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Spoštovane občanke in občani!

V Občini Cerknica so kot ožji deli občine ustano-
vljene krajevne skupnosti, ki delujejo preko odbo-
rov krajevnih skupnosti, kot posvetovalnih teles 
občinskega sveta. Pristojnosti, naloge in delovanje 
krajevnih skupnosti so določeni v statutu občine. 
Skladno s Statutom Občine Cerknica krajevne skup-
nosti niso pravne osebe, zato tudi nimajo svetov 
krajevnih skupnosti, ki bi jih izbrali na  neposrednih 
volitvah. 

V skladu z Zakonom o lokalni samoupravi odbore 
krajevnih skupnosti s statutom ustanovi občinski 
svet, ki tudi imenuje in razrešuje člane odborov 
 krajevnih skupnosti.

Krajevne skupnosti, ki delujejo preko svojih odbo-
rov, imajo predlagalno in posvetovalno funkcijo. 
Tak način namesto delovanja krajevnih skupnosti 
z neposredno izvoljenimi sveti omogoča udeležbo 
krajevnega prebivalstva pri odločanju v občinskem 
svetu in uveljavljanje krajevnih interesov preko 
posvetovalnih odborov občinskega sveta. 

Za vsako območje posamezne krajevne skupnosti 
Občine Cerknica je s statutom ustanovljen odbor 
krajevne skupnosti, tako da imajo:

1. Odbor krajevne skupnosti Begunje 7 članov
2. Odbor krajevne skupnosti Cajnarje – Sveti 

Vid 7 članov
3. Odbor krajevne skupnosti Cerknica 11 članov
4. Odbor krajevne skupnosti Grahovo 7 članov
5. Odbor krajevne skupnosti Rakek 9 članov.

Število članov v odboru je določeno v Statutu Občine 
Cerknica na osnovi upoštevanja posebnosti posame-
zne krajevne skupnosti, kot sta število prebivalstva 
in število naselij v posamezni krajevni skupnosti. 

Postopek imenovanja članov krajevnih skupnosti 
za začne s sprejemom Sklepa o pričetku postop-
ka imenovanja odborov krajevnih skupnosti, ki ga 
sprejme občinski svet. Občinski svet je sklep o pri-
četku postopka sprejel 5. 2. 2015, v Uradnem listu 
RS pa je bil objavljen 16. 2. 2015, ko je začel teči 
30-dnevni rok za zbiranja predlogov kandidatov. 
Sklep določa rok zbiranja predlogov kandidatov, 
način obveščanja, lokacije za vložitev predlogov, 
obrazec za podajo predlogov ter obrazec za podajo 
soglasja h kandidaturi. 

Predlagatelji kandidatov so lahko svetniške skupine 
občinskega sveta in krajani posameznih krajevnih 
skupnosti. Predloge kandidatov lahko posredujejo:
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• osebno na Občini Cerknica, Cesta 4. maja 
53, 1380 Cerknica, v času uradnih ur: v po-
nedeljek in petek od 8. do 12. ure, v sredo 
od 8. do 12. ure in od 13. do 16. ure 

• po pošti na naslov Občina Cerknica, Komisi-
ja za mandatna vprašanja, volitve in ime-
novanja, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica 
(najkasneje do srede, 18. 3. 2015). 

Pri oblikovanju predlogov kandidatov je potrebno 
upoštevati:
1. predlagatelj lahko predlaga največ toliko kandi-

datov, kot se jih za območje posamezne krajevne 
skupnosti imenuje v odbor krajevne skupnosti;

2. vsak kandidat lahko kandidira le na eni listi 
kandidatov;

3. kandidat mora podati pisno soglasje na obrazcu, 
ki ga predpiše občinski svet, in je nepreklicno. 
Kandidat za člana posameznega odbora krajevne 

skupnosti mora imeti volilno pravico ter stalno 
prebivališče v krajevni skupnosti, v kateri kandi-
dira. Soglasje h kandidaturi za člana odbora kra-
jevne skupnosti lahko krajan poda samo enkrat.

Po izteku roka za vložitev predlogov kandidatov 
mora Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja v 30 dneh določiti in posredovati ob-
činskemu svetu listo kandidatov za imenovanje čla-
nov v odbore krajevnih skupnosti. Liste kandidatov 
komisija določi na podlagi predlogov svetniških 
skupin občinskega sveta ter predlogov krajanov  
posameznih krajevnih skupnosti.

Postopek se zaključi z imenovanjem članov odbo-
rov krajevnih skupnosti, ki ga opravi občinski svet.

župan
Marko Rupar 

Na podlagi 66. člena Statuta občine Cerknica (Uradni list RS, št. 58/2010) 
je Občinski svet Občine Cerknica na svoji 3. redni seji dne 5. 2. 2015 sprejel

SKLEP 
o začetku postopka imenovanja odborov krajevnih skupnosti

1. člen
S tem sklepom se v občini Cerknica začne posto-
pek imenovanja članov v Odbor krajevne skupnosti 
Begunje, Odbor krajevne skupnosti Cajnarje - Sve-
ti Vid, Odbor krajevne skupnosti Cerknica, Odbor 
krajevne skupnosti Grahovo in Odbor krajevne 
skupnosti Rakek.

2. člen
Predloge kandidatov krajani posameznih krajevnih 
skupnosti in svetniške skupine Občinskega sveta 

naslovijo na Komisijo za mandatna vprašanja, vo-
litve in imenovanja pri Občinskem svetu Občine 
Cerknica najkasneje v roku 30 dni od veljavnosti 
tega sklepa.

3. člen
Predlogi kandidatov se vlagajo osebno na Občini 
Cerknica, C. 4. maja 53, Cerknica v času uradnih ur:
v ponedeljek in petek od 8. do 12. ure, v sredo od  
8. do 12. ure in od 13. do 16. ure ali po pošti.
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Obrazce za vložitev predlogov se skupaj z obvesti-
lom o začetku postopka imenovanja Odborov kra-
jevnih skupnosti pošlje vsem gospodinjstvom na 
območju občine Cerknica ter objavi na spletni stra-
ni Občine Cerknica. 

4. člen
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imeno-
vanja pri Občinskem svetu Občine Cerknica mora 
najkasneje v roku 30 dni od poteka roka za vloži-
tev predlogov iz prejšnjega odstavka Občinskemu 

svetu posredovati listo kandidatov za imenovanje 
članov v Odbore krajevnih skupnosti.

5. člen
Sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 

Številka: 0313-0001/2015
Datum: 5. 2. 2015

Občina Cerknica
župan, Marko Rupar 

Obrazec 1: Predlog kandidatov za člane odbora krajevne skupnosti

1. PODATKI O KANDIDATIH: 
Zap. št. Ime kandidata Priimek kandidata Datum rojstva Naslov stalnega prebivališča kandidata

2. PODATKI O VLAGATELJU:
A)

Ime in priimek vlagatelja Datum rojstva 
vlagatelja Naslov stalnega  prebivališča vlagatelja Lastnoročni podpis 

vlagatelja

B)
Svetniška skupina Občinskega sveta Podpis vodje Svetniške skupine
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Navodilo za izpolnjevanje obrazca 1: Predlog kandidatov za člane odborov krajevnih skupnosti

1. PODATKI O KANDIDATIH: Vpišejo se zahtevani podatki, pri čemer je potrebno upoštevati:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

KANDIDAT mora podati pisno soglasje na obrazcu, ki ga predpiše občinski svet in lahko 
kandidira samo na eni listi kandidatov. Soglasje h kandidaturi za člana odbora krajevne 
skupnosti lahko občan poda samo enkrat. 

KANDIDAT za člana posameznega odbora krajevne skupnosti mora imeti volilno pravico 
ter stalno prebivališče v krajevni skupnosti, v kateri kandidira za člana odbora krajevne 
skupnosti.
Krajevna skupnost Cerknica obsega naselja Cerknica, Dolenja vas, Dolenje Jezero, Otok,
Podskrajnik in Zelše.
Krajevna skupnost Rakek obsega naselja Rakek, Slivice, Unec, Ivanje selo in Rakov Škocjan.
Krajevna skupnost Grahovo obsega naselja Grahovo, Žerovnica, Lipsenj, Goričice, Gorenje Jezero, 
Laze pri Gorenjem Jezeru, Bločice, Bloška Polica in Martinjak.
Krajevna skupnost Begunje obsega naselja Begunje pri Cerknici, Brezje, Selšček, Topol pri
Begunjah, Bezuljak, Dobec, Kožljek, Gorenje Otave, Dolenje Otave, Stražišče, Župeno, Beč, 
Pikovnik, Kržišče, Zibovnik, Podslivnica, Otonica in Mahneti.
Krajevna skupnost Cajnarje - Sveti Vid obsega naselja Sveti Vid, Čohovo, Rudolfovo, Osredek, Zala, 
Ravne, Lešnjake, Jeršiče, Korošče, Koščake, Kranjče, Zahrib, Tavžlje, Cajnarje, Reparje, Krušče, 
Kremenca, Milava, Ponikve, Ščurkovo, Štrukljeva vas, Pirmane, Gora, Hruškarje, Hribljane, Bečaje 
in Slugovo.

PREDLAGETELJ lahko predlaga največ toliko kandidatov, kot se jih lahko imenuje  
v odbor posamezne krajevne skupnosti. Pri tem mora upoštevati, da lahko poda  
podporo s podpisom posameznemu kandidatu samo enkrat.
Odbor krajevne skupnosti Begunje ima 7 članov.
Odbor krajevne skupnosti Cajnarje - Sveti Vid ima 7 članov.
Odbor krajevne skupnosti Cerknica ima 11 članov.
Odbor krajevne skupnosti Grahovo ima 7 članov.
Odbor krajevne skupnosti Rakek ima 9 članov.

Funkcija člana odbora krajevne skupnosti je nezdružljiva s funkcijo člana občinskega 
sveta, župana, podžupana, s članstvom v nadzornem odboru občine ter z delom  
v občinski upravi.

Mandatna doba odborov krajevnih skupnosti traja do konca mandata občinskega sveta, 
ki jih je imenoval, oz. do imenovanja novih odborov krajevnih skupnosti.

Funkcija člana odbora krajevne skupnosti je častna.
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2. PODATKI O VLAGATELJU :

Pod točko A vpišejo svoje podatke krajani posameznih krajevnih skupnosti, pri čemer je potrebno  
upoštevati:

a)

b)

Predloge za kandidate lahko podajo samo krajani, ki imajo volilno pravico.

Krajani posamezne krajevne skupnosti lahko predlagajo kandidate samo za krajevno 
skupnost, v kateri imajo stalno prebivališče.

Pod točko B vpišejo podatke svetniške skupine pri občinskem svetu:

a) Svetniške skupine lahko podajo predloge kandidatov za vse odbore krajevnih skupnosti.

Obrazec 2: Soglasje kandidata h kandidaturi za člana odbora krajevne skupnosti 

Spodaj podpisani-(a) __________________________________________________________________ , 

stanujoč-(a)__________________________________________________________________________,

roj. ___________________________________ soglašam z kandidaturo za člana-(nico) odbora krajevne 

skupnosti ___________________________________________________________________________ .

Soglasje h kandidaturi je nepreklicno.

V/Na _________________________, dne _________________________

          ______________________________
            (podpis)
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 SPE CERKNICA
  Svetovalna pisarna ENSVET Cerknica

Tabor 42, Cerknica

Ste sklenili zmanjšati izdatke v svojem gospo-
dinjstvu? To lahko učinkovito storite tudi z 
zmanjšanjem rabe energije v vašem domu. 

Mi smo pravi naslov, da skupaj z vami pregledamo 
porabo energije v vašem gospodinjstvu ter najdemo 
za vas prave in sprejemljive oblike zmanjšanja rabe 
energije.

Z nasveti vam lahko pomagamo in skušamo za 
vas poiskati najboljše rešitve, če načrtujete kakega 
od naštetih ukrepov:

•	 novogradnjo (naj bo to energetsko učinkovita 
stavba),

•	 izolacijo zunanjega toplotnega ovoja stavbe,
•	 zamenjavo stavbnega pohištva,
•	 menjavo energenta,
•	 izbiro ustreznega ogrevalnega ali/in 

prezračevalnega sistema,
•	 izbiro obnovljivega vira energije,
•	 energetsko učinkovito pripravo sanitarne vode 

ali
•	 znižanje stroškov za ogrevanje.

Morda pa kupujete nov pralni ali pomivalni stroj, 
hladilnitk … kakšen energetsko varčen gospodinj-
ski aparat izbrati?

Krediti Eko sklada
So vaše investicije za realizacijo ukrepov učinkovite 
rabe energije in uporabo obnovljivih virov energi-
je običajno kar visoke? Če boste izkoristili ugodne 
kredite, ki jih v te namene razpisuje Eko sklad, bodo 
lahko občutno manjše. Trenutno so na razpolago 
krediti za naslednje namene:

A. vgradnja naprav in sistemov za ogrevanje 
prostorov oziroma pripravo sanitarne tople 
vode,

B. raba obnovljivih virov energije za ogrevanje 
prostorov in pripravo sanitarne tople vode

C. sodobne naprave za pridobivanje električne 
energije,

D. zmanjšanje toplotnih izgub pri obnovi 
obstoječih stanovanjskih stavb, 
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E. gradnja ali nakup nizkoenergijske in pasivne 
eno- ali dvostanovanjske stavbe,

F. nakup energijsko učinkovitih naprav,
G. nakup okolju prijaznih vozil,
H. odvajanje in čiščenje odpadnih voda,
I. nadomeščanje gradbenih materialov, ki 

vsebujejo nevarne snovi, in ravnanje z biološko 
razgradljivimi odpadki iz gospodinjstva,

J. učinkovita raba vodnih virov ter
K. oskrba s pitno vodo.

     
Obrestna mera: trimesečni EURIBOR +1,5 %. 

Odplačilna doba lahko znaša največ 10 let.
Kredit se lahko odobri do višine priznanih stro-

škov in ne več kot 20.000 evrov za posamezno 
 naložbo.

Še posebej dobrodošle so nepovratne finančne 
spodbude občanom za nove naložbe v rabo obno-
vljivih virov energije in večjo energijsko učinkovi-
tost stanovanjskih stavb.

Te razpise lahko pričakujemo v marcu. Po zago-
tovilih Eko sklada bo letos na voljo več sredstev, pa 
tudi višine spodbud na degradiranih območjih bodo 
po zagotovilih višje.

Nepovratna sredstva so bila v preteklem letu pri 
stanovanjskih stavbah razpisana za sledeče naložbe 
(bistvenih novosti ne pričakujemo, morda bodo le 
zahteve pri kurilnih napravah nekoliko zaostrene 
glede izkoristkov in pa emisij; verjetno se bo po-
večala tudi debelina zahtevane izolacije ovoja za 
 stavbe):

A. vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v 
stanovanjski stavbi,

B. vgradnja kurilne naprave za centralno 
ogrevanje stanovanjske stavbe na lesno 
biomaso,

C. vgradnja toplotne črpalke za pripravo 
sanitarne tople vode in/ali centralno ogrevanje 
stanovanjske stavbe,

D. priključitev starejše eno- ali dvostanovanjske 
stavbe na daljinsko ogrevanje na obnovljiv vir 
energije, 

E. vgradnja energijsko učinkovitega lesenega 
zunanjega stavbnega pohištva v starejši 
stanovanjski stavbi,

F. toplotna izolacija fasade starejše en-o ali 
dvostanovanjske stavbe,

G. toplotna izolacija strehe ali stropa proti 
neogrevanemu prostoru v starejši eno, ali 
dvostanovanjski stavbi, 

H. vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote 
odpadnega zraka v stanovanjski stavbi,

I. gradnja ali nakup pasivne oziroma skoraj nič 
energijske stanovanjske stavbe in celovita 
obnova starejše stanovanjske stavbe,
I.a  gradnja ali nakup pasivne oziroma skoraj 

nič energijske stanovanjske stavbe,
I.b  celovita obnova starejše stanovanjske 

stavbe ter
J. nakup stanovanja v tri- in večstanovanjski 

stavbi, zgrajeni ali prenovljeni v pasivnem 
oziroma skoraj nič energijskem razredu.

Nepovratna sredstva pri večstanovanjskih stav-
bah so bila razpisana za sledeče namene:

A. toplotna izolacija fasade, 
B. toplotna izolacija strehe oziroma podstrešja, 
C. vgradnja naprave za centralno ogrevanje na 

obnovljiv vir energije,
D. vgradnja toplotne črpalke za pripravo sanitarne 

tople vode in/ali centralno ogrevanje,
E. vgradnja solarnega ogrevalnega sistema,
F. priključitev na daljinsko ogrevanje na obnovljiv 

vir energije ter
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G. vgradnja termostatskih ventilov in hidravlično 
uravnoteženje ogrevalnih sistemov.

Ostale novosti bodo znane po objavi prihajajoče-
ga razpisa.

Sedaj je čas, da pridobimo čim več potrebnih in-
formacij za investicijo, ki jo nameravamo letos iz-
peljati, da pridobimo predračune in morda že lahko 
rezerviramo termine dela z izvajalci. Če bo veči-
na dilem že razčiščenih in predračuni pridobljeni, 
bomo ob objavi razpisa lahko hitro pripravili vlogo 
za našo investicijo.

Za pridobivanje vseh teh in ostalih potreb-
nih informacij smo vam na voljo v vaši sveto-
valni pisarni v Cerknici, na naslovu Tabor 42.

Svetovanje je vsak ponedeljek od 15. do 19. ure , 
po predhodni najavi na telefon (01) 709 06 10 (vsak 
delovni dan občine).

Dodatne informacij lahko dobite tudi na:

•	 SPE (svetovalna pisarna Ensvet) Cerknica: http://
www.cerknica.si/energetsko-svetovalna-pisarna, 
elektronski naslov ensvet@cerknica.si,

•	 EKO sklad: spletna stran www.ekosklad.si, tele-
fon (01) 241 48 61 - 70 - 72 vsak dan med 9. in 
12. uro, elektronski naslov: ekosklad@ekosklad.
si ter

•	 ENSVET: spletna stran http://gcs.gi-zrmk.si, 
telefon 080 1669 ali (01) 28 08 401, elektronski 
naslov ensvet@gi-zrmk.si

SPE Cerknica

Energetsko svetovalna pisarna Cerknica

Brezplačno energetsko svetovanje za občane 
vključuje vse ukrepe učinkovite rabe energi-
je (URE) in obnovljivih virov energije (OVE) 

pri novogradnji in obnovi družinskih hiš ali blo-
kov. Področje uporabnih nasvetov zajema klasične 
ukrepe, kot so toplotna  izolacija, menjava oken, 

prenova podstrehe, izbira energenta, prezračeva-
nje, odprava plesni, sanacija dimnika, regulacija 
sistema CK, subvencije, kredite... Vključuje tudi 
novejše tehnologije, kot so rekuperacija, zrako-
tesna gradnja, soproizvodnja in pristopi k celovi-
ti energetski obnovi.

 NASVETI SO ZA OBČANE CERKNICE BREZPLAČNI!


