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Tel: (01) 70 90 610,  Fax: (01) 70 90 633 
 

 
 
 
 
 
 
 
Pregled in potrditev zapisnika 18. redne seje  
 



 
Številka: 032-6/2017 
Cerknica, 20. september 2017 
 

SKRAJŠANI ZAPISNIK 
18. redne seje Občinskega sveta Občine Cerknica, 
ki je potekala dne, 21. septembra 2017, ob 18:00, 

v sejni sobi drugega nadstropja občine Cerknica, Cesta 4. maja 53, Cerknica. 
 
Sejo je sklical in vodil župan Občine Cerknica, Marko RUPAR. 
Delo organa je vodila direktorica občinske uprave, Irena ZALAR. 
Zapisnik zapisala Jasmina KRIŽANČIČ. 
 
PRISOTNI SVETNIKI: 
 
1) Vida DEBEVC(SDS) 
2) Miloš POHOLE (SDS) 
3) Ladislava KLANČAR (SDS) 
4) Alojz PUNTAR (N.SI) 
5) Blaž KNEZ (N.Si) 
6) Boštjan KOVAČ SD) 
7) Zvonka JEŠELNIK (SD) 
8) Anže BAJC (NaNo) 

 

9) Aleš ŠTEFANČIČ (NaNo) 
10) Vesna TURŠIČ (NaNo) 
11) Danijel LESKOVEC (DeSUS) 
12) Gregor POKLEKA (DeSUS) 
13) Bogdan ZEVNIK (SLS) 
14) Anton LAH (NLN) 
 
 

Poročevalci in občinska uprava: Marija HRIBAR – direktorica Knjižnice Jožeta Udoviča Cerknica, 
Bogdan URBAR – koordinator sveta za kulturo, Ivo KEJŽAR – Ipsum d.o.o., Nejc GOSAK – 
Formika d.o.o., Matevž PODJED – direktor Notranjskega regijskega parka, Bernarda DOLNIČAR 
– ravnateljica OŠ Cerknica, mag. Anita KNEZ – ravnateljica OŠ Rakek, Milivoj MATKOVIĆ – 
ravnatelj glasbene šole Cerknica, Tamara KLEPAC STERLE – podsekretarka za okolje in 
prostor, Olga SMODILA – višja svetovalka za premoženjsko pravne zadeve, Leonida MATIČIČ – 
višja svetovalka za finance, Bogdana BIZJAK – višja svetovalka za družbene dejavnosti, 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 18. redno sejo Občinskega sveta Občine Cerknica. Vse prisotne 
je lepo pozdravil. Ugotovil je, da je prisotnih 12 članov občinskega sveta in povedal, da so Janez 
OŽBOLT (NaNo), Julija JERNEJČIČ  (SDS), Meta ZALAR (NaNo), Vincenc STERŽAJ (SDS) in 
Marko KRANJC (SDS) opravičili svojo odsotnost.  
 
Nato je župan prešel na dnevni red seje, ki se je glasil: 
 
1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda seje 

 
2. Pregled in potrditev zapisnika 17. redne seje  

 
3. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu  za južni del EUP GR 19 in del GR 15 v 

Grahovem – krajše: OPPN GR 19 – južni del – DRUGA OBRAVNAVA 
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4. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč območja občinskega lokacijskega načrta za 
občinskem podrobnem prostorskem načrtu  za južni del EUP GR 19 in del GR 15 v 
Grahovem – krajše: OPPN GR 19  - PRVA OBRAVNAVA 
 

5. Odlok o razglasitvi domoznanske zbirke Knjižnice Jožeta Udoviča Cerknica za kulturni 
spomenik lokalnega pomena – PRVA OBRAVNAVA 
 

6. Odlok o razglasitvi zbirke Jožeta Udoviča Cerknica za kulturni spomenik lokalnega pomena – 
PRVA OBRAVNAVA 
 

7. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske 
javne službe  oskrba s paro in vročo vodo v občini Cerknica – SKRAJŠANI POSTOPEK 
 

8. Odlok o spremembi odloka o sprejemu predšolskih otrok v Vrtec Martin Krpan Cerknica – 
SKRAJŠANI POSTOPEK 
 

9. Odlok o rebalansu2 proračuna Občine Cerknica za leto 2017 
 

10. Poročilo o polletni realizaciji proračuna Občine Cerknica za leto 2017 
 

11. Premoženjsko pravne zadeve 
 

12. Letno poročilo javnega zavoda Notranjski regijski park za leto 2016 (z informacijo o projektnih 
aktivnostih NRP-ja) 
 

13. Letno poročilo javnega zavoda Osnovne šole Notranjski Odred Cerknica za leto 2016 
 

14. Letno poročilo javnega zavoda Osnovne šole Jožeta Krajca Rakek za leto 2016 
 

15. Letno poročilo javnega zavoda Knjižnice Jožeta Udoviča Cerknica za leto 2016 
 

16. Letno poročilo javnega zavoda Glasbene šole Fran Gerbič Cerknica za leto 2016 
 

17. Pobude in vprašanja 
  

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

SKLEP: 18/1-336/2017 
 
Sprejet in potrjen je razširjeni dnevni red 18. redne seje Občinskega sveta Občine 
Cerknica. 
 
GLASOVANJE:   PRISOTNIH: 10 
                          ZA:                9 
                          PROTI:           0  
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Ad 2 PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 17. REDNE SEJE  

 
Župan, Marko RUPAR je odprl razpravo na zapisnik 17. redne seje. Povedal je, da se je 18. redni 
seji pridružil Anže BAJC, tako je bilo v nadaljevanju seje prisotnih 13 članov občinskega sveta. 
Nato je župan podal zapisnik 17. redne seje na glasovanje. 
 

SKLEP: 18/2-337/2017 
 
Sprejet in potrjen je zapisnik 17. redne seje Občinskega sveta Občine Cerknica. 
 
GLASOVANJE:   PRISOTNIH: 13 
                          ZA:                  13         
                          PROTI:           0      
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Sklep je bil sprejet. 
 
 
Ad 3 
 

 
ODLOK O  OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA JUŽNI DEL EUP 
GR 19 IN DEL GR 15 V GRAHOVEM – KRAJŠE: OPPN GR 19 – JUŽNI DEL – DRUGA  
OBRAVNAVA  
 

Tamara KLEPAC STERLE, podsekretarka za okolje in prostor je podala skrajšano uvodno 
obrazložitev kot je razvidna iz gradiva. Dodala je, da je svetnik, Bogdan Zevnik v skladu z 89. 
členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerknica (Ur. list RS, št. 2/17-UPB1) vložil  
amandma in predlagal, da se  v 23. členu, točka (4), pred prvo alinejo doda alineja 

- Na območju OPPN je potrebno zagotoviti mesto ekološkega otoka in namestiti zabojnika 
za papir in steklo. 

Obrazložila je, da je svetnik amandma na  14. redni seji Odbora za okolje in prostor, 20. 9. 2017 
umaknil, saj je odbor naložil občinski upravi, da se pri pripravi naslednje faze občinskega 
prostorskega podrobnega načrta za severni del eksplicitno zapiše zavezo, da je potrebno 
predvideti mesto za ekološki otok.  
 
Župan je prosil za poročanje Odbor za okolje in prostor, v imenu katerega je poročal predsednik 
odbora, Alojz Puntar. 
 
Predsednik odbora, Alojz PUNTAR je povedal, da Odbor za okolje in prostor obvešča občinski 
svet Občine Cerknica, da je svetnik, Bogdan Zevnik, na 14. redni seji, 20. 9. 2017 umaknil 
amandma. Nato je predsednik podal mnenje odbora in sicer Odbor za okolje in prostor je 
obravnaval predlagano točko in predlaga občinskemu svetu Občine Cerknica, da sprejme  Odlok 
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za južni del EUP GR 19 in del GR 15 v Grahovem v 
drugi obravnavi. 
 
Župan je odprl razpravo. Ker  razprave ni bilo,  je župan podal predlog sklepa na glasovanje. 

 
SKLEP: 18/3-338/2017 

 
Sprejme se Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za južni del EUP GR 19 in 
del GR 15 v Grahovem v drugi obravnavi. 
 
GLASOVANJE:   PRISOTNIH: 13 
                          ZA:               13           
                          PROTI:           0 
 
Sklep je bil sprejet.  
 
 
Ad 4 

 
ODLOK O PROGRAMU OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ OBMOČJA 
OBČINSKEGA LOKACIJSKEGA NAČRTA NA OBČINSKEM PODROBNEM 
PROSTORSKEM NAČRTU ZA JUŽNI DEL  EUP GR 19 in del GR 15 v Grahovem – 
krajše: OPPN GR 19  - PRVA OBRAVNAVA 
  

Ivo KEJŽAR, iz podjetja Ipsum d.o.o. in Samo MLINAR, višji svetovalec za komunalno cestno 
dejavnost, sta podala skrajšano uvodno obrazložitev kot je razvidna iz gradiva. 
 
Župan je prosil za poročanje predsednika Odbora za komunalo in promet,v imenu katerega je 
poročal predsednik, Anton Lah. 
 
Predsednik, Anton LAH je povedal, da je Odbor za komunalo in promet obravnaval predlagano 
gradivo in predlaga Občinskemu svetu, da sprejme Odlok o programu opremljanja stavbnih 
zemljišč območja občinskega lokacijskega načrta za občinskem podrobnem prostorskem načrtu 
 za južni del EUP GR 19 in del GR 15 v Grahovem – krajše: OPPN GR 19  v prvi obravnavi. 
 
Župan je odprl razpravo v kateri je sodeloval Bogdan Zevnik. 
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Bogdan ZEVNIK je prosil izdelovalca odloka, da članom občinskega sveta pojasni kako je s 
komunalnim prispevkom predvidene nove infrastrukture in kako je s komunalnim prispevkom za 
priklop tega območja na staro infrastrukturo. 
 
Ivo KEJŽAR je obrazložil, da program opremljanja določa komunalno opremo, ki se bo urejala na 
samem območju. Ta komunalna oprema se mora priključiti na neko drugo obstoječo komunalno 
opremo, za tisti del pa se obračuna po obstoječem veljavnem občinskem programu opremljanja.  
 
Samo MLINAR je citiral peto točko osmega člena ki pravi: »Komunalni prispevek za priklop 
območja na obstoječo komunalno opremo izven območja OPPN se odmeri na podlagi veljavnega 
Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju Občine Cerknica. Pri odmeri se 
upošteva, da območje OPPN ni komunalno opremljeno, odmeri se primarni del komunalnega 
prispevka za posamezno vrsto komunalne opreme.« V letu 2013 se je sprejemalo program 
komunalnega opremljanja in cestno omrežje, vodovodno omrežje in kanalizacijsko omrežje se je 
obravnavalo kot primarno in sekundarno omrežje. 
 
Po končani razpravi je župan podal predlog sklepa na glasovanje.  
 

SKLEP: 18/4-339/2017 
 
Sprejme se Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč območja občinskega 
lokacijskega načrta za občinskem podrobnem prostorskem načrtu  za južni del EUP GR 19 
in del GR 15 v Grahovem – krajše: OPPN GR 19  v prvi obravnavi. 
 
GLASOVANJE:   PRISOTNIH: 14 
                          ZA:               12   
                          PROTI:           1 
 
Sklep je bil sprejet.  
 
 
Ad5 ODLOK O RAZGLASITVI DOMOZNANSKE ZBIRKE KNJIŽNICE JOŽETA UDOVIČA 

CERKNICA ZA KULTURNI SPOMENIK LOKALNEGA POMENA – PRVA 
OBRAVNAVA  

 
Marija HRIBAR, direktorica KJUC, Bogdan URBAR, koordinator sveta za kulturo in Tamara 
KLEPAC STERLE, podsekretarka za okolje in prostor so podali skrajšano uvodno obrazložitev 
kot je razvidna iz gradiva.  
 
Predlagano točko je obravnaval Odbor za družbene dejavnosti, zato je župan prosil za poročanje 
predsednico, Zvonko Ješelnik. 
 
Predsednica, Zvonka JEŠELNIK je povedala, da je Odbor za družbene dejavnosti obravnaval 
predlagano gradivo in predlaga Občinskemu svetu, da sprejme Odlok o razglasitvi domoznanske 
zbirke Knjižnice Jožeta Udoviča Cerknica za kulturni spomenik lokalnega pomena v prvi 
obravnavi. 
 
Predlagano točko je obravnavala tudi Statutarno pravna komisija, v imenu katere je poročal 
predsednik, Gregor Pokleka. 
 
Predsednik, Gregor POKLEKA je povedal, da je Statutarno pravna komisija obravnavala 
predlagano gradivo in predlaga Občinskemu svetu, da sprejme Odlok o razglasitvi domoznanske 
zbirke Knjižnice Jožeta Udoviča Cerknica za kulturni spomenik lokalnega pomena v prvi 
obravnavi. 
 
Župan je odprl razpravo, v kateri sta sodelovala Anže Bajc in Aleš Štefančič. 
 
Anže BAJC je pozdravil ustanovitev in ohranjanje domoznanske zbirke. Zanimalo pa ga je 
kakšen bo strošek knjižnice iz tega naslova. 
 
Aleš ŠTEFANČIČ se je pridružil svetniku, Bajcu pri njegovih čestitkah za pripravo predlaganega 
odloka. Predlagal je, da se za vse predloge odlokov v skladu s 84. členom Poslovnika 
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Občinskega sveta v njih predvidi oceno finančnih in drugih posledic, ki jih bo imelo sprejetje 
odloka. Prosil je, da se to navede tudi, če finančnih posledic ne bo. Na tem mestu je pozdravil 
dejstvo, da je lokalni program kulture  zaživel. Pomislek je ta, da trenutno ni popolne slike kaj 
ustanovitev domoznanskega oddelka pomeni v smislu njenega ohranjanja. Njegovo vprašanje je 
bilo ali ima občina pripravljen akcijski načrt in kaj to pomeni v samem logističnem smislu, koliko 
teh enot potrebuje zaščito pred pretirano vlago. Ali ima knjižnica kapacitete za vse te izjemno 
pomembne eksponate. Znano je tudi, da se bodo dozidali arhivski prostori in zanimalo ga je ali so 
v načrtih zajete zaščita pred vlago, soncem itd. Postavil je vprašanje ali je mogoče do drugega 
branja pridobiti načrt kaj to pomeni v smislu  gradbenih posegov in ohranjanja zbirke.  
 
Po končani razpravi je župan podal predlog sklepa na glasovanje.  

 
SKLEP: 18/5-340/2017 

 
Sprejme se Odlok o razglasitvi domoznanske zbirke Knjižnice Jožeta Udoviča Cerknica za 
kulturni spomenik lokalnega pomena v prvi obravnavi. 
 
GLASOVANJE:   PRISOTNIH: 13 
                          ZA:               11 
                          PROTI:           0 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Ad6 ODLOK O  RAZGLASITVI ZBIRKE JOŽETA UDOVIČA CERKNICA ZA KULTURNI  
            SPOMENIK LOKALNEGA POMENA 

 
Marija HRIBAR, direktorica KJUC, Bogdan URBAR, koordinator sveta za kulturo in Tamara 
KLEPAC STERLE, podsekretarka za okolje in prostor so podali skrajšano uvodno obrazložitev 
kot je razvidna iz gradiva.  
 
Predlagano točko je obravnaval Odbor za družbene dejavnosti, zato je župan prosil za poročanje 
predsednico, Zvonko Ješelnik. 
 
Predsednica, Zvonka JEŠELNIK je povedala, da je Odbor za družbene dejavnosti obravnaval 
predlagano gradivo in predlaga Občinskemu svetu, da sprejme Odlok o razglasitvi zbirke Jožeta 
Udoviča Cerknica za kulturni spomenik lokalnega pomena v prvi obravnavi. 
 
Predlagano točko je obravnavala tudi Statutarno pravna komisija, v imenu katere je poročal 
predsednik, Gregor Pokleka. 
 
Predsednik, Gregor POKLEKA je povedal, da je Statutarno pravna komisija obravnavala 
predlagano gradivo in predlaga Občinskemu svetu, da sprejme Odlok o razglasitvi zbirke Jožeta 
Udoviča Cerknica za kulturni spomenik lokalnega pomena v prvi obravnavi. 
 
Župan je odprl razpravo, v kateri sta razpravljala  Anže Bajc in Aleš Štefančič.  
 
Anžeta BAJCA je zanimalo kolikšen delež je iz kulturnega programa namenjen za ohranjanje 
domoznanske zbirke.  
 
Bogdan URBAR je povedal, da je namenjenih 35.000 € (v okviru razpoložljivih finančnih 
sredstev,opredeljenih v letnih proračunih). 
 
Aleš ŠTEFANČIČ je postavil vprašanje ali se bo s predlaganima odlokoma spremenila postavka, 
ki je bila predvidena v lokalnem programu kulture.  
 
Bogdan URBAR je povedal, da so omejeni s predvidenimi zneski, ki so zajeti v lokalnem 
programu kulture kot ocenjene vrednosti. 
 
 
Po končani razpravi je župan podal predlog sklepa na glasovanje.  
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SKLEP: 18/6-341/2017 

 
Sprejme se Odlok o razglasitvi zbirke Jožeta Udoviča Cerknica za kulturni spomenik 
lokalnega pomena v prvi obravnavi. 
 
GLASOVANJE:   PRISOTNIH: 12  
                          ZA:               12             
                          PROTI:           0      
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Ad 7 

 
ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O KONCESIJI ZA 
OPRAVLJANJE LOKALNE GOPODARSKE JAVNE SLUŽBE OSKRBA S PARO IN 
VROČO VODO V OBČINI CERKNICA – SKRAJŠANI POSTOPEK  

Samo MLINAR, višji svetovalec za komunalno cestno dejavnost je podal skrajšano uvodno 
obrazložitev kot je razvidna iz gradiva.  
 
Predlagano točko je obravnaval tudi Odbor za komunalo in promet v imenu katerega bo poročal 
predsednik, Anton Lah. 
 
Predsednik, Anton LAH, je povedal, da je Odbor za komunalo in promet obravnaval predlagano 
točko in predlaga občinskemu svetu Občine Cerknica, da sprejme Odlok o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe  oskrba s paro in 
vročo vodo v občini Cerknica  po skrajšanem postopku. 
 
Župan je odprl razpravo. Kar razprave ni bilo, je podal prvi predlog sklepa na glasovanje.  
 

SKLEP: 18/7-342/2017 
 
Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne 
gospodarske javne službe  oskrba s paro in vročo vodo v občini Cerknica v prvi 
obravnavi. 
 
GLASOVANJE:   PRISOTNIH: 14 
                          ZA:               12             
                          PROTI:           0    
 
Župan je ugotovil, da je odlok v prvi obravnavi sprejet. Prva obravnava se prekvalificira v drugo 
obravnavo. Svetnice in svetnike je pozval k vlaganju amandmajev. Ker amandmaji niso bili 
vloženi, je podal  na glasovanje predlog sklepa v drugi obravnavi in sicer: 
 

SKLEP: 18/7-343/2017 
 
Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne 
gospodarske javne službe  oskrba s paro in vročo vodo v občini Cerknica v drugi 
obravnavi. 
 
GLASOVANJE:   PRISOTNIH: 14 
                          ZA:               14         
                          PROTI:           0 
 
Sklep je bil sprejet. 
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Ad 8 ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O SPREJEMU PREDŠOLSKIH OTROK V VRTEC  
            MARTIN KRPAN CERKNICA  – SKRAJŠANI POSTOPEK 
 
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 bo poročala 
predsednica, Zvonka Ješelnik. 
 
Predsednica, Zvonka JEŠELNIK je povedala, da je Odbor za družbene dejavnosti obravnaval 
predlagano točko in predlaga Občinskemu svetu Občine Cerknica, da sprejme Odlok o 
spremembi Odloka o sprejemu predšolskih otrok v Vrtec  Martin Krpan Cerknica. 
 
Župan je odprl razpravo, v kateri so sodelovali: Aleš Štefančič, Vesna Turšič, Anže Bajc, Gregor 
Pokleka in Zvonka Ješelnik.   
 
Aleš ŠTEFANČIČ je prosil za pojasnilo in sicer je bil kot drugi kriterij za otroke z razvojnimi 
težavami potrdilo o oddaji popolne vloge za začetek postopka o usmeritvi otroka s posebnimi 
potrebami. V obrazložitvi, ki je bila podana, je razumel, da potem to potrdilo s 1. 1. 2019 ne bo 
več potrebno oz. bo te otroke določil multidisciplinarni tim v centrih za strokovno obravnavo. 
Postavil je vprašanje ali to pomeni, da se bo z naslednjim letom ponovno spreminjal odlok.  
 
Vesna TURŠIČ je toplo pozdravila umestitev otrok s posebnimi potrebami v sam odlok. Imela pa 
je predlog in sicer, da bi se upoštevalo podatke za nego otroka, ki potrebuje posebno nego in 
varstvo. To so tudi otroci s posebnimi potrebami in prav bi bilo, da bi imeli tudi dodatne točke, saj 
gre za otroke z razvojnimi težavami. Menila je, da je krivično, da ne dobijo dodatne točke samo 
tisti, ki jih obravnavajo razvojne ambulante, tisti, ki so obravnavani v drugih ambulantah, s prav 
tako hudimi boleznimi pa niso upoštevani v predlaganem odloku. Takšni otroci so otroci z 
epilepsijo, sem spadajo tudi zelo hude, imunske bolezni, huda oblika astme, celiakija, itd. Otroke 
s tovrstnimi težavami trenutni predlog odloka ne upošteva oz. jih izključuje. O tej pravici, ki jo 
sama želi vključiti v omenjeni odlok, odloča center za socialno delo, ki jo izda, o njej pa odloča 
zdravstvena komisija na državnem nivoju, to so strokovnjaki, zdravniki, na podlagi zdravniških 
izvidov specialistov in sledijo zakonu ter pravilniku o dodelitvi te pravice. Otroci imajo s to odločbo 
o dodatku za nego pravico na drugih državnih institucijah kot na primer na upravni enoti in jim 
pripada oprostitev plačila cestnine enega avtomobila v družini, imajo tudi večjo dohodninsko 
olajšavo. Predlagala je, da bi se pod drugo točko 19. člena odloka dopolnilo:  »Otrok z vzgojnimi 
težavami ali z veljavno odločbo dodatka za nego otroka« in se dodalo dodatno alineo; »Otrok s 
posebnimi potrebami z odločbo o dodatku za nego otroka.« Tako otrok dobi dodatne točke, 
odločbo pa se priloži k vpisnici. 
 
Bogdana BIZJAK je pojasnila, da je bil kriterij narejen na osnovi Zakona o telesno in duševno 
prizadetih otrocih. Ti otroci potrebujejo prednostno uvrstitev v vrtec tudi zato, da imajo dnevno 
obravnavo. Odgovorila je svetniku, Štefančiču, da potrdilo potem ne bo več potrebno, v 
prehodnem obdobju pa bodo še potrdila. Vloga je popolna takrat, ko so predložena vsa potrdila, 
kjer je bil otrok obravnavan. Ko tega potrdila ne bo, se bo upošteval drug kriterij, ker prvega ne bo 
in bo izzvenel. Zato ne bo potrebna posebna sprememba odloka. Glede samega potrdila centra 
za socialno delo je predlagala, da se predlog poda na svetu zavoda vrtca in svet zavoda bo podal 
predlog občinskemu svetu. Dodala je, da so bila v preteklosti potrdila s strani centra za socialno 
delo tako splošna, da jih komisije niso upoštevale.  
 
Vesna TURŠIČ je podala repliko in povedala, da je sama članica Sveta zavoda Vrtca Martin 
Krpan Cerknica in tam je zadevo že izpostavila, svetovalna delavka se je s tem strinjala, vendar 
pa v nadaljnji obravnavi ni bilo več govora o tem. Uvrstitev svojega predloga v odlok je pojasnila z 
obrazložitvijo, da je javni vrtec le ustanova, ki naj bi v celoti in pravilno poskrbela za takšne 
otroke. Zakon o vrtcih v 20. členu pravi, da vodenje in izpeljavo postopka vpisa otrok v vrtec 
lahko občina podrobneje opredeli s svojim aktom. Preverila je tudi na centru za socialno delo, kjer 
so ji povedali, da je takšnih otrok od ena do tri na vpis. Dodala je, da se odlok sprejema po 
skrajšanem postopku in zato bi bilo smiselno razmisliti o dopolnitvi 19. člena.  
 
Aleš ŠTEFANČIČ je podal repliko na poročevalko, Bogdano Bizjak, ki je dejala, da je kriterij 
narejen na osnovi Zakona o telesno in duševno prizadetih otrocih. Njegov pomislek je bil, da če 
se bodo strogo oklepali priporočil enega zakona in ne upoštevali širšega konteksta pri 
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vključevanju otrok v vrtec, bodo izključeni trije otroci, s katerimi imajo starši veliko težav in bi jih 
ob večji možnosti vključitve v vrtec, razbremenili. Zato je predlagal, da se 19. člen dopolni po 
predlogu svetnice, Vesne Turšič. Če se Občina Cerknica zavzema za to, da je družini prijazna 
občina, naj bo ta podpora vidna tudi v predlaganem odloku.  
 
Anže BAJC je postavil vprašanje zakaj bi moral svet vrtca predlagati odlok, saj je občinski svet 
tisti, ki odlok sprejme ali pa ga zavrne. Predlagal je, da se seja prekine in se v času odmora 
oblikuje amandma na predlagani odlok, ki se ga v nadaljevanju seje poda na glasovanje. 
 
Župan, Marko RUPAR je povedal, da je predlog korekten in občinska uprava predlog podpira, 
izrazil je bojazen, da mora imeti zakonske podlage in ne sme biti diskriminatoren.  
 
Gregor POKLEKA je izrazil pomislek zakaj o odloku ni bil že prej podrobne razprave tako na 
svetu zavoda vrtca kot na Odboru za družbene dejavnosti.  
 
Zvonka JEŠELNIK je podprla županovo misel, da verjetno med člani občinskega sveta ni nikogar, 
ki ne bi podprl predloga, in dodala, da bi morala zakonodaja zajeti vse primere. Primeri, ki jih je 
navajala svetnica, Vesna Turšič, so novodobni primeri, ki jih bo vedno več. Poudarila je, da je 
potrebno biti do teh vprašanj senzibilen in prijazen. Dejstvo je tudi, da je skoraj vsak otrok sprejet 
v vrtec, predlagani odlok je aktualen v primeru, ko v vrtcu pride do prostorske stiske. Otroško 
varstvo je v Občini Cerknica dobro urejeno in bila bi velika škoda, da tem otrokom ne bi bil 
omogočen hitrejši sprejem v vrtec in ustrezna strokovna obravnava.  
 
Vesna TURŠIČ je podala repliko na svetnika, Gregorja Pokleko. Strinjala se je, da bi bilo 
potrebno odlok obravnavati na matičnem odboru in dodala, da je sama predstavnica sveta 
zavoda vrtca pa o tem odloku ni bila obveščena, niti ni bila poklicana na občino.  
 
Aleš ŠTEFANČIČ je podal repliko na svetnika, Gregorja Pokleko. Strinjal se je, da nekdo ni 
opravil svoje naloge in dodal, da predlog svetnice, Vesne Turšič ni tak, da bi določal kdo so tisti 
otroci, ki bodo vključeni, ampak samo zajema že obstoječe kriterije odločb, ki jih dobijo tekom 
neke državne institucije oz. ustanove.  
 
Bogdana BIZJAK je pojasnila, da svetnica, Vesna Turšič ni v svetu zavoda vrtca od začetka 
mandata. Predlagana sprememba odloka je prišla iz sveta zavoda vrtca, ki je predlog sprejel na 
seji. Strinjala se je, da lahko občinski svet definira nov kriterij, kjer se doda točno določeno 
odločbo, ki se jo upošteva.  
 
Župan, Marko RUPAR je prekinil sejo za 15 minut in povedal, da se bo v tem času oblikoval nov 
sklep, o katerem bo glasoval občinski svet. 
 
18. redna seja Občinskega sveta Občine Cerknica se je nadaljevala ob 19:30. Prisotnih je bilo 14 
članov občinskega sveta.  
 
Župan, Marko RUPAR je predlagal, da se najprej glasuje o sprejemu sklepa po dvofaznem 
postopku. Sklep je podal na glasovanje. 
 

SKLEP: 18/8-344/2017 
 
V skladu s četrtim odstavkom 94. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerknica (UL 
RS št. 2/17-UPB1) se Odlok o spremembi Odloka o sprejemu predšolskih otrok v Vrtec  
Martin Krpan Cerknica obravnava v dveh obravnavah. 
 
GLASOVANJE:   PRISOTNIH: 13 
                          ZA:               13 
                          PROTI:           0    
 
Sklep je bil sprejet. Župan je podal na glasovanje Odlok o spremembi Odloka o sprejemu 
predšolskih otrok v Vrtec  Martin Krpan Cerknica v prvi obravnavi, s sledečo dopolnitvijo 19. člena 
in kriterija druge točke: » Otrok z razvojnimi težavami ali otrok z veljavno odločbo dodatka za 
nego otroka, ki jo predloži k vpisnici v vrtec. Odločba mora biti v mesecu, ko se otrok vpisuje v 
vrtec še veljavna.  
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SKLEP: 18/8-345/2017 
 
Sprejme se Odlok o spremembi Odloka o sprejemu predšolskih otrok v Vrtec  Martin 
Krpan Cerknica v prvi obravnavi, s sledečo dopolnitvijo 19. člena in kriterija druge točke: » 
Otrok z razvojnimi težavami ali otrok z veljavno odločbo dodatka za nego otroka, ki jo 
predloži k vpisnici v vrtec. Odločba mora biti v mesecu, ko se otrok vpisuje v vrtec še 
veljavna.  
 
GLASOVANJE:   PRISOTNIH: 14 
                          ZA:               14 
                          PROTI:           0    
 
Sklep je bil sprejet. Župan je povedal, da bo druga obravnava predlaganega sklepa na naslednji 
seji, 19. oktobra 2017. 
 
 
Ad 9 ODLOK O REBALANSU2 PRORAČUNA OBČINE CERKNICA ZA LETO 2017 
  
Leonida MATIČIČ, višja svetovalka za finance, je podala skrajšano uvodno obrazložitev kot je 
razvidna iz gradiva. 
 
Župan je prosil za poročanje Statutarno pravno komisijo, v imenu katere bo poročal predsednik, 
Gregor Pokleka. 
 
Predsednik, Gregor POKLEKA je povedal, da je Statutarno pravna komisija obravnavala 
predlagano gradivo in predlaga Občinskemu svetu, da sprejme Odlok o rebalansu2 proračuna 
Občine Cerknica za leto 2017. 
 
Župan je prosil za poročanje Odbor za proračun in premoženje občine, v imenu katerega bo 
poročala predsednica, Vida Debevc. 
 
Predsednica, Vida DEBEVC je povedala, da je Odbor za proračun in premoženje občine 
obravnaval predlagano gradivo in predlaga Občinskemu svetu, da sprejme Odlok o rebalansu2 
proračuna Občine Cerknica za leto 2017. 
 
Župan je odprl razpravo.  Ker razprave ni bilo, je podal prvi predlog sklepa na glasovanje.  
 

SKLEP: 18/9-346/2017 
 
Sprejme se Odlok o rebalansu2 proračuna Občine Cerknica za leto 2017. 
 
GLASOVANJE:   PRISOTNIH: 13 
                          ZA:               10 
                          PROTI:           0 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Ad 10  POROČILO O POLLETNI REALIZACIJI PRORAČUNA OBČINE CERKNICA ZA     
              LETO 2017  
 
Leonida MATIČIČ, višja svetovalka za finance, je podala skrajšano uvodno obrazložitev kot je 
razvidna iz gradiva. 
 
Župan je prosil za poročanje Odbor za proračun in premoženje občine, v imenu katerega bo 
poročala predsednica, Vida Debevc. 
 
Predsednica, Vida DEBEVC je povedala, da je Odbor za proračun in premoženje občine 
obravnaval predlagano gradivo in predlaga Občinskemu svetu, da sprejme Poročilo o polletni 
realizaciji proračuna Občine Cerknica za leto 2017. 
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Župan je odprl razpravo. Ker razprave ni bilo je podal na glasovanje predlog sklepa. 

 
SKLEP: 18/10-347/2017 

 
Sprejme se Poročilo o polletni realizaciji proračuna Občine Cerknica za leto 2017. 
 
GLASOVANJE:   PRISOTNIH: 12 
                          ZA:               12    
                          PROTI:           0 
 
Sklep je bil sprejet.  
 
 
Ad 11 PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE 
 
Olgo SMODILA, višjo svetovalko za premoženjsko pravne zadeve, je podala skrajšano uvodno 
obrazložitev kot je razvidna iz gradiva. 
 
Župan je prosil za Odbor za proračun in premoženje občine, v imenu katerega bo poročala 
predsednica, Vida Debevc. 
 
Predsednica, Vida DEBEVC je povedala, da je Odbor za proračun in premoženje občine 
obravnaval predlagano gradivo in predlaga Občinskemu svetu Občine Cerknica, da sprejme 
sledeče: 
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na nepremičnini s: 
- parc. št. 1304/119 k.o. 1681 - Bločice (ID 6147126), parc. št. 
1304/120 k.o. 1681 - Bločice (ID 6722757), parc. št. 1304/121 k.o. 
1681 - Bločice (ID 6722756) in parc. št. 1304/122 k.o. 1681 - 
Bločice (ID 6722755) in 
- parc. št. 2590/97 k.o. 1676 Cerknica (ID 6726833) in parc. št. 
2590/98 k.o. 1676 Cerknica (ID 6726835). 
 
Dopolnitev načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Cerknica za leto 2017: 
 
1. Dopolnitev načrta pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2017 -  tretja dopolnitev 
2. Dopolnitev načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Cerknica za leto 2017  
- Tretja dopolnitev načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Cerknica za leto 
2017 – za zemljišča 
3. Načrt pridobivanja premičnega premoženja za leto 2017, 
Zbirka 21 umetniških slik »Svet ob Cerkniškem jezeru« akademskega slikarja Lojzeta Perka. 
 
Župan je odprl razpravo. Ker razprave je podal na glasovanje prvi predlog sklepa. 

 
SKLEP: 18/11-348/2017 

 
Sprejme se Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na 
nepremičnini s: 
- parc. št. 1304/119 k.o. 1681 - Bločice (ID 6147126), parc. št. 
1304/120 k.o. 1681 - Bločice (ID 6722757), parc. št. 1304/121 k.o. 
1681 - Bločice (ID 6722756) in parc. št. 1304/122 k.o. 1681 - 
Bločice (ID 6722755) in 
- parc. št. 2590/97 k.o. 1676 Cerknica (ID 6726833) in parc. št. 
2590/98 k.o. 1676 Cerknica (ID 6726835). 
 
GLASOVANJE:   PRISOTNIH: 12 
                          ZA:               12    
                          PROTI:           0 
 
Sklep je bil sprejet. Župan je podal na glasovanje drugi predlog sklepa. 
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SKLEP: 18/11-349/2017 

 
Sprejme se dopolnitev načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Cerknica za leto 
2017: 
 
1. Dopolnitev načrta pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2017 -  tretja 
dopolnitev 
2. Dopolnitev načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Cerknica za leto 
2017  
- Tretja dopolnitev načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Cerknica za 
leto 2017 – za zemljišča 
3. Načrt pridobivanja premičnega premoženja za leto 2017, 
Zbirka 21 umetniških slik »Svet ob Cerkniškem jezeru« akademskega slikarja Lojzeta 
Perka. 
 
GLASOVANJE:   PRISOTNIH: 12 
                          ZA:               12 
                          PROTI:           0 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Ad 12  LETNO POROČILO JAVNEGA ZAVODA NOTRANJSKI REGIJSKI PARK ZA LETO  
             2016 (z informacijo o projektnih aktivnostih NRP-ja) 
 
 
Matevž PODJED, direktor parka je podal skrajšano uvodno obrazložitev kot je razvidna iz 
gradiva. 
 
Župan je odprl razpravo, v kateri so sodelovali: Blaž Knez, Vesna Turšič, Gregor Pokleka in Alojz 
Puntar.  
 
Blaž KNEZ je povedal, da je na spletni strani nature 2000 prebral oceno ogroženosti zaradi 
vznemirjenja ptic v času gnezditve in, da bi bilo potrebno omejiti čolnarjenje po jezeru in različne 
oblike množičnega turizma popolnoma prepovedati. Menil je, da postaja notranjski park vedno 
bolj prepoznaven, morda tudi po zaslugi direktorja, ki ima po njegovem mnenju precej groba 
merila o ohranjanju narave.  
 
Vesna TURŠIČ se je zahvalila direktorju za predstavitev poročila in pohvalila delovanje parka. 
Podala je pripombo, in sicer je preko celega poletja opazovala zastave na sedežu parka, ki so 
ovite okrog palic in so raztrgane. Dejala je, da glede na to, da se park financira iz evropskih, 
državnih in občinskih virov, bi človek pričakoval malo bolj spoštljiv odnos do njihovih simbolov.  
 
Alojz PUNTAR je izpostavil košnjo na Cerkniškem jezeru in prosil za obrazložitev. 
 
Matevž PODJED je povedal, da bodo zastave uredili v najkrajšem možnem času. Povpraševanje 
po senu, košenem na Cerkniškem jezeru se spreminja glede na letino. Letos je bilo 
povpraševanje izjemno. Park ima s tem kar velike težave in sicer, ko je sena dovolj, nastopijo 
težave z oddajanjem. Za njih je silno pomembno, da se čim več kravine spelje iz jezera. 
Dolgoročno bi bilo smiselno razmišljati kaj narediti s kravino, da bo imela dodano vrednost. To pa 
zahteva zapleten tehnološki proces in končnega kupca. Park je pravno zavezan do projekta Life, 
da se jezero pokosi. Z razpravo, ki jo je podal svetnik, Blaž Knez, se je popolnoma strinjal razen z 
oceno, da ima groba merila. Praksa, da se ljudi povabi na zavarovano območje, je bila na 
številnih nivojih pozdravljena kot primer dobre prakse. Ni problem toliko število ljudi na en dan ne 
nekem dogodku, problem je kako s tem upravljati. Dodal je, da so edini, ali pa eden redkih 
slovenskih parkov, ki imajo sistematično zabeležena najdišča posameznih rastlin in živali.  
 
Blaž KNEZ je želel opozoriti na gnezdenje, saj je takrat najbolj občutljivi čas.  
 
Po končani razpravi je župan podal na glasovanje predlog sklepa. 
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SKLEP: 18/12-350/2017 

 
Občinski svet Občine Cerknica se je seznanil z letnim poročilom javnega zavoda 
Notranjski regijski park za leto 2016. 
 
GLASOVANJE:   PRISOTNIH: 12 
                          ZA:               12 
                          PROTI:           0 
 
Sklep je bil sprejet.  
 
Matevž PODJED, direktor parka je podal informacijo o projektnih aktivnostih parka.  
 
 
Ad 13  LETNO POROČILO JAVNEGA ZAVODA OSNOVNE ŠOLE NOTRANJSKI ODRED  
             CERKNICA ZA LETO 2016 
 
Bernarda DOLNIČAR, ravnateljica OŠ Cerknica je podala skrajšano uvodno obrazložitev kot je 
razvidna iz gradiva. 
 
Župan je odprl razpravo. Ker  razprave ni bilo, je podal na glasovanje predlog sklepa. 

 
SKLEP: 18/13-351/2017 

 
Občinski svet Občine Cerknica se je seznanil z letnim poročilom javnega zavoda Osnovne 
šole Notranjski Odred Cerknica za leto 2016. 
 
GLASOVANJE:   PRISOTNIH: 11 
                          ZA:               11 
                          PROTI:           0 
 
Sklep je bil sprejet.  
 
 
Ad 14  LETNO POROČILO JAVNEGA ZAVODA OSNOVNE ŠOLE JOŽETA KRAJCA   
             RAKEK ZA LETO 2016 
 
Mag. Anita KNEZ, ravnateljica OŠ Rakek je podala skrajšano uvodno obrazložitev kot je razvidna 
iz gradiva. 
 
Župan je odprl razpravo. Ker  razprave ni bilo, je podal na glasovanje predlog sklepa. 

 
SKLEP: 18/14-352/2017 

 
Občinski svet Občine Cerknica se je seznanil z letnim poročilom javnega zavoda Osnovne 
šole Jožeta Krajca Rakek za leto 2016. 
 
GLASOVANJE:   PRISOTNIH: 11 
                          ZA:               10 
                          PROTI:           0 
 
Sklep je bil sprejet.  
 
 
Ad 15  LETNO POROČILO JAVNEGA ZAVODA KNJIŽNICE JOŽETA UDOVIČA CERKNICA  
             ZA LETO 2016 
 
Marija HRIBAR, direktorica knjižnice Cerknica je podala skrajšano uvodno obrazložitev kot je 
razvidna iz gradiva. 
 
Župan je odprl razpravo. Ker  razprave ni bilo, je podal na glasovanje predlog sklepa. 
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SKLEP: 18/15-353/2017 

 
Občinski svet Občine Cerknica se je seznanil z letnim poročilom javnega zavoda Knjižnice 
Jožeta Udoviča Cerknica za leto 2016. 
 
GLASOVANJE:   PRISOTNIH: 12 
                          ZA:               11 
                          PROTI:           0 
 
Sklep je bil sprejet.  
 
 
Ad 16  LETNO POROČILO JAVNEGA ZAVODA GLASBENE ŠOLE FRANA GERBIČA  
             CERKNICA ZA LETO 2016 
 
Milivoj MATKOVIĆ, ravnatelj glasbene šole je podal skrajšano uvodno obrazložitev kot je 
razvidna iz gradiva. 
 
Župan je odprl razpravo. Ker  razprave ni bilo, je podal na glasovanje predlog sklepa. 

 
SKLEP: 18/16-354/2017 

 
Občinski svet Občine Cerknica se je seznanil z letnim poročilom javnega zavoda Knjižnice 
Jožeta Udoviča Cerknica za leto 2016. 
 
GLASOVANJE:   PRISOTNIH: 12 
                          ZA:               12 
                          PROTI:           0 
 
Sklep je bil sprejet.  
 
 
Ad 17  POBUDE IN VPRAŠANJA 
 
Vesna TURŠIČ je pohvalila ureditev parkirišča in pločnika na Cesti na Jezero. Predlagala je, da 
se zebra nariše tudi pri Kivi baru. Predlagala je, da se nariše talne oznake, da gre za cono 30, saj 
s tem, ko se je razširila in uredila cesta, avtomobili vozijo še hitreje. Zanimalo jo je ali je bila v 
ponudbi za izdelavo pločnika in parkirišč tudi postavka čiščenje gradbišča in ureditev v prvotno 
stanje. Po odstraniti valjarjev so na parkirnih mestih ostali oljni madeži in posušeni ostanki 
asfalta. Predlagala je, da je občina v bodoče bolj pozorna na okolico gradbišč. Opozorila je 
občinsko upravo, da se v dokumentih, ki jih posreduje članom občinskega sveta še vedno 
uporablja stari grb, ki pa ni več v uporabi od leta 2009. Na koncu pa je postavila vprašanje zakaj 
se v Grahovem leta 2017 ob občinskih praznikih obeša stara zastava, s starim grbom in zakaj 
stara zastava visi tudi na domu upokojencev.  
 
Danijel LESKOVEC je opozoril na močno poškodovane poljske poti na Uncu ob zadnjih nalivih. 
Opazil je, da so v rebalansu proračuna povečana sredstva za vzdrževanje gozdnih cest. Postavil 
je vprašanje ali je mogoče te poti bolj strokovno obdelati. Dodal je, da sta z Andrejem Ruparjem 
pred leti že naredila ogled poljskih poti in ureditev. 
 
Aleš ŠTEFANČIČ je predlagal, da se poročanje letnih poročil javnih zavodov v bodoče premakne 
na začetek seje, da se poročevalcev ne obremenjuje s poznimi urami. Druga zadeva, ki ga je 
zmotila, je dejstvo, da terminski plan za odbore ne zagotavlja dovolj časa za poglobljeno 
razpravo. Prosil je, da se v bodoče to upošteva in se odborom nameni več časa za poglobljeno 
razpravo. Tretja zadeva, ki jo je izpostavil pa je bila, da je bil sam zelo navdušen nad 
predstavitvijo projektov Notranjskega regijskega parka in bi prosil, da bi predstavitev glede 
projekta športne dvorane Rakek dobili tudi s strani občinske uprave, ker od razprave, ki je bila in 
idejne zasnove še niso dobili nobene dokumentacije na občinskem svetu.  
 
Anton LAH je izpostavil pokopališče v Cajnarjih in dostop do njega, ki je zelo otežen. Menil je, da 
bi občina morala ukrepati, saj sam na to problematiko opozarja že od leta 1998.  
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Gregor POKLEKA je izpostavil veličastno zmago na evropskem prvenstvu v košarki in vsem 
čestital, da smo po 25 letih države postali nacija. Obrazložitev pa je vsem članom občinskega 
sveta poslal po elektronski pošti. Drugo vprašanje je bilo kako občinska uprava napreduje oz. če 
sploh razmišlja o aplikaciji za sodobno komuniciranje o dogodkih in obveščanjih za občino 
Cerknica. Tretje vprašanje pa je bilo kakšna sredstva se namenjajo v industrijski coni Podskrajnik 
za infrastrukturo. 
 
Boštjan KOVAČ je izpostavil cesto iz Planine proti Uncu in zadnji del ceste pri vhodu v našo 
občino, ki je v zelo slabem stanju. Zanimalo ga je ali ima občina kaj možnosti za ureditev 
omenjene ceste.  
 
Župan je ob 21:20 zaključil sejo in se vsem prisotnim zahvalil za udeležbo in sodelovanje.  
 
Zapisnik je zapisan v skladu z 53. členom poslovnika občinskega sveta (UL RS št. 2/17-UPB1). 
 
Zapisnik zapisala: 
Jasmina KRIŽANČIČ 
 
 
 

OBČINA CERKNICA 
OBČINSKA UPRAVA 

DIREKTORICA 
Irena ZALAR 

 OBČINA CERKNICA 
OBČINSKI SVET 

ŽUPAN 
Marko RUPAR 

 



 
 
Številka: 032-6/2017 
Cerknica, 25. september 2017 
 

PREGLED SKLEPOV 
18. redne seje Občinskega sveta Občine Cerknica, 
ki je potekala dne, 21. septembra  2017, 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: 18/1-336/2017 
 
Sprejet in potrjen je razširjeni dnevni red 18. redne seje Občinskega sveta Občine 
Cerknica. 

 
Ad 2 PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 17. REDNE SEJE  

 
SKLEP: 18/2-337/2017 

 
Sprejet in potrjen je zapisnik 17. redne seje Občinskega sveta Občine Cerknica. 
 
 
Ad 3     

 
ODLOK O  OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA JUŽNI DEL EUP 
GR 19 IN DEL GR 15 V GRAHOVEM – KRAJŠE: OPPN GR 19 – JUŽNI DEL – DRUGA  
OBRAVNAVA  
 

  
 

 
 

SKLEP: 18/3-338/2017 
 

Sprejme se Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za južni del EUP GR 19 in 
del GR 15 v Grahovem v drugi obravnavi. 
 
 
Ad 4 ODLOK O PROGRAMU OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ OBMOČJA 

OBČINSKEGA LOKACIJSKEGA NAČRTA NA OBČINSKEM PODROBNEM 
PROSTORSKEM NAČRTU ZA JUŽNI DEL  EUP GR 19 in del GR 15 v Grahovem – 
krajše: OPPN GR 19  - PRVA OBRAVNAVA 
  

SKLEP: 18/4-339/2017 
 
Sprejme se Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč območja občinskega 
lokacijskega načrta za občinskem podrobnem prostorskem načrtu  za južni del EUP GR 19 
in del GR 15 v Grahovem – krajše: OPPN GR 19  v prvi obravnavi. 
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Ad5 ODLOK O RAZGLASITVI DOMOZNANSKE ZBIRKE KNJIŽNICE JOŽETA 
UDOVIČACERKNICA ZA KULTURNI SPOMENIK LOKALNEGA POMENA – PRVA 
OBRAVNAVA 

 
SKLEP: 18/5-340/2017 

 
Sprejme se Odlok o razglasitvi domoznanske zbirke Knjižnice Jožeta Udoviča Cerknica za 
kulturni spomenik lokalnega pomena v prvi obravnavi. 
 
 
Ad 6 ODLOK O  RAZGLASITVI ZBIRKE JOŽETA UDOVIČA CERKNICA ZA KULTURNI  
            SPOMENIK LOKALNEGA POMENA 
 

SKLEP: 18/6-341/2017 
 
Sprejme se Odlok o razglasitvi zbirke Jožeta Udoviča Cerknica za kulturni spomenik 
lokalnega pomena v prvi obravnavi. 
 
 
Ad 7 ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O KONCESIJI ZA  
            OPRAVLJANJE LOKALNE GOPODARSKE JAVNE SLUŽBE OSKRBA S PARO IN  
           VROČO VODO V OBČINI CERKNICA – SKRAJŠANI POSTOPEK  
 

SKLEP: 18/7-342/2017 
 
Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne 
gospodarske javne službe  oskrba s paro in vročo vodo v občini Cerknica v prvi 
obravnavi. 
 

SKLEP: 18/7-343/2017 
 
Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne 
gospodarske javne službe  oskrba s paro in vročo vodo v občini Cerknica v drugi 
obravnavi. 
 
 
Ad 8 ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O SPREJEMU PREDŠOLSKIH OTROK V VRTEC  
            MARTIN KRPAN CERKNICA  – SKRAJŠANI POSTOPEK 
 

SKLEP: 18/8-344/2017 
 
V skladu s četrtim odstavkom 94. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerknica (UL 
RS št. 2/17-UPB1) se Odlok o spremembi Odloka o sprejemu predšolskih otrok v Vrtec  
Martin Krpan Cerknica obravnava v dveh obravnavah. 
 

SKLEP: 18/8-345/2017 
 
Sprejme se Odlok o spremembi Odloka o sprejemu predšolskih otrok v Vrtec  Martin 
Krpan Cerknica v prvi obravnavi, s sledečo dopolnitvijo 19. člena in kriterija druge točke:  
» Otrok z razvojnimi težavami ali otrok z veljavno odločbo dodatka za nego otroka, ki jo 
predloži k vpisnici v vrtec. Odločba mora biti v mesecu, ko se otrok vpisuje v vrtec še 
veljavna.  
 
 
Ad 9 ODLOK O REBALANSU2 PRORAČUNA OBČINE CERKNICA ZA LETO 2017 
 

SKLEP: 18/9-346/2017 
 
Sprejme se Odlok o rebalansu2 proračuna Občine Cerknica za leto 2017. 
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Ad 10 POROČILO O POLLETNI REALIZACIJI PRORAČUNA OBČINE CERKNICA ZA     
              LETO 2017  
 

SKLEP: 18/10-347/2017 
 

Sprejme se Poročilo o polletni realizaciji proračuna Občine Cerknica za leto 2017. 
 
 
Ad 11 PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE 
 

SKLEP: 18/11-348/2017 
 

Sprejme se Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na 
nepremičnini s: 
- parc. št. 1304/119 k.o. 1681 - Bločice (ID 6147126), parc. št. 
1304/120 k.o. 1681 - Bločice (ID 6722757), parc. št. 1304/121 k.o. 
1681 - Bločice (ID 6722756) in parc. št. 1304/122 k.o. 1681 - 
Bločice (ID 6722755) in 
- parc. št. 2590/97 k.o. 1676 Cerknica (ID 6726833) in parc. št. 
2590/98 k.o. 1676 Cerknica (ID 6726835). 
 

SKLEP: 18/11-349/2017 
 

Sprejme se dopolnitev načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Cerknica za leto 
2017: 
 
1. Dopolnitev načrta pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2017 -  tretja 
dopolnitev 
2. Dopolnitev načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Cerknica za leto 
2017  
- Tretja dopolnitev načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Cerknica za 
leto 2017 – za zemljišča 
3. Načrt pridobivanja premičnega premoženja za leto 2017. 
 
 
Ad 12 LETNO POROČILO JAVNEGA ZAVODA NOTRANJSKI REGIJSKI PARK ZA LETO  
             2016  
 

SKLEP: 18/12-350/2017 
 

Občinski svet Občine Cerknica se je seznanil z letnim poročilom javnega zavoda 
Notranjski regijski park za leto 2016. 
 
 
Ad 13 LETNO POROČILO JAVNEGA ZAVODA OSNOVNE ŠOLE NOTRANJSKI ODRED  
             CERKNICA ZA LETO 2016 
 

SKLEP: 18/13-351/2017 
 

Občinski svet Občine Cerknica se je seznanil z letnim poročilom javnega zavoda Osnovne 
šole Notranjski Odred Cerknica za leto 2016. 
 
 
Ad 14 LETNO POROČILO JAVNEGA ZAVODA OSNOVNE ŠOLE JOŽETA KRAJCA  
             RAKEK ZA LETO 2016 
 

SKLEP: 18/14-352/2017 
 

Občinski svet Občine Cerknica se je seznanil z letnim poročilom javnega zavoda Osnovne 
šole Jožeta Krajca Rakek za leto 2016. 
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Ad 15 LETNO POROČILO JAVNEGA ZAVODA KNJIŽNICE JOŽETA UDOVIČA CERKNICA  
             ZA LETO 2016 
 

SKLEP: 18/15-353/2017 
 

Občinski svet Občine Cerknica se je seznanil z letnim poročilom javnega zavoda Knjižnice 
Jožeta Udoviča Cerknica za leto 2016. 
 
 
Ad 16  LETNO POROČILO JAVNEGA ZAVODA GLASBENE ŠOLE FRANA GERBIČA  
             CERKNICA ZA LETO 2016 
 

SKLEP: 18/16-354/2017 
 

Občinski svet Občine Cerknica se je seznanil z letnim poročilom javnega zavoda Knjižnice 
Jožeta Udoviča Cerknica za leto 2016. 
 
 
Pregled sklepov pripravila: 
Jasmina KRIŽANČIČ 

 
 

 
 

OBČINA CERKNICA 
OBČINSKA UPRAVA 

DIREKTORICA 
Irena ZALAR 

 OBČINSKI SVET 
OBČINA CERKNICA 

ŽUPAN 
Marko RUPAR 

 

 
 

 

 


