAR je povedala, da je Odbor za turizem dne 16. 11. 2016
obravnaval predlagano točko in predlaga Občinskemu svetu Občine Cerknica, da sprejme Odlok
o proračunu Občine Cerknica za leto 2017 v prvi obravnavi.
Župan je prosil za poročanje Odbor za družbene dejavnosti, v imenu katere je poročala
predsednica, Zvonka Ješelnik.
Predsednica, Zvonka JEŠELNIK je povedala, da je Odbor za družbene dejavnosti dne 16. 11.
2016 obravnaval predlagano točko in predlaga Občinskemu svetu Občine Cerknica, da sprejme
sledeče sklepe:
Sprejme se odlok o proračunu Občine Cerknica za leto 2017 v prvi obravnavi.
Sprejme se Letni program športa za leto 2017.
Sprejme se Letni program kulture za leto 2017.
Župan je prosil za poročanje 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 dne 16.
11. 2016 obravnaval predlagano točko in predlaga Občinskemu svetu Občine Cerknica, da
sprejme sledeče sklepe:
Odlok o proračunu Občine Cerknica za leto 2017 v prvi obravnavi.
Sprejme Kadrovski načrt za leti 2017 in 2018.
Sprejme se Letni program prodaje finančnega premoženja Občine Cerknica za leto 2017.
Sprejme se Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Cerknica za leto 2017.
Sprejme se Letni program športa za leto 2017.
Sprejme se Letni program kulture za leto 2017.
Sprejme se Finančni načrt Slivniški pogledi za leto 2017.
Sprejme se Plan vzdrževanja občinskih cest za leto 2017.
Sprejme se Letni načrt javne razsvetljave za leto 2017.
Sprejme se Finančni načrt nadzornega odbora za leto 2017.
Sprejme se Sklep o določitvi višine enkratne pomoči za novorojence za leto 2017.
Sprejme se Sklep o znižanju sejnin za leto 2017.
Župan je odprl razpravo, v kateri so sodelovali: Bogdan Zevnik, Aleš Štefančič in Janez Ožbolt.
Bogdan ZEVNIK je prosil za obrazložitev in sicer kako je prišlo do odločitve, da se poplača ravno
kredit za osnovno šolo Rakek. Drugo vprašanje pa je bilo zakaj prihaja do 15 % povišanja mase
za plače v občinski upravi.
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Aleš ŠTEFANČIČ je povedal, da ga glede stanja zadolženosti v občini Cerknica zanima ali
občinska uprava redno pregleduje možnosti prestrukturiranja kreditov, ki jih ima, glede na to, da
so trenutne finančne razmere take, da omogočajo najem zelo ugodnih kreditov. Nato je pozdravil
dobre projekte, ki so navedeni v proračunu, eden izmed takih projektov je večnamenska dvorana
Rakek in tudi skate park. Vendar pa je imel enak pomislek kot pri prejšnjem letu, saj proračun ne
sledi programskim usmeritvam za pridobivanje evropskih sredstev, kajti ni zaznati projektov, ki bi
bili naravnavi izključno v infrastrukturo. Zato je pričakovati, da bo občinski proračun podvržen
igricam države in da bo zato občina manj uspešna v pridobivanju evropskih sredstev, ne samo
letos, ampak tudi v naslednjih letih, ker iz tega proračuna še ni razvidno, da bi že imeli projekte,
za črpanje evropskih sredstev. Zato proračuna ne bo podprl.
Janez OŽBOLT se je kot predsednik Odbora za gospodarstvo navezal na temo gospodarstva in
sicer je v proračunu za gospodarstvo namenjenih samo 66.000 €, v dveh postavkah in sicer za
6000 € za svetovanje in 60.000 € za spodbujanje razvoja malega gospodarstva. Sam ne vidi
vizije občine na tem področju, saj po njegovem mnenju obstajajo zakonske možnosti, ki jih je
potrebno izkoristiti. Sam predlaganega proračuna ne bo podprl.
Leonida MATIČIČ je glede odplačila kredita pojasnila, da je revizijska služba pregledala vse
kredite občine in obrazložila kateri kredit je najbolj ugoden za poplačilo. V kolikor bo občina
potrebovala kredit za novo športno dvorano Rakek, bo lahko najela nov kredit. Glede
refinanciranja ostalih kreditov je povedala, da je vse kredite pregledala zunanja revizijska služba
in ugotovila, da so najeti krediti zelo ugodni.
Irena ZALAR, direktorica občinske uprave je pojasnila povišanje plačne mase. V letu 2016 so se
sprostila napredovanja javnih uslužbencev in enako se bo zgodilo v letu 2017. Dokončnega
dogovora vlada in sindikati še niso sprejeli, vendar pa je ta proračun naravnan na sedanjih
izhodiščih, v kolikor do tega ne bo prišlo, bodo sredstva ostala nerealizirana. V občinski upravi je
v letu 2016 skoraj polovico delavcev napredovalo za enega ali dva plačna razreda. Poleg
napredovanj so tu še premije kolektivnega pokojninskega zavarovanja, povečala se je plačna
lestvica in pa sprostil se je regres. Drugi razlog za povišanje pa je v finančnem načrtu, to pa so
sredstva, zagotovljena za nezasedena delovna mesta, kajti v kolikor se delavce stimulira z
povečanim obsegom, potem je potrebno imeti v ta namen zagotovljena določena sredstva, ki pa
se lahko razdelijo v višini 40 %. Politika občine je, da je zaposlenih manj ljudi in se zaposlene
stimulira s povečanim obsegom in to takrat, kadar je to potrebno. V kadrovskem načrtu za leto
2017 je zaradi podhranjenosti delovnih mest predvidena nova zaposlitev, za katero so
predvidena tudi sredstva. Vsako leto so zaposlitve predvidene, vendar pa do realizacije ne
prihaja. Ob tej priložnosti je povedala, da ima Občina Cerknica samo 19 zaposlenih, primerljive
občine pa imajo število zaposlenih med 22 in 25.
Župan je podal pojasnila v zvezi z evropskimi sredstvi in sicer je povedal, da je sam član vzhodne
kohezijske regije, kjer razpravljajo tudi o tej problematiki, vendar žal v tem operativnem programu
občine ne vidijo nobenih investicij. Občinska uprava spremlja vse razpise in se v kolikor je to
mogoče, na njih tudi prijavlja. Glede gospodarstva je povedal, da je namenjenih 66.000 €, v dveh
postavkah in sicer za 6000 € za svetovanje in 60.000 € za spodbujanje razvoja malega
gospodarstva. V kolikor se pojavi večje število interesentov, so bila sredstva tudi prerazporejena.
V kolikor podjetnik najame kredit, dobi garancijo s strani RRA. Glede same razbremenitve
gospodarstva je povedal, da so na eni zadnjih sej potrdili znižanje komunalnega prispevka na
zadnjo zakonsko dopustno mero. Problem je tudi v tem, da občina nima v lasti nobenega
zemljišča v industrijski coni. V kolikor bi to imeli, bi bilo mogoče ponuditi zemljišča s subvencijo.
Vse ostalo, vključno z razbremenitvijo plač, je na nivoju države. Župan je po končani razpravi
podal predlog prvega sklepa na glasovanje.
SKLEP: 14/7-273/2016
Sprejme se Odlok o proračunu Občine Cerknica za leto 2017 v prvi obravnavi.
GLASOVANJE: PRISOTNIH: 19
ZA:
14
PROTI:
5
Sklep je bil sprejet. Župan je podal na glasovanje drugi predlog sklepa.
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SKLEP: 14/7-274/2016
Sprejme se Kadrovski načrt za leti 2017 in 2018.
GLASOVANJE: PRISOTNIH: 18
ZA:
14
PROTI:
4
Sklep je bil sprejet. Župan je podal na glasovanje tretji predlog sklepa.
SKLEP: 14/7-275/2016
Sprejme se Letni program prodaje finančnega premoženja Občine Cerknica za leto 2017.
GLASOVANJE: PRISOTNIH: 19
ZA:
15
PROTI:
3
Sklep je bil sprejet. Župan je podal na glasovanje četrti predlog sklepa.
SKLEP: 14/7-276/2016
Sprejme se Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Cerknica za leto 2017.
GLASOVANJE: PRISOTNIH: 19
ZA:
15
PROTI:
3
Sklep je bil sprejet. Župan je podal na glasovanje peti predlog sklepa.
SKLEP: 14/7-277/2016
Sprejme se Letni program športa za leto 2017.
GLASOVANJE: PRISOTNIH: 18
ZA:
15
PROTI:
2
Sklep je bil sprejet. Župan je podal na glasovanje šesti predlog sklepa.
SKLEP: 14/7-278/2016
Sprejme se Letni program kulture za leto 2017.
GLASOVANJE: PRISOTNIH: 19
ZA:
14
PROTI:
4
Sklep je bil sprejet. Župan je podal na glasovanje sedmi predlog sklepa.
SKLEP: 14/7-279/2016
Sprejme se Finančni načrt Slivniški pogledi za leto 2017.
GLASOVANJE: PRISOTNIH: 19
ZA:
14
PROTI:
5
Sklep je bil sprejet. Župan je podal na glasovanje sedmi predlog sklepa.
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SKLEP: 14/7-280/2016
Sprejme se Plan vzdrževanja občinskih cest za leto 2017.
GLASOVANJE: PRISOTNIH: 19
ZA:
14
PROTI:
4
Sklep je bil sprejet. Župan je podal na glasovanje osmi predlog sklepa.
SKLEP: 14/7-281/2016
Sprejme se Letni načrt javne razsvetljave za leto 2017.
GLASOVANJE: PRISOTNIH: 18
ZA:
13
PROTI:
4
Sklep je bil sprejet. Župan je podal na glasovanje deveti predlog sklepa.
SKLEP: 14/7-282/2016
Sprejme se Finančni načrt nadzornega odbora za leto 2017.
GLASOVANJE: PRISOTNIH: 19
ZA:
14
PROTI:
4
Sklep je bil sprejet. Župan je podal na glasovanje deseti predlog sklepa.
SKLEP: 14/7-283/2016
Sprejme se Sklep o določitvi višine enkratne denarne pomoči za novorojence za leto 2017.
GLASOVANJE: PRISOTNIH: 18
ZA:
15
PROTI:
1
Sklep je bil sprejet. Župan je podal na glasovanje enajsti predlog sklepa.
SKLEP: 14/7-284/2016
Sprejme se Sklep o znižanju sejnin za leto 2017.
GLASOVANJE: PRISOTNIH: 19
ZA:
17
PROTI:
1
Sklep je bil sprejet.

Ad 8

SKLEP O SOGLASJU K CENI STORITVE POMOČI DRUŽINI NA DOMU

Bogdana BIZJAK, višja svetovalka za družbene dejavnosti, je podala skrajšano uvodno
obrazložitev kot je razvidna iz gradiva.
Župan je prosil za poročanje Odbor za družbene dejavnosti, v imenu katerega je poročala
predsednica, Zvonka Ješelnik.
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Predsednica, Zvonka Ješelnik, je povedala, da je Odbor za družbene dejavnosti dne 16. 11. 2016
obravnaval predlagano točko in predlaga Občinskemu svetu Občine Cerknica, da sprejme Sklep
o soglasju k ceni storitev pomoči družini na domu.
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 dne 16.
11. 2016 obravnaval predlagano točko in predlaga Občinskemu svetu Občine Cerknica, da
sprejme Sklep o soglasju k ceni storitev pomoči družini na domu.
Župan je odprl razpravo. Ker razprave ni bilo, je podal na glasovanje predlog sklepa.
SKLEP: 14/8-285/2016
Sprejme se Sklep o soglasju k ceni storitev pomoči družini na domu.
GLASOVANJE: PRISOTNIH: 19
ZA:
19
PROTI:
0
Sklep je bil sprejet.

Ad 9

POBUDE IN VPRAŠANJA

Anže BAJC je zasledil, da ima ravnatelj vrtca Cerknica zaradi anonimne prijave inšpekcijski
nadzor, inšpekcijo za delo, inšpekcijo za šolstvo, preiskovali pa naj bi ga tudi kriminalisti zaradi
domnevne zlorabe položaja. Zanimalo ga je ali je občina seznanjena s temi kršitvami in kakšni
so nadaljnji koraki za naprej.
Vesna TURŠIČ je povedala, da so poslanci državnega zbora na dan 17. 11. 2016 potrdili vpis
pitne vode v ustavo. V ustavo bo vpisan člen, ki določa, da ima vsak pravico do pitne vode, da so
vodni viri javno dobro v upravljanju države in, da vodni viri služijo prednostni in trajnostni oskrbi
prebivalstva s pitno vodo in za oskrbo prebivalstva v tem delu niso tržno blago. V ustavi bo od
sedaj tudi zapisano, da gre za oskrbo prebivalstva s pitno vodo, ki naj bi jo zagotavljala država
preko samoupravnih lokalnih skupnosti, neposredno in neprofitno. Zanimalo jo je kaj občina
predvideva glede na vse to in kaj se bo zgodilo s ceno dobavljene vode v naši občini.
Aleš ŠTEFANČIČ se je najprej dotaknil stvari, ki so jih obravnavali na Odboru za družbene
dejavnosti. Na prejšnji seji odbora je bilo govora o poročilih glede zdravstvenega stanja otrok in
občanov na splošno. Kmalu zatem pa je prišel v javnost dokument Inštituta za javno zdravje, ki je
predstavil kazalce zdravja po slovenskih občinah. Iz poročila je jasno razvidno, da imamo v občini
zelo velik problem s statistično nadpovprečno alkoholiziranostjo in statistično nadpovprečno
umrljivostjo zaradi samomorov. Sam je že na Odboru za družbene dejavnost predlagal in to
ponavlja tudi danes, da občinska uprava glede na kazalce Inštituta za javno zdravje do konca
marca 2017 pripravi akcijski načrt kako lahko občina, občinski svet in vsi občani pripomorejo k
temu, da se številke zmanjšajo. Na odboru pa je bila kot ena izmed možnosti omenjena takojšnja
akcija, da se v Slivniških pogledih predstavi omenjena problematika in se takoj začne z
osveščanjem občanov, ne samo s problematiko, ampak v sodelovanju s strokovnimi službami
tudi glede morebitnih rešitev, ali pa vsaj možnosti, ki že obstajajo za pomoč mladostnikom in
ostalim občanom, kadar se znajdejo v takih stiskah. Druga zadeva, ki jo je izpostavil, pa je, da je
na eni izmed prejšnjih sej ob prisotnosti direktorja Notranjskega regijskega parka izpostavil
dejstvo, da je osebje v kulturnem domu občasno tehnično podhranjeno in skoraj vzporedno so se
zgodile kadrovske spremembe v kulturnem domu. Zamenjalo se je tehnično osebje in kot se
govori naj bi se strokovnost tehničnega osebja v kulturnem domu drastično znižala. Prosil je, da
direktor zavoda do naslednje seje pripravi natančno poročilo o poteku kadrovskih zamenjav, ki so
se dogajale v Notranjskem regijskem parku oz. v kulturnem domu. Razvidno je tudi, da je bil
objavljen razpis za vodjo kulturnega doma, za katerega bi tudi prosil obrazložitev zakaj je prišlo
do razpisa in sicer da se v poročilu obrazloži kako je prišlo do kadrovskih sprememb in kaj se
zahteva od tehničnega osebja kot od programskega vodje.
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Bogdan ZEVNIK je komentiral ustavno pravico do pitne vode. Sam je trdno prepričan, da gre v
tem primeru za populizem in za nepoznavanje prava v Sloveniji, saj so vse pravice do pitne vode
že zajete v obstoječi zakonodaji.
Župan je ob 18:55 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. 66/2014 in
78/2015).

Zapisnik zapisala:
Jasmina KRIŽANČIČ

OBČINA CERKNICA
OBČINSKA UPRAVA
DIREKTORICA
Irena ZALAR

OBČINA CERKNICA
OBČINSKI SVET
ŽUPAN
Marko RUPAR
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Številka: 032-5/2016
Cerknica, 18. november 2016
PREGLED SKLEPOV
14. redne seje Občinskega sveta Občine Cerknica,
ki je potekala dne, 17. novembra 2016, 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: 14/1-267/2016

Sprejet in potrjen je dnevni red 14. redne seje Občinskega sveta Občine Cerknica.

Ad 2

PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 13. REDNE SEJE
SKLEP: 14/2-268/2016

Sprejet in potrjen je zapisnik 13. redne seje Občinskega sveta Občine Cerknica.

Ad 3

ODLOK O RAZGLASITVI DOMAČIJE SELŠČEK 31 UA KULTURNI SPOMENIK
LOKALNEGA POMENA - DRUGA OBRAVNAVA
SKLEP: 14/3-269/2016

Sprejme se Odlok o razglasitvi domačije Selšček 31 za kulturni spomenik lokalnega
pomena v drugi obravnavi.

Ad 4

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA OBČINE CERKNICA - DRUGA OBRAVNAVA

SKLEP: 14/4-270/2016
Sprejme se spremembe in dopolnitve Statuta Občine Cerknica v drugi obravnavi.
Ad 5 SPREMEMBE IN DOPOLNITVE POSLOVNIKA OBČINSKEGA SVETA
OBČINE CERKNICA – DRUGA OBRAVNAVA
SKLEP: 14/5-271/2016
Sprejme se spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerknica v
drugi obravnavi.

Ad 6

IMENOVANJE PREDSTAVNIKOV USTANOVITELJA V SVET ZAVODA KNJIŽNICE
JOŽETA UDOVIČA CERKNICA
SKLEP: 14/6-272/2016

Sprejme se sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda Knjižnice
Jožeta Udoviča Cerknica in sicer se v svet zavoda imenujeta Vida Debevc in Blaž Knez.

Ad 7

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE CERKNICA ZA LETO 2017 - PRVA OBRAVNAVA
SKLEP: 14/7-273/2016

Sprejme se Odlok o proračunu Občine Cerknica za leto 2017 v prvi obravnavi.
SKLEP: 14/7-274/2016
Sprejme se Odlok Kadrovski načrt za leti 2017 in 2018.
SKLEP: 14/7-275/2016
Sprejme se Letni program prodaje finančnega premoženja Občine Cerknica za leto 2017.
SKLEP: 14/7-276/2016
Sprejme se Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Cerknica za leto 2017.
SKLEP: 14/7-277/2016
Sprejme se Letni program športa za leto 2017.
SKLEP: 14/7-278/2016
Sprejme se Letni program kulture za leto 2017.
SKLEP: 14/7-279/2016
Sprejme se Finančni načrt Slivniški pogledi za leto 2017.
SKLEP: 14/7-280/2016
Sprejme se Plan vzdrževanja občinskih cest za leto 2017.
SKLEP: 14/7-281/2016
Sprejme se Letni načrt javne razsvetljave za leto 2017.
SKLEP: 14/7-282/2016
Sprejme se Finančni načrt nadzornega odbora za leto 2017.
SKLEP: 14/7-283/2016
Sprejme se Sklep o določitvi višine enkratne denarne pomoči za novorojence za leto 2017.
SKLEP: 14/7-284/2016
Sprejme se Sklep o znižanju sejnin za leto 2017.
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Ad 8

SKLEP O SOGLASJU K CENI STORITVE POMOČI DRUŽINI NA DOMU
SKLEP: 14/8-285/2016

Sprejme se Sklep o soglasju k ceni storitev pomoči družini na domu.

Pregled sklepov pripravila:
Jasmina KRIŽANČIČ

OBČINA CERKNICA
OBČINSKA UPRAVA
DIREKTORICA
Irena ZALAR

OBČINSKI SVET
OBČINA CERKNICA
ŽUPAN
Marko RUPAR
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