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OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM 
 
1005. Sklep o začasnem financiranju Občine Cerklje 

na Gorenjskem za obdobje januar – marec 
2021 

 
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – 
popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 
13/18) in 94. člena Statuta Občine Cerklje na 
Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 7/16) je župan Občine Cerklje na 
Gorenjskem, dne 02.12. 2020 sprejel 
 

SKLEP 
O ZAČASNEM FINANCIRANJU 

OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM ZA OBDOBJE 
JANUAR – MAREC 2021 

 
1. Splošna določba 
 

1. člen 
(vsebina sklepa) 

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje 
Občine Cerklje na Gorenjskem  (v nadaljevanju: občina) 
v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2021 (v 
nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja). 
 

2. člen 
(podlaga za začasno financiranje) 

Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 
2020. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov 
in drugih  izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom 
o javnih financah in Odlokom o proračunu Občine Cerklje 
na Gorenjskem za leto 2020  (Uradno glasilo Slovenskih 
občin št. 4/2020, 28/2020, 32/2020, 52/2020 in 63/2020) 
 
2. Višina in struktura začasnega financiranja 
 

3. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela 

proračuna) 
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi 
prejemki ter odhodki in  izdatki splošnega dela proračuna 
določijo v naslednjih zneskih: 
 

 
 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV   
Skupina/podskupina kontov   
 I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 2.158.442 

 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 1.714.888 
70 DAVČNI PRIHODKI 1.242.165 

 700 Davki na dohodek in dobiček 1.152.697 
 703 Davki na premoženje 39.224 
 704 Domači davki na blago in storitve 50.244 
 706 Drugi davki 0 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 472.722 
 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 167.795 
 711 Takse in pristojbine 3.204 
 712 Globe in druge denarne kazni  26.025 
 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 9.314 
 714 Drugi nedavčni prihodki 266.385 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 428.877 
 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 426.230 



Št. 67/11.12.2020 Uradno glasilo slovenskih občin Stran 2204 
 

 

 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih osnovnih sredstev 2.647 
73 PREJETE DONACIJE 1.000 

 730 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb 1.000 
74 TRANSFERNI PRIHODKI 13.678 

 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 13.678 
 II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 1.779.504 
40 TEKOČI ODHODKI 457.265 

 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 105.185 
 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost  17.315 
 402 Izdatki za blago in storitve 316.637 
 409 Rezerve 18.128 

41 TEKOČI TRANSFERI 517.642 
 410 Subvencije 17.389 
 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 411.384 
 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 0 
 413 Drugi tekoči domači transferi 88.870 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 800.349 
 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 800.349 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 4.249 
 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 4.249 
 III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I-II) 378.938 
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   

Skupina/Podskupina kontov    
 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 462.948 
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 462.948 

 750 Prejeta vračila danih posojil  0 
 751 Prodaja kapitalskih deležev 462.948 
 752 Kupnine iz naslova privatizacije  

 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV  (440+441+442+443) 0 
 VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA   

 IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 462.948 
C.  RAČUN FINANCIRANJA   

Skupina/Podskupina kontov   
 VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0 

 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 0 
 IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 841.886 

 X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 0 
  XI. NETO FINANCIRANJE (VI+X.-IX.) -378.938 

 XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA 5.573.134 
 
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in 
izdatki občine povečajo za namenske prejemke in 
izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma 
odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem 
financiranju. 
 

4. člen 
(posebni del proračuna) 

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – 
pod kontov je priloga k temu sklepu in se objavi  na 
spletni strani občine. 
 
3. Izvrševanje začasnega financiranja 
 

5. člen 
(uporaba predpisov) 

V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje 
začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja 
postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, 
zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike 
Slovenije in odlok o proračunu. 
 

6. člen 
(prevzemanje in plačevanje obveznosti) 

V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni 
uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih 
proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.  

Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega 
financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme 

svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz 
svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu 
proračuna.  

Nove proračunske postavke lahko neposredni 
uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF. 
 
4. Končna določba 
 

7. člen 
(uveljavitev sklepa) 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin, uporabljati se začne 01.01.2021. 
Splošni in posebni del začasnega financiranja se objavita 
na spletni strani občine. 
 
Številka: 410-18/2020-042 
Datum: 02.12.2020 
 

 Občina Cerklje na Gorenjskem 
 Franc Čebulj l. r., župan 

 
 

 
1006. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

ustanovitvi Razvojnega sveta gorenjske regije 
 
Na podlagi 11. člena Zakona o spodbujanju skladnega 
regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 
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46/16) in 16. člena Statuta Občine Cerklje na 
Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 7/16), je Občinski svet Občine Cerklje na 
Gorenjskem na svoji 13. redni seji, dne 9.12.2020, sprejel 

ODLOK 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 

USTANOVITVI RAZVOJNEGA SVETA GORENJSKE 
REGIJE 

 
1. člen 

V Odloku o ustanovitvi Razvojnega sveta gorenjske 
regije (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 
2/12) se za 12. členom doda nov 12. a člen, ki se glasi: 

»12. a člen 
V primerih, ko zaradi izrednih razmer poteka seja 
občinskega sveta na daljavo s pomočjo informacijsko – 
komunikacijske tehnologije, se določbe tega odloka, ki 
določajo tajno glasovanje (z glasovnicami), ne 
uporabljajo. Občinski svet o potrditvi skupne liste 
kandidatov za Razvojni svet gorenjske regije odloča na 
seji z javnim glasovanjem.« 
 

2. člen 
Zaradi izrednih razmer novi 12. a člen Odloka o 
ustanovitvi razvojnega sveta gorenjske regije velja takoj 
po sprejetju in se uporablja že za potrditev Skupne liste 
kandidatov za Razvojni svet gorenjske regije 2021-2027, 
o kateri občinski svet odloča na seji po sprejetju tega 
odloka. 
 

3. člen 
Po sprejetju na seji se odlok objavi v Uradnem glasilu 
slovenskih občin. 
 
Številka: 007-0010/2020-03 
Datum: 9.12.2020 
 

 Občina Cerklje na Gorenjskem 
 Franc Čebulj l. r., župan 

 
 

 
1007. Odlok o predkupni pravici Občine Cerklje na 

Gorenjskem 
 
Na podlagi 189. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni 
list RS, št. 61/17) in 16. člena Statuta Občine Cerklje na 
Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 7/2016) je Občinski svet Občine Cerklje 
na 13. redni seji dne 9. 12. 2020 sprejel 
 

ODLOK 
O PREDKUPNI PRAVICI OBČINE CERKLJE NA 

GORENJSKEM 
 
I. Splošne določbe  
 

1. člen 
S tem odlokom se določa območje predkupne pravice 
Občine Cerklje na Gorenjskem (v nadaljnjem besedilu: 
občina) in način uveljavljanja predkupne pravice na 
nepremičninah na teh območjih. 
 

2. člen 
(1)  Območje predkupne pravice občine obsega: 
• stavbna zemljišča, 
• stanovanjske in gospodarske objekte, 
• ureditveno območje naselij, 
• kmetijska, gozdna, vodna in druga zemljišča za 

namen graditve objektov gospodarske javne 

infrastrukture in objektov, ki se uporabljajo za 
varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, 

• območje za dolgoročni razvoj naselij, kot je 
določeno v veljavnem občinskem prostorskem 
načrtu. 

(2) Območje predkupne pravice obsega tudi 
stanovanjske in gospodarske objekte in območja 
objektov obstoječe gospodarske javne infrastrukture.  
 

3. člen 
(1) Za območja stavbnih zemljišč se upoštevajo območja 
teh zemljišč, kot so določena v veljavnih občinskih 
prostorskih aktih. 
(2) Za ureditvena območja naselij se upoštevajo 
območja, kot so določena v veljavnih občinskih 
prostorskih aktih. 
(3) Za obstoječe in bodoče objekte gospodarske javne 
infrastrukture se štejejo tisti objekti, ki so že zgrajeni ter 
vsi tisti, ki so predvideni za komunalno opremljanje 
območij, določenih z veljavnimi občinskimi prostorskimi 
akti. 
(4) Pri določitvi zemljišč za obstoječe oziroma bodoče 
objekte gospodarske javne infrastrukture se upoštevajo 
tudi zemljišča potrebna za varovalne koridorje, določene 
z veljavnimi občinskimi prostorskimi akti oziroma drugimi 
predpisi. 
(5) Območje za dolgoročni razvoj naselja je območje, 
rezervirano za prihodnjo širitev ureditvenega območja 
naselja, zemljišča znotraj njega pa ohranijo namensko 
rabo prostora, dokler se jim za namen širitve ne določi 
ustrezna namenska raba prostora in prostorski izvedbeni 
pogoji. 
 
II. Način uveljavljanja predkupne pravice  
 

4. člen 
Občina lahko uveljavlja zakonito predkupno pravico na 
nepremičninah na območjih občine, določenih v 2. členu 
tega odloka. 
 

5. člen 
O uveljavljanju ali neuveljavljanju zakonite predkupne 
pravice na nepremičninah  in o nakupu nepremičnin 
odloča župan. 
 
III. Prehodna in končna določba  
 

6. člen 
Do določitve ureditvenih območji naselij in območij za 
dolgoročni razvoj naselij v občinskih prostorskih aktih se 
tretja in peta alineja 2. člena tega odloka ne uporabljata. 
 

7. člen 
(1) Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem glasilu slovenskih občin. 
(2) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok 
o določitvi območja predkupne pravice Občine Cerklje na 
Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 2/2003). 
 
Številka: 007-08/2020-04 
Datum:  9. 12. 2020 
 

 Občina Cerklje na Gorenjskem 
 Franc Čebulj l. r., župan 
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1008. Odlok o enkratni denarni pomoči ob rojstvu 

otroka v Občini Cerklje na Gorenjskem 
 
Na podlagi 21. člena in 21.a člena Zakona o lokalni 
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 
14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – 
ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 7. točke 7. člena ter 
16. člena Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni 
vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem št. 7/16), je 
Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem na svoji 13. 
redni seji, dne 9.12.2020 sprejel 
 

ODLOK 
O ENKRATNI DENARNI POMOČI OB ROJSTVU 

OTROKA V OBČINI CERKLJE NA GORENJSKEM 
 
I. Splošne določbe 
 

1. člen 
Ta odlok ureja pravico do enkratne denarne pomoči 
družinam ob rojstvu otrok, določa upravičence, višino, 
pogoje in postopek za uveljavljanje dodelitve enkratne 
denarne pomoči.  
 

2. člen 
(1) V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški 
spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol. 
(2) Izrazi, ki v odloku niso posebej obrazloženi, imajo 
enak pomen kot v Družinskem zakoniku. 
 

3. člen 
Sredstva za izvajanje tega odloka se zagotavljajo v 
proračunu Občine Cerklje na Gorenjskem. 
 
II. Upravičenci 
 

4. člen 
(1) Upravičenec do enkratne denarne pomoči ob rojstvu 
otroka je eden izmed staršev novorojenega otroka, če 
starša živita skupaj, če ne živita skupaj, pa tisti od 
staršev, pri katerem otrok dejansko živi, ob izpolnitvi 
naslednjih pogojev: 
• da sta upravičenec in novorojenec oba državljana 

Republike Slovenije in ima upravičenec na dan 
rojstva novorojenca prijavljeno stalno bivališče v 
Občini Cerklje na Gorenjskem, novorojenec pa 
prijavljeno stalno prebivališče v navedeni občini na 
dan rojstva oziroma najkasneje v roku enega 
meseca po njegovem rojstvu; 

• tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje, imajo 
prijavljeno stalno prebivališče v Občini Cerklje na 
Gorenjskem na dan rojstva novorojenca, njihov 
novorojenec pa prijavljeno stalno prebivališče v 
navedeni občini najkasneje v roku enega meseca 
po njegovem rojstvu. 

(2) V primeru, ko novorojenec nima staršev ali za 
katerega starši ne skrbijo, je upravičenec do enkratne 
denarne pomoči oseba, ki je njegov skrbnik oziroma 
rejnik po odločbi centra za socialno delo in pri njem 
novorojenec dejansko biva. Skrbnik oziroma rejnik mora 
priložiti potrdilo centra za socialno delo o tem, da je 
novorojenec postavljen pod skrbništvo oziroma rejništvo. 
Za dodelitev enkratne denarne pomoči mora upravičenec 
izpolnjevati pogoje iz prvega odstavka tega člena, 
novorojenec pa mora imeti pri upravičencu v Občini 
Cerklje na Gorenjskem prijavljeno vsaj začasno bivališče. 
 
 
 

5. člen 
V primeru, da je družina otroka v preteklosti že prejela 
enkratno denarno pomoč iz proračuna Občine Cerklje na 
Gorenjskem je upravičena do enkratne denarne pomoči v 
stimulativni višini za vsakega naslednjega otroka, če je v 
obdobju med prejšnjimi izplačili enkratne denarne pomoči 
in zadnjo vlogo imela neprekinjeno prijavljeno stalno 
prebivališče v Občini Cerklje na Gorenjskem. 
 
III. Prejemniki 
 

6. člen 
(1) Enkratna denarna pomoč ob rojstvu otroka se 
izplača enemu od staršev, ki ga upravičenca v vlogi 
navedeta kot prejemnika pomoči. 
(2) Pri enostarševskih družinah se enkratna denarna 
pomoč izplača tistemu od staršev, pri katerem ima otrok 
prijavljeno stalno prebivališče, razen v primerih, ko se 
starša s pisnim sporazumom dogovorita drugače. 
(3) V primeru iz drugega odstavka 4. člena se enkratna 
denarna pomoč izplača zakonitemu zastopniku otroka. 
 
IV. Višina pomoči 
 

7. člen 
(1) Pomoč ob rojstvu otroka je enkratni denarni 
prejemek, namenjen nakupu opreme za novorojenca in 
pokrivanju drugih stroškov, ki nastanejo ob rojstvu 
vsakega otroka.  
(2) Višina enkratne denarne pomoči znaša: 
• 250,00 EUR za prvega otroka, 
• 350,00 EUR za drugega otroka, 
• 400,00 EUR za tretjega otroka, 
• za vsakega naslednjega otroka se višina denarne 

pomoči zvišuje po 50,00 EUR. 
(3) O spremembi višine enkratne denarne pomoči 
odloča Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem. 
(4) Za drugega, tretjega, četrtega otroka se šteje, da je 
rojen oziroma ima prijavljeno stalno prebivališče na istem 
naslovu kot sorojenci in so izpolnjena določila 4. in 5. 
člena tega odloka. 
 
V. Postopek 
 

8. člen 
(1) Pravica do enkratne denarne pomoči ob rojstvu 
otroka se uveljavlja s pisno vlogo na Občini Cerklje na 
Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na 
Gorenjskem, ki jo upravičenec lahko odda po pošti, 
osebno ali elektronsko. 
(2) Vloga se odda na predpisanem obrazcu, ki je javno 
objavljen na spletni strani občine. 
(3) Vlogo obravnava in rešuje občinska uprava, skladno 
z določili Zakona o splošnem upravnem postopku. 
Potrdilo o stalnem bivališču in državljanstvu za otroka in 
starše ter druge potrebne podatke pridobi občinska 
uprava iz uradni evidenc državnih organov in nosilcev 
javnih pooblastil na podlagi pisne izjave vlagatelja, ki je 
sestavni del obrazca za vlogo. 
(4) V fazi reševanja vloge lahko občinska uprava za 
preveritev podatkov zahteva tudi dodatna dokazila, ki jih 
je vlagatelj dolžan predložiti. Pristojni organ ima pravico 
pred izdajo odločbe o izplačilu enkratne denarne pomoči 
zahtevati dopolnitev vloge, če iz vloge niso razvidne vse 
okoliščine, ki so podlaga za uveljavitev pravice po 
določbah tega odloka. 
(5) V primeru, da upravičenec ne dokaže izpolnjevanje 
pogojev iz 5. člena in četrtega odstavka 7. člena tega 
odloga, se mu ob izpolnitvi ostalih pogojev iz tega odloka, 
dodeli denarna pomoč v višini sredstev za prvega otroka. 
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(6) Postopek ugotavljanja upravičenosti do dodelitve 
enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka vodi in o njej 
odloča občinska uprava z izdajo odločbe. 
(7) Zoper izdano odločbo je dovoljena pritožba v roku 15 
dni od vročitve odločbe. O pritožbi odloča župan občine. 
(8) V primeru, da zoper izdano odločbo ni pritožbe, se 
nakaže z odločbo dodeljeni znesek v roku 30 dni od 
izdaje odločbe na račun upravičenca. 
 
VI. Rok za vložitev vloge 
 

9. člen 
Eden od staršev pisno vlogo za dodelitev enkratne 
denarne pomoči ob rojstvu otroka lahko vloži najkasneje 
12 mesecev po rojstvu otroka. Po preteku tega roka 
pravice do enkratne denarne pomoči ni več mogoče 
uveljavljati, zato se vlogo kot prepozno zavrže s sklepom. 
 

10. člen 
Če se ugotovi, da je prejemnik prejel denarno pomoč na 
podlagi neresničnih podatkov oziroma v nasprotju z 
določbami tega odloka, je prejeto denarno pomoč dolžan 
vrniti, skupaj z zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi 
od dneva nakazila dalje. 
 

11. člen 
Denarna pomoč po tem odloku ni prenosljiva na drugo 
pravno ali fizično osebo, niti je ni mogoče nameniti v 
humanitarne ali druge namene. 
 
VII. Prehodne in končne določbe 
 

12. člen 
(1) Za otroke, rojene do vključno 31.12.2020, se za 
dodelitev enkratne denarne pomoči uporabljajo določbe 
Odloka o družinskih prejemkih ob rojstvu otroka v Občini 
Cerklje na Gorenjskem (Uradno glasilo slovenskih občin, 
št. 32/18).  
(2) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati  
Odlok o družinskih prejemkih ob rojstvu otroka v Občini 
Cerklje na Gorenjskem (Uradno glasilo slovenskih občin, 
št. 32/18), ki se uporablja  le za odločanje o dodelitvi 
enkratne denarne pomoči za otroke, rojene do 
31.12.2020. 
 

13. člen 
(1) Ta odlok se objavi v Uradnem glasilu slovenskih 
občin. 
(2) Odlok začne veljati 1. 1. 2021 in se uporablja za 
otroke rojene od 1. 1. 2021 dalje. 
 
Številka: 007-06/2018-03 
Datum: 9.12.2020 
 

 Občina Cerklje na Gorenjskem 
 Franc Čebulj l. r., župan 

 
 

 
1009. Odlok o razglasitvi Cerkve Marijinega 

vnebovzetja v Cerkljah na Gorenjskem za 
kulturni spomenik lokalnega pomena 

 
Na podlagi 21. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 
11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 13. člena Zakona o 
varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 
123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 
21/18 – ZNOrg) in 8. in 16. člena Statuta občine Cerklje 

na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 7/2016) ter predloga Zavoda za varstvo 
kulturne dediščine Slovenije (februar 2020), je Občinski 
svet Občine Cerklje na Gorenjskem na svoji 13. redni seji 
dne 9. 12. 2020 sprejel 
 

ODLOK 
O RAZGLASITVI CERKVE MARIJINEGA 

VNEBOVZETJA V CERKLJAH NA GORENJSKEM ZA 
KULTURNI SPOMENIK LOKALNEGA POMENA 

 
1. člen 

Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi 
enota dediščine: Cerklje na Gorenjskem - Cerkev 
Marijinega vnebovzetja - EŠD 1686 (v nadaljnjem 
besedilu: spomenik).  
 

2. člen 
(1) Vrednote, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik, so: 
• srednjeveška lokacija sakralne arhitekture z 

arheološkimi ostanki taborskega obzidja, 
• baročno-klasicistična arhitektura je med 

najkvalitetnejšimi baročnimi spomeniki na 
Gorenjskem, 

• arhitektura je rasla od poznega baroka do srede 20. 
stoletja, a stavba ohranja enoten videz brez vidnih 
cezur, ki bi motile enovitost spomenika, 

• notranjost odlikuje bogata baročna oprema z 
glavnim oltarjem s kipi kiparja Petra Žiwobskega, 
prižnico, ki je delo Mihaela Kuše, oltarne in druge 
tabelne slike pomembnih slovenskih slikarjev 
(Layer, Šubic, Franke) in poslikava, ki je med 
najbolj kvalitetnimi deli slikarja Matije Koželja. 

(2) Spomenik se razglasi z namenom, da se zagotovita 
njegov nadaljnji obstoj in celovitost ter ohranijo naslednje 
varovane sestavine:  
• Cerkvena arhitektura v celoti, vključno z vhodno 

lopo, ladjo z zvonikom, prezbiterijem ter stranskima 
vhodoma v obstoječih gabaritih ter arheološkimi 
plastmi pod cerkvijo, vsa gradiva stavbe ter vsa 
premična in nepremična cerkvena oprema. Varuje 
se tudi arheološke plasti pod cerkvijo in na območju 
taborskega obzidja. 

• Neposredna okolica cerkve s parterno zasnovo 
zelenic in poti. 

 
3. člen 

(1) Spomenik obsega nepremičnine: zemljišče s parc. št. 
527/1 in stavbo št. 630, k. o. 2118 - Cerklje. Premičnine, 
ki so del kulturnega spomenika, so: oltarji, klopi, lestenci, 
slike križevega pota in ostale slike. 
(2) Zaradi zagotavljanja prostorske celovitosti se 
spomeniku določi vplivno območje, ki obsega 
nepremičnine: parc. št. 499/1, 499/2, 500/2, 500/3, 500/4, 
501, 502/1, 502/2, 504/6, 504/10, 505/1, 505/2, 522/1, 
522/2, 522/3, 522/4, 522/5, 525/3, 525/5, 525/6, 526, 
527/2, 527/3, 527/5, 527/6, 527/7, 528, 529, 1338/5 (del), 
1343/2, 1343/3 (del), 1345/3, 1345/4, vse k. o. 2118 - 
Cerklje. 
(3) Meje spomenika in njegovega vplivnega območja so 
določene na digitalnem katastrskem načrtu,  na 
temeljnem topografskem načrtu in ortofoto posnetku, ki 
so sestavni del Predloga za razglasitev kulturnega 
spomenika lokalnega pomena za enoto dediščine: 
Cerklje na Gorenjskem - Cerkev Marijinega vnebovzetja - 
EŠD 1686. 
(4) Izvirnike načrtov iz prejšnjega odstavka hranita 
Občina Cerklje na Gorenjskem (v nadaljnjem besedilu: 
občina) in Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije 
(v nadaljnjem besedilu: zavod). 
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4. člen 
Za spomenik (cerkev z neposredno okolico) velja 
varstveni režim, ki določa: 
• celostno se ohranja varovane elemente spomenika, 
• zagotavlja se ustrezne namembnosti celote in 

posameznih enot skladno z varovanimi vrednotami 
spomenika in prvotnimi namembnostmi, 

• posegi v spomenik se podredijo ohranjanju v obliki, 
legi, gabaritih, konstrukciji, materialih, strukturi in 
barvni podobi, 

• prepovedano je spreminjanje varovanih elementov 
spomenika; če je spomenik ali njegov varovani del 
okrnjen, je treba zagotoviti povrnitev v prvotno 
stanje, 

• prepovedano je postavljanje ali gradnja trajnih ali 
začasnih objektov v območju spomenika, vključno z 
nadzemno infrastrukturo in nosilci oznak, razen 
kadar so ti nujni za učinkovito funkcioniranje, 
ohranjanje in prezentacijo spomenika in skladni s 
kulturnovarstvenim soglasjem pristojnega zavoda. 

• dovoljeno je redno vzdrževanje spomenika in 
njegovih delov ter neposredne okolice na osnovi 
navodil pristojnega zavoda. 

• za večje posege v spomenik ali njegovo celovito 
prenovo je potrebno predhodno izdelati 
konservatorsko-restavratorski načrt. 

• restavratorske posege, ki presegajo redna 
vzdrževalna dela, lahko izvaja le strokovno 
usposobljen izvajalec z referencami pristojnega 
zavoda. 

Za notranjo opremo velja varstveni režim, ki določa:  
• ohranjanje in redno vzdrževanje avtorsko 

zasnovane opreme v celoti, v njeni funkciji, 
izvirnosti in neokrnjenost (v barvi, legi, materialu, 
obliki, strukturi, velikosti),  

• strokovno nadzorovano konserviranje-restavriranje 
izvirnih prvin z rekonstrukcijo avtentične podobe 
opreme,  

• dovoljena sta premeščanje in raba opreme, kadar je 
to del funkcije predmeta ali objekta, razen v 
primerih, če raba ogroža obstoj te opreme,  

• izjemoma so dovoljena začasna premeščanja za 
razstave in druge promocije, vendar le po 
muzealskih standardih in s soglasjem pristojnih 
organizacij.  

 
5. člen 

Za vplivno območje spomenika velja varstveni režim, ki 
določa: 

V vplivnem območju spomenika ni dovoljena gradnja 
objektov in izvajanje posegov, ki bi lahko imeli 
neposreden negativni vpliv na sam kulturni spomenik ali 
doživljajsko privlačnost kulturnega spomenika. Varuje se 
vedute na spomenik ter iz spomenika. Varuje se 
arheološke ostanke taborskega obzidja okrog cerkve. O 
obsegu in značaju vpliva presoja pristojni zavod. 

 
6. člen 

Lastnik, posestnik in upravljavec spomenika morajo v 
sorazmerju s svojimi zmožnostmi javnosti omogočiti 
dostopnost spomenika in njegovo predstavljanje. Javni 
dostop ne sme ogrožati spomenika in posameznih 
spomeniških vrednot, zlasti ne njegove osnovne 
namembnosti. 
 

7. člen 
Spomenik se lahko označi s predpisano oznako, ki ne 
krni likovne podobe ali posameznih delov kulturnega 
spomenika in je nameščena ob vhodu.  
 

8. člen 
Za vse posege v spomenik in v njegovo vplivno območje, 
razen če zakon ne določa drugače,  je treba predhodno 
pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno 
soglasje zavoda. 
 

9. člen 
Nadzor nad izvajanjem odloka opravlja inšpektorat, 
pristojen za področje kulturne dediščine.  
 

10. člen 
(1) Pristojno sodišče po uradni dolžnosti zaznamuje v 
zemljiški knjigi pravni status kulturnega spomenika na 
nepremičninah, navedenih v prvem odstavku 3. člena 
tega odloka, in sicer kot zaznambo nepremičnega 
spomenika.  
(2) Status vplivnega območja se v zemljiški knjigi ne 
zaznamuje. 
 

11. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 622-03/2020-10 
Datum: 9. 12. 2020 
 

 Občina Cerklje na Gorenjskem 
 Franc Čebulj l. r., župan 

 
 

 
1010. Odlok o zbiranju komunalnih odpadkov v 

Občini Cerklje na Gorenjskem 
 
Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih 
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 
127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 
149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 
39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 
66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 
70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 
56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 
84/18 – ZIURKOE), Uredbe o obvezni občinski 
gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov 
(Uradni list RS, št. 33/17 in 60/18), Odloka o 
gospodarskih javnih službah Občine Cerklje na 
Gorenjskem - UV Občine Cerklje na Gorenjskem., št. 
1/2008 (Uradni vestnik, Št. 1, 25/08),  16. člena Statuta 
Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine 
Cerklje na Gorenjskem št. 3/10, 1/15) in skladno z 
Odlokom o sodelovanju pri skupnem izvajanju in 
koncesiji za gospodarsko javno službo zbiranja določenih 
vrst komunalnih odpadkov na območju občin Cerklje na 
Gorenjskem, Ig, Velike Lašče in Vodice (Uradni vestnik, 
št. 6/15) je Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem 
na 13. redni seji 09.12.2020 sprejel 
 

ODLOK 
O ZBIRANJU KOMUNALNIH ODPADKOV V OBČINI 

CERKLJE NA GORENJSKEM 
 

I. Uvodna določba 
 

1. člen 
(vsebina) 

Ta odlok ureja obvezno gospodarsko javno službo 
zbiranja komunalnih odpadkov (v nadaljnjem besedilu: 
javna služba) na območju Občine Cerklje na Gorenjskem 
tako, da določa:  
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• organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja 
javne službe,  

• vrste in obseg javnih dobrin javne službe in njihovo 
prostorsko razporeditev,  

• pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,  
• pravice in obveznosti uporabnikov,  
• vire financiranja javne službe in način oblikovanja 

cen storitev javne službe,  
• vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za 

izvajanje javne službe. 
 
II. Organizacijska in prostorska zasnova 

opravljanja javne službe 
 

2. člen 
(oblika izvajanja javne službe) 

Občina Cerklje na Gorenjskem  na svojem celotnem 
območju zagotavlja javno službo v obliki koncesije  v 
obsegu in pod pogoji, določenimi z Odlokom o 
sodelovanju pri skupnem izvajanju in koncesiji za 
gospodarsko javno službo zbiranja določenih vrst 
komunalnih odpadkov na območju občin Cerklje na 
Gorenjskem, Ig, Velike Lašče in Vodice ( Uradni vestnik, 
št. 6, 24. december 2015) (v nadaljnjem besedilu: 
koncesijski akt) in tem odlokom. Izvajalec javne službe je 
JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA 
d.o.o. (v nadaljnjem besedilu: izvajalec javne službe). 
 

3. člen 
(program) 

Izvajalec javne službe opravlja javno službo skladno s 
programom za obvladovanje kakovosti poslovanja (v 
nadaljnjem besedilu: program), katerega sestavni del je 
tudi program ravnanja s komunalnimi odpadki (v 
nadaljnjem besedilu: program ravnanja) ter urnik zbiranja 
in prevoza komunalnih odpadkov, ki je sestavni del 
programa ravnanja za posamezno leto (v nadaljnjem 
besedilu: urnik), ki ga izdela vsako leto do konca 
decembra za naslednje leto.  
 
III. Vrsta in obseg javnih dobrin javne službe in 

njihova prostorska razporeditev 
 

4. člen 
(vrste javnih dobrin) 

(1) Občina Cerklje na Gorenjskem na svojem celotnem 
območju z javno službo zagotavlja javno dobrino zbiranja 
komunalnih odpadkov.  
(2) Javna dobrina javne službe zbiranja komunalnih 
odpadkov obsega naslednje vrste storitev:  
• zbiranje komunalnih odpadkov po sistemu od vrat 

do vrat, 
• zbiranje kosovnih odpadkov v zbiralnih akcijah ali 

na poziv uporabnika, 
• zbiranje komunalnih odpadkov v zbiralnicah ločenih 

frakcij in premičnih zbiralnicah nevarnih odpadkov, 
• zbiranje odpadkov v zbirnih centrih, 
• predhodno razvrščanje in predhodno skladiščenje 

zbranih odpadkov v zbirnem centru, 
• izvajanje sortirne analize mešanih komunalnih 

odpadkov, 
• oddajanje zbranih odpadkov v nadaljnje ravnanje, 
• ozaveščanje in obveščanje uporabnikov. 

 
5. člen 

(obseg javnih dobrin) 
(1) Obseg javnih dobrin javne službe omogoča zbiranje 
vseh vrst komunalnih  

(2) Obseg zbiranja komunalnih odpadkov (v nadaljnjem 
besedilu: frekvenca prevoza) za uporabnika se zagotovi 
za:  
• mešane komunalne odpadke po sistemu od vrat do 

vrat enkrat na tri tedne, razen v območjih, ki jih 
izvajalec javne službe drugače opredeli v programu 
ravnanja, 

• biološke odpadke in odpadke z vrtov, parkov in 
pokopališč (zeleni vrtni odpad) po sistemu od vrat 
do vrat enkrat na teden, od 1. novembra do 31. 
marca pa enkrat na tri tedne, razen v območjih, ki 
jih izvajalec javne službe drugače opredeli v 
programu ravnanja, 

• ločeno frakcijo komunalnih odpadkov papir in 
karton, vključno s papirno in kartonsko embalažo, ki 
je komunalni odpadek po sistemu od vrat do vrat 
enkrat na štiri tedne ali v zbiralnicah ločenih frakcij, 
enkrat na teden, razen v območjih, ki jih izvajalec 
javne službe drugače opredeli v programu ravnanja, 

• mešano odpadno embalažo po sistemu od vrat do 
vrat v enaki frekvenci kot za mešane komunalne 
odpadke, razen v območjih, ki jih izvajalec javne 
službe drugače opredeli v programu ravnanja, 

• stekleno embalažo v zbiralnicah ločenih frakcij 
enkrat mesečno, razen v območjih, ki jih izvajalec 
javne službe drugače opredeli v programu ravnanja, 

• kosovne odpadke enkrat letno po predhodnem 
naročilu.  

(3) Dneve odvoza za posamezno vrsto komunalnih 
odpadkov iz prejšnjega odstavka določi izvajalec javne 
službe. Če zaradi višje sile (naravne katastrofe, obilno 
sneženje, zapore cest in podobno) ni mogoče prevzeti in 
odpeljati zbranih komunalnih odpadkov, se prevzem in 
prevoz opravi takoj, ko je to mogoče. V tem primeru se 
lahko ob zabojniku za zbiranje komunalnih odpadkov iz 
prve, druge, tretje in četrte alineje prejšnjega odstavka 
postavi tudi netipizirane vrečke, napolnjene s 
komunalnimi odpadki, ki jih izvajalec javne službe mora 
odpeljati.  
(4) Frekvenca prevoza ločenih frakcij komunalnih 
odpadkov iz zbiralnic se zagotavlja enkrat na dva tedna, 
razen za odpadno embalažo iz stekla, za katero se 
prevoz vrši enkrat na mesec. 
(5) Nevarni komunalni odpadki, ki so določeni v predpisu, 
ki ureja odpadke, se zbirajo v premični zbiralnici nevarnih 
odpadkov in v zbirnem centru. 

 
6. člen 

(oprema za zagotavljanje zbiranja komunalnih 
odpadkov) 

Zbiranje komunalnih odpadkov se zagotavlja v zabojnikih 
za zbiranje komunalnih odpadkov, zbiralnicah ločenih 
frakcij, premičnih zbiralnicah nevarnih odpadkov in 
zbirnih centrih. 

 
7. člen 

(zbirno mesto) 
(1) Zbirno mesto je stalno mesto, ki mora biti na zasebni 
površini in je namenjeno za postavitev zabojnika za 
zbiranje mešanih komunalnih odpadkov, bioloških 
odpadkov in ločenih frakcij.  
(2) Pri načrtovanju velikosti prostora zbirnega mesta za 
vse uporabnike je potrebno upoštevati najmanj 
minimalen volumen zabojnika za posamezno vrsto 
odpadka, ki je določen s tem odlokom, pomnoženo s 
faktorjem 3. Prostor zbirnega mesta mora biti tako velik, 
da omogoča premikanje zabojnikov, prost dostop do 
zabojnikov in prost premik zabojnikov na prevzemno 
mesto oziroma mesto za praznjenje. Zabojniki na 
zbirnem mestu morajo biti zavarovani pred vremenskimi 
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vplivi tako, da zaradi njih ne pride do onesnaženja 
okolice in poškodovanja zabojnika.  
(3) Zbirno in prevzemno mesto sta lahko na isti lokaciji. 
To mesto je stalno mesto, ki mora biti na zasebni 
površini, ki meji z javno površino in mora biti dostopno 
vozilom za praznjenje zabojnika ter je namenjeno za 
postavitev zabojnikov za zbiranje mešanih, bioloških in 
kosovnih odpadkov ter ločenih frakcij in njihovemu 
prevzemu.  

 
8. člen 

(prevzemno mesto) 
(1) Prevzemno mesto komunalnih odpadkov se 
praviloma nahaja na najbližji možni javni površini in je 
namenjeno prevzemu mešanih komunalnih odpadkov, 
ločenih frakcij ter bioloških odpadkov in ne sme ovirati ali 
ogrožati rabe teh površin. Prevzemno mesto mora biti 
določeno tako, da izvajalcu javne službe omogoča 
prevzem in odvoz komunalnih odpadkov.  
(2) Uporabnik mora zabojnik pripeljati iz zbirnega na 
prevzemno mesto po 20. uri pred dnevom odvoza ali do 
6. ure na dan odvoza in ga po odvozu, v istem dnevu, 
odpeljati nazaj. Prevzemno mesto je lahko oddaljeno od 
roba zemljišča ali objekta uporabnika največ 150 m.  
(3) Prevzemno mesto določita uporabnik in izvajalec 
javne službe sporazumno. 
(4) Če do sporazuma o določitvi prevzemnega mesta 
med uporabnikom in izvajalcem javne službe ne pride, 
zagotovi prevzemno mesto, na predlog katerekoli strani, 
organ Občine Cerklje na Gorenjskem, pristojen za 
gospodarske javne službe (v nadaljnjem besedilu: 
pristojni organ).  
(5) Prevzemno mesto komunalnih odpadkov je tudi 
lokacija za odvoz kosovnih odpadkov, ki se jih odloži na 
to mesto po 20. uri pred dnevom odvoza in do 6. ure na 
dan odvoza. Če je določena natančnejša ura odvoza, pa 
do določene ure na dan odvoza. Prevzemno mesto za 
kosovne odpadke je praviloma na zasebni površini, ki 
meji na javno površino, lahko pa je tudi na javni površini, 
ki omogoča izvajalcu javne službe prevzem in odvoz. 

 
9. člen 

(dostop do prevzemnega mesta) 
(1) Do prevzemnega mesta mora biti zagotovljen dostop 
smetarskim vozilom dolžine 9,8 m, širine 3 m in višine 4 
m. Če je dostopna pot ravna, mora biti široka najmanj 3,5 
m, svetla višina mora znašati najmanj 4 m, dostopna pot 
z ovinkom pa mora biti široka najmanj 4 m.  
(2) Slepa ulica, ki je daljša od 50 m, mora imeti na koncu 
obračališče za smetarsko vozilo z najmanjšim radijem 
sedemnajst metrov ali pravokotno obračališče v obliki 
črke »T« z najmanjšim radijem deset metrov. Dovoljen je 
tudi drugačen način ureditve obračališča, ki omogoča 
nemoteno obračanje smetarskega vozila. Če ti pogoji 
niso zagotovljeni, pristojni organ zagotovi prevzemno 
mesto, ki je lahko od pričetka slepe ulice oddaljeno 
največ petnajst metrov.  
(3) Če dostop do prevzemnega mesta ovirajo rastoče 
veje, druge rastline ali drugo izvajalec javne službe 
opozori lastnika, da oviro odstrani, če je lastnik ne 
odstrani, jo odstrani izvajalec javne služne na stroške 
lastnika.  
(4) Če je cesta do prevzemnega mesta preozka ali 
prestrma ali ima neurejeno ali preozko obračališče ali 
drugo oviro za smetarsko vozilo, lahko pristojni organ 
zagotovi prevzemno mesto tudi v razdalji več kot 150 m 
od roba zemljišča ali objekta uporabnika.  
(5) V času popolne ali delne zapore občinske ceste 
zaradi ureditve gradbišča, ki izvajalcu javne službe ne 
omogoča dostopa s smetarskim vozilom do prevzemnih 
mest na območju zapore, mora izvajalec del, če je tako 

določeno v pogodbi z investitorjem, sicer pa investitor 
del, poskrbeti za sklenitev dogovora z izvajalcem javne 
službe glede odvoza komunalnih odpadkov na območju 
popolne ali delne zapore ali pa za določitev začasnih 
prevzemnih mest, ki so dostopna s smetarskim vozilom. 
Zabojnike na začasna prevzemna mesta za čas popolne 
ali delne zapore občinske ceste zaradi ureditve gradbišča 
postavi investitor ali izvajalec del na cesti z zaporo. 
 (6) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek izvajalec 
del, če je tako določeno v pogodbi z investitorjem, sicer 
pa investitor – pravna oseba, če na cesto z zaporo ne 
postavi zabojnika na začasna prevzemna mesta, kot to 
določa prejšnji odstavek tega člena, njegova odgovorna 
oseba pa z globo 500 eurov.  
(7) Z globo 1.500 eurov se kaznuje za prekršek izvajalec 
del, če je tako določeno v pogodbi z investitorjem, sicer 
pa investitor – samostojni podjetnik posameznik ali 
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če na 
cesto z zaporo ne postavi zabojnika na začasna 
prevzemna mesta, kot to določa peti odstavek tega 
člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 300 eurov.  
(8) Z globo 400 eurov se kaznuje za prekršek izvajalec 
del, če je tako določeno v pogodbi z investitorjem, sicer 
pa investitor – posameznik, če na cesto z zaporo ne 
postavi zabojnika na začasna prevzemna mesta, kot to 
določa peti odstavek tega člena. 

 
10. člen 

(mesto praznjenja zabojnika) 
Mesto praznjenja zabojnika je prostor, praviloma na 
vozišču ceste, kjer stoji smetarsko vozilo. Med 
prevzemnim mestom in mestom praznjenja zabojnika ne 
sme biti več kot 15 m razdalje, dostopne brez ovir po 
javni površini. 
 

11. člen 
(prevzem in prevoz komunalnih odpadkov iz javnih 

prireditev) 
(1) Za čas javne prireditve na prostem organizator javne 
prireditve (v nadaljevanju uporabnik) in izvajalec javne 
službe skleneta pogodbo, v kateri določita število 
zabojnikov in ostalo opremo ter način ravnanja z odpadki 
in ki mora biti sklenjena najkasneje štirinajst dni pred 
datumom prireditve. Organizator javne prireditve je 
dolžan v času prireditve predložiti pogodbo v primeru 
nadzora inšpektorja občinskega inšpekcijskega organa. 
(2) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek 
uporabnik – pravna oseba, če ravna v nasprotju s 
prejšnjim odstavkom, njegova odgovorna oseba pa z 
globo 500 eurov.  
(3) Z globo 1.400 eurov se kaznuje za prekršek 
uporabnik – samostojni podjetnik posameznik ali 
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna 
v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, njegova 
odgovorna oseba pa z globo 300 eurov.  
(4) Z globo 400 eurov se kaznuje za prekršek  uporabnik 
– posameznik, če ravna v nasprotju s prvim odstavkom 
tega člena. 
 
IV. Pogoji za zagotavljanje in uporabo javnih 

dobrin 
 

12. člen 
(pogoji za zagotavljanje javnih dobrin) 

Pogoji za zagotavljanje javnih dobrin so:  
• zabojniki za zbiranje komunalnih odpadkov,  
• zbiralnice,  
• zbirni centri,  
• premične zbiralnice nevarnih odpadkov, 
• tipizirane vrečke za komunalne odpadke,  
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• vozila za prevzem in prevoz komunalnih odpadkov 
ter druge naprave za vzdrževanje zabojnikov. 

 
13. člen 

(zabojniki za zbiranje komunalnih odpadkov) 
(1) Zabojnike za zbiranje komunalnih odpadkov 
zagotavlja izvajalec javne službe.  
(2) Zabojniki za zbiranje komunalnih odpadkov so 
različne velikosti in oblike, s prostornino od najmanj 120 
litrov do 1.100 litrov ali več. Zabojnike za uporabnika 
določi izvajalec javne službe. 
(3) Izvajalec javne službe mora na vlogo uporabnika, 
brez dodatnih stroškov, zamenjati zabojnike za vse vrste 
odpadkov za manjše ali večje skladno z 31. členom tega 
odloka. 
(4) Izvajalec javne službe lahko z nalepkami na 
zabojnikih obvešča uporabnike o storitvah javne službe, 
kar je za drugo obveščanje prepovedano. 

 
14. člen 

(tipizirane vrečke) 
(1) Tipizirane vrečke se lahko uporabijo občasno, ko se 
pri uporabniku pojavijo večje količine mešanih 
komunalnih in bioloških odpadkov, po potrebi tudi ločenih 
frakcij. Tipizirane vrečke imajo logotip izvajalca javne 
službe in barvo glede na vrsto komunalnega odpadka. Z 
nakupom tipizirane vrečke je plačana tudi storitev odvoza 
komunalnih odpadkov. Zaprte tipizirane vrečke se smejo 
postaviti na prevzemno mesto ob zabojniku za isto vrsto 
odpadka le v času prevzema. 
(2) Tipizirane vrečke se lahko izjemoma tudi stalno 
uporabljajo, v primerih, ko izvajalec javne službe do 
prevzemnega mesta ne more dostopati s smetarskim 
vozilom. Tipizirane vrečke za stalno uporabo določi 
izvajalec javne službe. Tipizirane vrečke imajo logotip 
izvajalca javne službe in barvo glede na vrsto 
komunalnega odpadka. Uporabnik je dolžan najmanj 
enkrat letno prevzeti tipizirane vrečke pri izvajalcu javne 
službe ali na drugem dogovorjenem mestu v številu in 
volumnu, kot jih določi izvajalec javne službe. Zaprte 
tipizirane vrečke se smejo postaviti na prevzemno mesto 
le v času prevzema komunalnih odpadkov.  
(3) Uporabnik sme ob posameznem prevzemu 
komunalnih odpadkov odložiti največ 5 kosov tipiziranih 
vrečk za posamezno vrsto odpadkov, pri čemer teža 
posamezne vrečke ne sme presegati 10 kg. 
(4) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek 
uporabnik – pravna oseba, če ravna v nasprotju s prvim 
ali drugim ali tretjim odstavkom tega člena, njegova 
odgovorna oseba pa z globo 250 eurov.  
(5) Z globo 750 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik 
– samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki 
samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s 
prvim ali drugim ali tretjim odstavkom tega člena, njegova 
odgovorna oseba pa z globo 150 eurov.  
(6) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek  uporabnik 
– posameznik, če ravna v nasprotju s prvim ali drugim ali 
tretjim odstavkom tega člena. 

 
15. člen 

(čiščenje in vzdrževanje zabojnikov) 
Izvajalec javne službe mora zagotavljati čiščenje in 
vzdrževanje zabojnikov za zbiranje: 
• bioloških odpadkov z napravami za čiščenje 

zabojnikov brezplačno enkrat letno, ostala čiščenja 
in vzdrževanja zabojnikov za zbiranje bioloških 
odpadkov se izvajajo po prehodnem naročilu in proti 
plačilu, 

• ostalih komunalnih odpadkov z napravami za 
čiščenje zabojnikov po prehodnem naročilu in proti 
plačilu. 

16. člen 
(zbiralnice ) 

 (1) Postavitev nadzemnih zbiralnic za zbiranje 
komunalnih odpadkov uredi občinska uprava v 
sodelovanju z izvajalcem, javne službe v območjih 
strnjene pozidave ali kadar ni prostora za zbirno mesto 
pri uporabniku ali pa ta prostor ni dostopen.  
Zbiralnice komunalnih odpadkov so tipski objekti ali 
tipska oprema zaprtega tipa. Postavljene so na  javne 
površine, imajo omejen dostop in  so namenjene 
uporabnikom na točno določenem zaokroženem 
območju. Praviloma vsebuje zabojnike za vse tipe 
odpadkov (mešani komunalni odpadki, embalaža, papir, 
steklo in biološki odpadki). 
(2)Zbiralnice ločenih frakcij so posebej urejeni prostori na 
javni površini, namenjeni prepuščanju ločenih frakcij 
komunalnih odpadkov (papir, steklo in drugo). Kadar se 
ločene frakcije zbirajo po sistemu od vrat do vrat, se 
zabojnikov za te frakcije na zbiralnice ne namešča.  
(3) Lokacije zbiralnic ločenih frakcij zagotovi pristojni 
organ. 
(4) Zbiralnice iz prvega in drugega odstavka tega člena 
niso namenjene za zbiranje ločenih frakcij iz dejavnosti. 

 
17. člen 

(premične zbiralnice nevarnih odpadkov) 
Premične zbiralnice nevarnih odpadkov so namenjene 
zbiranju nevarnih odpadkov iz gospodinjstva na 
prostorsko in funkcionalno zaokroženih območjih, kamor 
uporabniki prinesejo po urniku svoje nevarne odpadke. 

 
18. člen 

(zbirni centri) 
(1) V zbirnih centrih se zagotavlja ločeno prepuščanje v 
zabojnike za frakcije, ki so določene v državnem 
predpisu, ki ureja občinsko gospodarsko javno službo 
zbiranja komunalnih odpadkov. 
Zbirni center je namenjen vsem povzročiteljem 
odpadkov, ki so vključeni v sistem ravnanja z odpadki na 
območju Občine Cerklje na Gorenjskem. Na zahtevo 
zaposlenega v zbirnem centru se je povzročitelj 
odpadkov dolžan identificirati z veljavnim osebnim 
dokumentom ali z dokazilom, da je povzročitelj odpadkov 
vključen v sistem ravnanja z odpadki na območju Občine 
Cerklje na Gorenjskem. Dokazilo je potrdilo o poravnanih 
obveznostih za storitev ravnanja z odpadki (zadostuje 
položnica za obračun komunalnih storitev).  
Zbirni centri delujejo po obratovalnem času, ki ga skupaj 
določita občina in izvajalec. Obratovalni čas zbirnih 
centrov objavi izvajalec javne službe na svoji spletni 
strani, v urniku in drugih obvestilih za javnost. 
Izvajalec in občina skupaj določita vrste odpadkov, ki se 
dodatno zbirajo v začasnem zbirnem centru in količino ki 
jo uporabnik lahko preda.« 
(2) Obratovalni čas zbirnih centrov objavi izvajalec javne 
službe na svoji spletni strani. 

 
19. člen 

(obveznosti izvajalca javne službe) 
V zvezi z izvajanjem javne službe je izvajalec javne 
službe dolžan:  
• zagotoviti redno praznjenje in odvažanje odpadkov 

iz zabojnikov za zbiranje komunalnih odpadkov in 
redno odvažanje odpadkov v tipiziranih vrečkah ter 
odvažanje kosovnih odpadkov,  

• zagotoviti redno praznjenje in odvažanje odpadkov 
iz zbirnih centrov, zbiralnic ločenih frakcij, premičnih 
zbiralnic nevarnih odpadkov, 

• prazniti zabojnike za zbiranje komunalnih odpadkov 
in nalagati tipizirane vrečke tako, da ne poškoduje 
zabojnikov ter ne onesnaži prevzemnega mesta ali 
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mesta praznjenja ali njune okolice oziroma jih očisti, 
če jih onesnaži,  

• zagotoviti čiščenje in vzdrževanje zbirnih centrov, 
zbiralnic ločenih frakcij, premičnih zbiralnic nevarnih 
odpadkov, zabojnikov za zbiranje komunalnih 
odpadkov,  

• zagotoviti zabojnike za zbiranje komunalnih 
odpadkov skladno s tem odlokom,  

• skrbeti za zamenjavo zabojnikov za zbiranje 
komunalnih odpadkov skladno s tem odlokom,  

• zagotoviti tipizirane vrečke za zbiranje komunalnih 
odpadkov za prodajo uporabnikom skladno s tem 
odlokom,  

• pridobiti podatke iz uradnih evidenc za potrebe 
izvajanja javne službe,  

• zagotoviti uporabnikom urnik,  
• voditi evidenco uporabnikov,  
• voditi evidenco zabojnikov za zbiranje komunalnih 

odpadkov, zbiralnic ločenih frakcij, premičnih 
zbiralnic nevarnih odpadkov, in zbirnih centrov,  

• nabaviti in vzdrževati vozila in opremo za izvajanje 
storitev javne službe,  

• voditi evidenco o zbranih in prepeljanih vrstah 
komunalnih odpadkov,  

• sproti obveščati uporabnike o storitvah javne 
službe,  

• v petnajstih dneh odgovoriti na vlogo uporabnika, 
• izvajati druge naloge javne službe iz tega odloka, 

zakonov in drugih predpisov.  
 

20. člen 
(pregled nad uporabo zabojnikov) 

Izvajalec javne službe lahko pregleduje pravilnost 
uporabe zabojnikov za vse vrste komunalnih odpadkov in 
opozarja uporabnike na nepravilnosti. 

 
21. člen 

(videonadzor) 
(1) Zaradi varovanja premoženja z namenom, da se 
prepreči škoda ali ugotovi nastanek škode, so objekti in 
naprave iz druge in tretje alineje 12. člena tega odloka, 
lahko opremljeni z video nadzornim sistemom v skladu z 
določili zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov. 
(2) Z videonadzornim sistemom zbrani podatki so last 
Občine Cerklje na Gorenjskem.. Z njimi razpolaga 
skladno z določili zakona, ki ureja varstvo osebnih 
podatkov. 
(3) Videonadzorni sistem skladno z določili zakona, ki 
ureja varstvo osebnih podatkov, upravlja izvajalec javne 
službe ali Občina Cerklje na Gorenjskem. 
 
V. Pravice in obveznosti uporabnikov javne 

službe 
 

22. člen 
(uporabnik javne službe) 

(1) Uporabnik javne službe na območju Občine Cerklje 
na Gorenjskem  po tem odloku je izvirni povzročitelj, to je 
lastnik oziroma najemnik ali uporabnik premičnine ali 
nepremičnine v kolikor imata med seboj sklenjen 
ustrezen dogovor, katerega delovanje ali dejavnost 
povzroča nastajanje komunalnih odpadkov (v nadaljnjem 
besedilu: uporabnik), in je:  
• izvirni povzročitelj iz gospodinjstva,  
• izvirni povzročitelj iz dejavnosti.  

(2) Uporabnik se mora vključiti v sistem zbiranja, določen 
s tem odlokom. 
(3) Uporabnik je na podlagi tega odloka vpisan v 
evidenco uporabnikov, ki jo vodi izvajalec javne službe za 

potrebe javne službe. Uporabnik ima pravico vpogleda v 
svoje podatke v evidenci uporabnikov.  
 (4) Z globo 5.000 eurov se kaznuje za prekršek 
uporabnik – pravna oseba, če ravna v nasprotju z drugim 
odstavkom tega člena, njegova odgovorna oseba pa z 
globo 1.000 eurov.  
(5) Z globo 3.000 eurov se kaznuje za prekršek 
uporabnik – samostojni podjetnik posameznik ali 
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna 
v nasprotju z drugim odstavkom tega člena, njegova 
odgovorna oseba pa z globo 700 eurov.  
(6) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek  
uporabnik – posameznik, če ravna v nasprotju z drugim 
odstavkom tega člena. 

 
23. člen 

(pravice uporabnika) 
(1) Pravica uporabnika je:  
• trajna, nemotena in kvalitetna storitev javne službe,  
• pravica do uskladitve prostornine in števila 

zabojnikov z njegovimi potrebami, ki začne veljati s 
prvim dnem naslednjega meseca po obvestilu 
uporabnika,  

• da v osmih dneh od datuma izdaje računa vloži 
pisno zavrnitev računa pri izvajalcu javne službe,  

• da je obveščen o storitvah javne službe,  
• naročanje dodatnih storitev na poziv po ceniku 

izvajalca javne službe. 
(2) Varstvo uporabnikov javnih dobrin opredeljuje 
vsakokratni veljavni odlok o lokalnih gospodarskih javnih 
službah v Občini Cerklje na Gorenjskem. 

 
24. člen 

(obveznosti uporabnika) 
(1) Uporabnik je dolžan prepuščati:  
• mešane komunalne odpadke v zabojnike za 

zbiranje mešanih komunalnih odpadkov,  
• ločene frakcije v zabojnike za ločene frakcije na 

prevzemnem mestu, v zbiralnicah ločenih frakcij, 
premičnih zbiralnic nevarnih odpadkov, na zbirnih 
mestih ali v zbirnih centrih,biološke odpadke v 
zabojnike za zbiranje bioloških odpadkov, razen če 
jih sam kompostira,  

• kosovne odpadke na prevzemno mesto ob 
določenem času po predhodnem naročilu,  

• nevarne frakcije v zbirne centre ali v premične 
zbiralnice nevarnih frakcij.  

(2) Uporabnik je dolžan zagotavljati:  
• da so zabojniki za zbiranje komunalnih odpadkov ali 

tipizirane vrečke na dan prevzema postavljene na 
prevzemno mesto,  

• da po prevzemu komunalnih odpadkov zabojnike za 
zbiranje komunalnih odpadkov namesti nazaj na 
zbirno mesto, 

• da so pokrovi na zabojnikih za zbiranje komunalnih 
odpadkov zaprti na prevzemnem mestu,  

• da so tipizirane vrečke na prevzemnem mestu 
zaprte,  

• da je prevzemno mesto čisto,  
• dostop do prevzemnega mesta za smetarska vozila,  
• čiščenje snega s pokrovov zabojnikov za zbiranje 

komunalnih odpadkov,  
• prijavo spremenjenih okoliščin, ki vplivajo na 

izvajanje in obračun storitve javne službe, izvajalcu 
javne službe takoj, ko nastanejo oziroma najkasneje 
v roku petih dni po nastanku, kar dokaže z 
ustreznim dokumentom,  

• plačilo opravljenih storitev javne službe v roku, 
določenem na računu,  
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• plačilo storitev javne službe v primeru, ko je 
smetarskim vozilom zaradi višje sile ali ravnanja 
uporabnika  onemogočen dostop do zabojnikov in 
jih le ta ni izpraznil, v roku, določenem na računu,  

• pravilno hranjenje nevarnih frakcij do njihove 
oddaje.  

(3) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek 
uporabnik – pravna oseba, če ravna v nasprotju s prvo ali 
drugo ali tretjo ali četrto ali peto alinejo prvega odstavka 
tega člena ali s četrto ali šesto ali osmo alinejo drugega 
odstavka tega člena, njegova odgovorna oseba pa z 
globo 500 eurov.  
(4) Z globo 1.400 eurov se kaznuje za prekršek 
uporabnik – samostojni podjetnik posameznik ali 
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna 
v nasprotju s prvo ali drugo ali tretjo ali četrto ali peto 
alinejo prvega odstavka tega člena ali s četrto ali šesto ali 
osmo alinejo drugega odstavka tega člena, njegova 
odgovorna oseba pa z globo 300 eurov.  
(5) Z globo 400 eurov se kaznuje za prekršek  uporabnik 
– posameznik, če ravna v nasprotju s prvo ali drugo ali 
tretjo ali četrto ali peto alinejo prvega odstavka tega člena 
ali s četrto ali šesto ali osmo alinejo drugega odstavka 
tega člena. 
(6) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek 
uporabnik – pravna oseba, če ravna v nasprotju z drugo 
ali tretjo ali sedmo alinejo drugega odstavka tega člena, 
njegova odgovorna oseba pa z globo 250 eurov.  
(7) Z globo 750 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik 
– samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki 
samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju z 
drugo ali tretjo ali sedmo alinejo drugega odstavka tega 
člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 150 eurov.  
(8) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek  uporabnik 
– posameznik, če ravna v nasprotju z drugo ali tretjo ali 
sedmo alinejo drugega odstavka tega člena. 

 
25. člen 

(prepovedi) 
(1) Prepovedano je:  
• stiskati mešane komunalne odpadke z mehansko 

napravo ali na kakršen koli drug način pred 
odlaganjem odpadkov v zabojnike za zbiranje 
mešanih komunalnih odpadkov in po tem, ko so že 
odloženi v zabojnike za zbiranje mešanih 
komunalnih odpadkov,  

• mešati različne frakcije komunalnih odpadkov med 
seboj,  

• odlagati odpadke, ki niso opredeljeni kot komunalni 
odpadki, v zabojnike za komunalne odpadke ali v 
vrečke ali druge predmete izven ali ob zabojnikih za 
odlaganje komunalnih odpadkov 

• odlagati odpadke izven zabojnikov za zbiranje 
komunalnih odpadkov, zbiralnic ločenih frakcij, 
premičnih zbiralnic nevarnih odpadkov, ali zbirnih 
centrov, 

• samovoljno premikati zabojnike za ločeno zbiranje 
frakcij iz določene lokacije na drugo lokacijo,  

• brskati po zabojnikih za zbiranje komunalnih 
odpadkov ali iz njih razmetavati ali odnašati 
odložene komunalne odpadke,  

• odnašati odložene kosovne odpadke iz prevzemnih 
mest,  

• odpadke odlagati poleg zabojnikov za zbiranje 
komunalnih odpadkov, zbiralnic ločenih frakcij, 
premičnih zbiralnic nevarnih odpadkov, ali zbirnih 
centrov, 

• poškodovati opremo, objekte in naprave za 
izvajanja javne službe, določene v 12. členu tega 
odloka, 

• lepiti plakate in obvestila na zabojnike za zbiranje 
komunalnih odpadkov, pisati, risati po njih ali jih 
barvati, razen če to dovoli izvajalec javne službe z 
izdajo soglasja.  

(2) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek 
uporabnik – pravna oseba, če ravna v nasprotju z drugo 
ali tretjo ali šesto ali sedmo ali deveto alinejo prejšnjega 
odstavka, njegova odgovorna oseba pa z globo 500 
eurov.  
(3) Z globo 1.400 eurov se kaznuje za prekršek 
uporabnik – samostojni podjetnik posameznik ali 
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna 
v nasprotju z drugo ali tretjo ali šesto ali sedmo ali deveto 
alinejo prvega odstavka tega člena, njegova odgovorna 
oseba pa z globo 300 eurov.  
(4) Z globo 400 eurov se kaznuje za prekršek  uporabnik 
– posameznik, če ravna v nasprotju z drugo ali tretjo ali 
šesto ali sedmo ali deveto alinejo prvega odstavka tega 
člena. 
(5) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek 
uporabnik – pravna oseba, če ravna v nasprotju s prvo ali 
peto ali osmo ali deseto alinejo prvega odstavka tega 
člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 250 eurov.  
(6) Z globo 750 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik 
– samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki 
samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s 
prvo ali peto ali osmo ali deseto alinejo prvega odstavka 
tega člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 150 
eurov.  
(7) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek  uporabnik 
– posameznik, če ravna v nasprotju s prvo ali peto ali 
osmo ali deseto  alinejo prvega odstavka tega člena. 
(8) Z globo 5.000 eurov se kaznuje za prekršek 
uporabnik – pravna oseba, če ravna v nasprotju s četrto 
alinejo prvega odstavka tega člena, njegova odgovorna 
oseba pa z globo 1.000 eurov.  
(9) Z globo 3.000 eurov se kaznuje za prekršek 
uporabnik – samostojni podjetnik posameznik ali 
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna 
v nasprotju s četrto alinejo prvega odstavka tega člena, 
njegova odgovorna oseba pa z globo 700 eurov.  
(10) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek  
uporabnik – posameznik, če ravna v nasprotju s četrto 
alinejo prvega odstavka tega člena. 

 
26. člen 

(biološki odpadki in zeleni vrtni odpad) 
(1) Uporabniki biološke odpadke odlagajo v zabojnike za 
biološke odpadke. 
(2) Pri kompostiranju uporabnik kompostira:  
• zeleni vrtni odpad (odpadno vejevje, trava, listje, 

stara zemlja lončnic, rože, plevel, gnilo sadje, stelja 
malih rastlinojedih živali, lesni pepel in ostali 
biorazgradljivi materiali) in  

• kuhinjske odpadke (zelenjavni in sadni odpadki 
vseh vrst, jajčne lupine, kavna usedlina, filter 
vrečke, pokvarjeni izdelki hrane, kuhani ostanki 
hrane, papirnati robčki, brisače in vrečke) na način, 
kot to določa predpis o ravnanju z biološko 
razgradljivimi odpadki.  

(3) Uporabnik svojo odločitev o vključitvi v zbiranje 
bioloških odpadkov pisno sporoči izvajalcu javne službe, 
za ostale uporabnike se šteje, da svoje biološke odpadke 
kompostirajo.  

 
27. člen 

(novi uporabniki) 
(1) Lastnik ali drug uporabnik novega ali obnovljenega 
objekta mora kot nov uporabnik po tem odloku takoj po 
izdaji uporabnega dovoljenja ali najkasneje petnajst dni 
pred začetkom uporabe objekta to sporočiti izvajalcu 
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javne službe, zaradi določitve prevzemnega mesta, 
števila zabojnikov in drugih pogojev za začetek izvajanja 
javne službe.  
(2) Uporabnik iz prejšnjega odstavka mora izvajalcu 
javne službe sporočiti podatke o številu stanovalcev ali 
zaposlenih oziroma drugih oseb, ki na kakršnikoli drugi 
pravni podlagi opravljajo dela v prostorih ali na površinah 
uporabnika (v nadaljnjem besedilu: zaposleni), in o vrsti 
dejavnosti, ki se bo izvajala.  
(3) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek 
uporabnik – pravna oseba, če ravna v nasprotju s prvim 
ali drugim odstavkom tega člena, njegova odgovorna 
oseba pa z globo 500 eurov.  
(4) Z globo 1.400 eurov se kaznuje za prekršek 
uporabnik – samostojni podjetnik posameznik ali 
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna 
v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom tega člena, 
njegova odgovorna oseba pa z globo 300 eurov.  
(5) Z globo 400 eurov se kaznuje za prekršek  uporabnik 
– posameznik, če ravna v nasprotju s prvim ali drugim 
odstavkom tega člena. 

 
28. člen 

(gradbišče) 
(1) Investitorji oziroma izvajalci novogradenj, kakor je 
tako določeno v medsebojnem dogovoru, so tudi 
uporabniki po tem odloku, kar pomeni, da izvajalec javne 
službe za potrebe delovanja gradbišča preskrbi zadostno 
število zabojnikov za zbiranje komunalnih odpadkov. 
Uporabnik iz prejšnjega stavka mora izvajalcu javne 
službe pred pričetkom gradnje sporočiti podatke o številu 
zabojnikov.  
(2) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek 
uporabnik – pravna oseba, če ravna v nasprotju s 
prejšnjim odstavkom, njegova odgovorna oseba pa z 
globo 500 eurov.  
(3) Z globo 1.400 eurov se kaznuje za prekršek 
uporabnik – samostojni podjetnik posameznik ali 
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna 
v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, njegova 
odgovorna oseba pa z globo 300 eurov.  
(4) Z globo 400 eurov se kaznuje za prekršek  uporabnik 
– posameznik, če ravna v nasprotju s prvim odstavkom 
tega člena. 
 
VI. Viri financiranja javne službe in način 

njihovega oblikovanja 
 

29. člen 
(viri financiranja) 

Viri financiranja javne službe so določeni v koncesijskem 
aktu. 
 

30. člen 
(cena storitev javnih služb) 

(1) Cene storitev javne službe se, upoštevaje določila 
koncesijskega akta, določa skladno s predpisi, ki urejajo 
oblikovanje cen storitev javne službe. Cene predlaga 
izvajalec javne službe z elaboratom o oblikovanju cen 
storitev javne službe in ga predloži Svetu RCERO 
LJUBLJANA v potrditev. 
(2) Obračunsko obdobje znaša eno leto. 

 
31. člen 

(minimalni volumen zabojnikov) 
(1) Minimalni volumen zabojnikov za opravljeno storitev 
javne službe: 
• za uporabnika iz gospodinjstva za obdobje enega 

meseca za mešane komunalne odpadke ni manjši 
od 30 litrov na osebo, za embalažo 60 litrov na 
osebo, za papir 20 litrov na osebo, za steklo 10 

litrov na osebo in za biološke odpadke 15 litrov na 
osebo,  

• za počitniški objekt ali prazno stanovanjsko ali 
prazno poslovno enoto najmanjša velikost zabojnika 
za mešane komunalne odpadke ob upoštevanju 
najmanjše frekvence zbiranja, določene s tem 
odlokom.  

(2) Minimalni volumen zabojnikov za opravljeno storitev 
javne službe za uporabnike iz dejavnosti za obdobje 
enega meseca ni manjši od 15 litrov za mešane 
komunalne odpadke na osebo, skupni pa ne manjši od 
najmanjše velikosti zabojnika, za embalažo 30 litrov na 
osebo, za papir 10 litrov na osebo, za steklo 5 litrov na 
osebo in za biološke odpadke 5 litrov na osebo, pri 
čemer se za te uporabnike upoštevajo še naslednji 
kriteriji, in sicer: 
• za pisarniške prostore ali objekte ter za prostore ali 

objekte za vzgojo in izobraževanje za mešane 
komunalne odpadke znaša 0,4 litre/m2 in za 
biorazgradljive odpadke 0,1 liter/m2 ob upoštevanju 
tedenskega praznjenja, 

• za gostinske prostore ali objekte za mešane 
komunalne odpadke znaša 3 litre/m2 in za 
biorazgradljive odpadke 3 litre/m2 ob upoštevanju 
tedenskega praznjenja, 

• za prostore ali objekte z namembnostjo oddajanja 
prenočitvenih zmogljivosti za krajši čas za mešane 
komunalne odpadke znaša 2 litra/m2 in za 
biorazgradljive odpadke 0,4 litre/m2 ob upoštevanju 
tedenskega praznjenja, 

• za ostale poslovne prostore ali objekte za mešane 
komunalne odpadke znaša 2 litra/m2 in za 
biorazgradljive odpadke 1 liter/m2 ob upoštevanju 
tedenskega praznjenja. 

 
32. člen 

(obračun storitve) 
(1) Uporabniku se storitev javne službe obračuna po 
velikosti zabojnikov za mešane komunalne in biološke 
odpadke ali po tipiziranih vrečkah za mešane komunalne 
in biološke odpadke ter ob upoštevanju povprečnega 
mesečnega števila praznjenj zabojnikov oziroma 
odstranitve tipiziranih vrečk. 
 (2) V primeru skupnega zbirnega mesta za prepuščanje 
komunalnih odpadkov za več stanovanj v stavbi, več 
stavb in/ali pravnih oseb se kot merilo za razdelitev 
stroškov ravnanja s komunalnimi odpadki na stanovanje 
ali poslovni prostor uporabi število stanovalcev s stalnim 
ali začasnim prebivališčem v posameznem stanovanju in 
število zaposlenih pri poslovnem prostoru. Kolikor 
izvajalcu javne službe lastniki stanovanj ali poslovnih 
prostorov ali drugi plačniki računov ne posredujejo 
podatkov in dokazil o številu prebivalcev s stalnim ali 
začasnih prebivališčem v posameznem stanovanju in 
števila zaposlenih pri poslovnem prostoru, se kot merilo 
za razdelitev stroškov na stanovanje in na poslovni 
prostor uporabi podatke o površini stanovanj in poslovnih 
prostorov. 
(3) Za stavbo, v kateri ni stalno ali začasno prijavljenih 
prebivalcev in za katero ni podatka o velikosti zabojnika, 
se za obračun javne službe upošteva najmanjša velikost 
zabojnika in najmanjša pogostost odvoza.  
(4) Če se podatki, ki jih mora uporabnik posredovati 
izvajalcu javne službe, razlikujejo od podatkov iz uradne 
evidence, se upoštevajo pri obračunu storitev javnih 
služb podatki, ki izkazujejo višjo vrednost.  
(5) Če uporabnik ne plača računa in ne vloži ugovora na 
obračun storitve javne službe, mu izvajalec javne službe 
izda opomin. Če uporabnik ne plača računa niti v 
petnajstih dneh po izdanem opominu, izvajalec javne 
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službe ravna v skladu z zakonom, ki ureja izvršbo in 
zavarovanje.  
(6) Lastniki, ki oddajajo v najem stanovanjske ali druge 
prostore, so dolžni v najemni pogodbi z najemnikom 
določiti plačnika storitev zbiranja komunalnih odpadkov in 
ob prijavi, odjavi ali spremembi najemnika o tem takoj 
pisno obvestiti izvajalca javne službe. Če tega ne storijo, 
stroški zbiranja komunalnih odpadkov do dneva obvestila 
bremenijo lastnika nepremičnine. 
(7) Kolikor izvajalec javne službe ugotovi, da se 
uporabnik ni prijavil v sistem zbiranja komunalnih 
odpadkov, kot to določa ta odlok in ne prejema računa za 
storitev ravnanja z odpadki, mu izvajalec javne službe s 
prvim računom zaračuna storitve od pričetka uporabe 
storitve za celotno obdobje uporabe storitve. 
(8) Podroben način obračuna storitev javne službe 
določa akt, ki ureja obračun storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb ravnanje s komunalnimi 
odpadki, ki ga sprejeme Svet RCERO LJUBLJANA. 

 
33. člen 

(uveljavljanje sprememb) 
(1) Obračun storitev javne službe se izvaja na podlagi 
podatkov, ki jih v evidenci in katastru vodi izvajalec.  
(2) Spremembe pri uporabniku, ki vplivajo na obračun 
storitev javnih služb, so možne na podlagi podatkov iz 
uradnih evidenc in podatkov, ki jih izvajalcu javne službe 
sporočajo uporabniki. Navedeni podatki se upoštevajo s 
prvim dnem naslednjega meseca po prejemu obvestila 
uporabnika. 
 
VII. Vrsta in obseg objektov in naprav, potrebnih 

za izvajanje javne službe 
 

34. člen 
(gospodarska javna infrastruktura) 

(1) Za izvajanje javne službe zbiranje komunalnih 
odpadkov je potrebna naslednja gospodarska javna 
infrastruktura:  
• zemljišča, objekti in naprave zbirnih centrov za 

prevzemanje in zbiranje,  
• zemljišča in objekti zbiralnic ločenih frakcij in 

premičnih zbiralnic nevarnih odpadkov,  
• zemljišča, objekti in naprave za skladiščenje. 

(2) Gospodarska javna infrastruktura iz prejšnjega 
odstavka, ki je v lasti Občine Cerklje na Gorenjskem  in jo 
ima izvajalec javne službe v poslovnem najemu, je 
predmet pogodbe med izvajalcem javne službe in Občino 
Cerklje na Gorenjskem. Obveznosti izvajalca javne 
službe glede infrastrukture in druga z infrastrukturo 
povezana vprašanja tudi o zaposlenih delavcih, se 
uredijo s pogodbo o poslovnem najemu gospodarske 
javne infrastrukture. 
 
VIII. Prevzem novozgrajenih javnih sistemov za 

zbiranje komunalnih odpadkov 
 

35. člen 
Izvajalec javne službe prevzame novozgrajeno 
infrastrukturo, ki je v lasti Občine Cerklje na Gorenjskem, 
v poslovni najem s sklenitvijo pogodbe.  
 
IX. Nadzor 

 
36. člen 

(pristojnosti nadzora) 
(1) Strokovni nadzor nad izvajanjem tega odloka 
opredeljuje koncesijski akt.  
(2) Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja 
organ skupne občinske uprave za skupno opravljanje 

nalog občinske uprave na področju inšpekcije in 
redarstva “Medobčinski inšpektorat in redarstvo”.  
(3) Pristojni inšpektor z odločbo odredi, da se v roku, ki 
ga določi: 
• odpravijo nepravilnosti, ki jih ugotovi v zvezi s 

kršitvijo določbe tega odloka, za katero je 
predpisana globa, 

• vzpostavi prejšnje stanje ali drugačno sanacijo na 
javni površini, če vzpostavitev prejšnjega stanja ni 
možna, po drugi osebi, na stroške povzročitelja. 

 
X. Prehodne in končne določbe 

 
37. člen 

Določbe drugega odstavka 31. člena se v celoti izvedejo 
do 1. januarja 2023. 

 
38. člen 

Pogodbo o poslovnem najemu infrastrukture za namen 
zbiranja komunalnih odpadkov, opredeljeno v drugem 
odstavku 34. člena, Občina Cerklje na Gorenjskem in 
izvajalec javne službe zbiranja odpadkov skleneta do 30. 
septembra 2021. 

 
39. člen 

V obračunskih obdobjih za leti 2019 in 2020 se 
izračunane predračunske cene iz Elaborata o oblikovanju 
cen storitev gospodarske javne službe zbiranja 
komunalnih odpadkov za obdobje 2019 – 2021 
upoštevajo kot predračunske cene za leti 2019 in 2020. 

 
40. člen 

Z dnem uveljavitve tega odloka v celoti preneha veljati 
Odlok o gospodarskih javnih službah zbiranja komunalnih 
odpadkov in prevoza komunalnih odpadkov v Občini 
Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik, Št. 1, 11. marec 
2016 (11.03.2016). 

 
41. člen 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
vestniku Občine Cerklje na Gorenjskem, razen določb 
tretjega odstavka 13. člena, drugega odstavka 30. člena 
in drugega odstavka 32. člena tega odloka, ki začnejo 
veljati z dnem prenehanja veljavnosti določb Sklepa o 
tarifnem sistemu za obračun storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi 
odpadki (Uradni list RS, št. 105/15 in 73/17 ter Uradno 
glasilo Občine Cerklje na Gorenjskem št. 55/2017), ki se 
nanašajo na način zamenjave zabojnika, obračunsko 
obdobje in razdeljevanje stroškov storitev javne službe 
med posameznimi stanovanji ali poslovnimi prostori v 
stavbah. 
 
Številka: 007-009/2020-07 
Datum: 9.12.2020 
 

 Občina Cerklje na Gorenjskem 
 Franc Čebulj l. r., župan 

 
 

 
1011. Sklep o oprostitvi plačila komunalnega 

prispevka investitorjem prostovoljnim 
gasilskim društvom, vključenim v Gasilsko 
zvezo Cerklje na Gorenjskem 

 
Na podlagi 21. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 
11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 227. člena Zakona o 
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urejanju prostora (ZUreP-2; Uradni list RS, št. 61/17), 16. 
člena Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni 
vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 7/2016) in (4) 
odstavka 10. člena Odloka o programu opremljanja 
stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega 
prispevka v občini Cerklje na Gorenjskem  (Uradni 
vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 3/2015 in 
2/2016 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 43/2017 in 
27/2019) je Občinski svet Občine Cerklje na 13. redni seji 
dne 9. 12. 2020 sprejel 
 

SKLEP 
O OPROSTITVI PLAČILA KOMUNALNEGA 

PRISPEVKA INVESTITORJEM PROSTOVOLJNIM 
GASILSKIM DRUŠTVOM, VKLJUČENIM V GASILSKO 

ZVEZO CERKLJE NA GORENJSKEM 
 

1. člen 
(1) S tem sklepom se določi, da se komunalni prispevek 
ne plača za priključitev na obstoječo in novo komunalno 
opremo, za gradnjo ali legalizacijo objektov namenjenih 
opravljanju gasilske dejavnosti – objekti s šifro CC-SI 
12740, pod naslednjimi pogoji: 
• da gre za objekte, ki so v izključni lasti prostovoljnih 

gasilskih društev, vključenih v Gasilsko zvezo 
Cerklje na Gorenjskem in ki izvajajo javno gasilsko 
službo; 

• da gre za gradnjo objektov ali priključevanje le-teh 
na obstoječo komunalno opremo, katerih edini 
investitor je gasilsko društvo, vključeno v Gasilsko 
zvezo Cerklje na Gorenjskem in ki izvaja javno 
gasilsko službo; 

• da gre za izključno nestanovanjske objekte, 
namenjene opravljanju gasilske dejavnosti. 

(2) Kolikor zavezanec uveljavlja oprostitev plačila 
komunalnega prispevka po tem členu in gre za objekt, ki 
v celoti ne ustreza vsem pogojem, kot so določeni v 
prejšnjem odstavku tega člena, se oprostitev plačila 
komunalnega prispevka prizna samo za tisti del objekta, 
ki izpolnjuje vse pogoje iz prejšnjega odstavka tega 
člena. 
 

2. člen 
Ta sklep velja z dnem sprejema na občinskem svetu, 
objavi se v Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 3505-01/2013-30 
Datum:  9. 12. 2020 
 

 Občina Cerklje na Gorenjskem 
 Franc Čebulj l. r., župan 

 
 

 
1012. Sklep o razglasitvi zemljišča za grajeno javno 

dobro 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 
11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 245. člena Zakona o 
urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), 3. in 39. 
člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 
36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18), 7. člena Statuta Občine 
Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 7/2016) ter 2. in 5. člena Odloka o 
kategorizaciji občinskih cest v Občini Cerklje na 
Gorenjskem (Uradni vestnik Občina Cerklje, št. 4/2009, 
3/2014, 2/2015, 1/2016, Uradno glasilo slovenskih občin, 
št. 66/2018) je Občinski svet Občine Cerklje na 

Gorenjskem na svoji 13. redni seji dne 9. 12. 2020, 
sprejel naslednji  

SKLEP 
O RAZGLASITVI ZEMLJIŠČA ZA GRAJENO JAVNO 

DOBRO 
 

1. 
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena 
pridobijo naslednja zemljišča: 

1. katastrska občina 2110 GRAD parcela 719/1 (ID 
4392055),  

2. katastrska občina 2110 GRAD parcela 718/12 (ID 
6763056),  

3. katastrska občina 2110 GRAD parcela 724/1 (ID 
1786208),  

4. katastrska občina 2110 GRAD parcela 724/15 (ID 
3721697),  

5. katastrska občina 2110 GRAD parcela 718/1 (ID 
3153281),  

6. katastrska občina 2110 GRAD parcela 724/12 (ID 
4771205),  

7. katastrska občina 2110 GRAD parcela 719/11 (ID 
6763070),  

8. katastrska občina 2110 GRAD parcela 718/14 (ID 
6763054),  

9. katastrska občina 2113 ZALOG parcela 672/10 (ID 
1302245). 

 
2. 

Pri nepremičninah iz 1. točke tega sklepa se v zemljiški 
knjigi pri lastniku: 

Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 
4207 Cerklje na Gorenjskem, matična številka: 5874670, 
zaznamuje: 

»grajeno javno dobro lokalnega pomena – občinska 
cesta«. 
 

3. 
Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in 
začne veljati naslednji dan po objavi. 
 
Številka: 7113-02/2018-31 
Datum: 9. 12. 2020 
 

 Občina Cerklje na Gorenjskem 
 Franc Čebulj l. r., župan 

 
 

 
1013. Sklep o vrednosti gradbene cene 

stanovanjskih hiš, stanovanj in drugih 
nepremičnin v Občini Cerklje na Gorenjskem 
za leto 2021 

 
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Cerklje na 
Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem št. 7/2016) je Občinski svet na 13. redni seji 
dne 9. 12. 2020 sprejel naslednji  
 

SKLEP 
O VREDNOSTI GRADBENE CENE STANOVANJSKIH 

HIŠ, STANOVANJ IN DRUGIH NEPREMIČNIN V 
OBČINI CERKLJE NA GORENJSKEM za leto 2021 

 
1. člen 

S tem sklepom se določi gradbena cena koristne 
stanovanjske  površine, ki je element za izračun 
prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter 
drugih nepremičnin. 
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Povprečna gradbena cena za m2  stanovanjske 
površine na območju Občine Cerklje na Gorenjskem za 
leto 2021  znaša za: 
• naselje Cerklje  886,75 € in 
• ostala naselja    851,31 €. 

 
2. člen 

Ta sklep velja z dnem sprejema na občinskem svetu, 
objavi se v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja 
pa se od 01. 01. 2021. 
 
Številka: 032-06/2018-135 
Datum:   9. 12. 2020 
 

 Občina Cerklje na Gorenjskem 
 Franc Čebulj l. r., župan 

 
 

 
1014. Sklep o vrednosti točke za določitev višine 

nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 
na območju Občine Cerklje na Gorenjskem za 
leto 2021 

 
Na podlagi 11. člena Odloka o nadomestilu za uporabo 
stavbnega zemljišča Občine Cerklje na Gorenjskem 
(Objavljen v Uradnem vestniku Občine Cerklje, št. 7, z 
dne 23. 12. 2016 ter v Uradnem glasilu slovenskih občin, 
št. 2/2017 z dne 20. 01. 2017 in št. 27/2019 z dne 07. 06. 
2019) in 16. člena Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem 
(Uradni vestnik  Občine Cerklje na Gorenjskem št. 
7/2016), je Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem 
na svoji 13. redni seji dne 9. 12. 2020 sprejel naslednji  
 

SKLEP 
O VREDNOSTI TOČKE ZA DOLOČITEV VIŠINE 

NADOMESTILA 
ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA 

NA OBMOČJU OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM 
ZA LETO 2021 

 
1. člen 

Vrednost točke za določitev višine nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Cerklje 
na Gorenjskem  za leto 2021 znaša: 
• za zazidano stavbno zemljišče  0,01036 m2/letno 
• za nezazidano stavbno zemljišče 0,00518 m2/letno 

 
2. člen 

Ta sklep velja z dnem sprejema na občinskem svetu, 
objavi se v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja 
pa se od 01. januarja 2021. 
 
Številka: 032-06/2018-134 
Datum:   9. 12. 2020 
 

 Občina Cerklje na Gorenjskem 
 Franc Čebulj l. r., župan 
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