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10.

Na podlagi 29. in 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 100/2005 - uradno prečiščeno besedilo in št. 21/2006 - od-
ločba US), ter 14. 16. in 107. člena Statuta Občine Cerklje na Gorenj-
skem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 1/99, 1/01,
3/02 in 4/03) je Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem na svo-
ji 4. redni seji, dne 20. 6. 2007, sprejel naslednjo

SPREMEMBO STATUTA
Občine Cerklje na Gorenjskem

1. člen

V Statutu Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cer-
klje na Gorenjskem, št. 1/99, 1/01, 3/02 in 4/03) se besedilo prve-
ga odstavka 113. člena spremeni tako, da se glasi:
”Statut, odloki in drugi predpisi občine so praviloma objavljeni v urad-
nem delu glasila - Uradni vestnik občine Cerklje na Gorenjskem - lo-
kalnega časopisa Občine Cerklje na Gorenjskem ”Novice izpod Kr-
vavca” in pričnejo veljati petnajsti dan po objavi, razen če ni v njih gle-
de objave in začetka veljavnosti drugače določeno.”

2. člen

Ostala določila statuta ostanejo nespremenjena.

3. člen

Sprememba statuta začne veljati z dnem objave v Uradnem vestniku
Občine Cerklje na Gorenjskem.

Številka: 032-10/2006-24
Datum: 20.6.2007

Župan
Franc Čebulj, l.r.

11.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.
79/99, 124/00, 97/01, 30/02, 56/02-ZJU in 110/02 ZDT-B) in 16.
člena Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine
Cerklje na Gorenjskem, št. 1/99, 1/01 in 3/02, 4/03) je občinski
svet Občine Cerklje na Gorenjskem na 4. redni seji, dne 20. 6. 2007,
sprejel 

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Cerklje na Gorenjskem

za leto 2006

1. člen

S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Cerklje
na Gorenjskem za leto 2006, ki zajema bilanco prihodkov in odhod-
kov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.

2. člen

Zaključni račun proračuna Občine Cerklje na Gorenjskem izkazuje v
obdobju od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2006 naslednje zneske:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v 000 SIT

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 1.415.995
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 913.719

70 DAVČNI PRIHODKI 626.435
700 Davki na dohodek in dobiček 454.006
703 Davki na premoženje 104.717
704 Domači davki na blago in storitve 67.712

71 NEDAVČNI PRIHODKI 287.284
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 59.191
711 Takse in pristojbine 3.846
712 Denarne kazni 696
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 1.072
714 Drugi nedavčni prihodki 222.479

72 KAPITALSKI PRIHODKI 329.546
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 251.077
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega 
premoženja 78.469

74 TRANSFERNI PRIHODKI 172.730
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih 
institucij 172.730
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 1.312.566

40 TEKOČI ODHODKI 212.990
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 42.271
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 6.842
402 Izdatki za blago in storitve 159.877
409 Rezerve 4.000
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41 TEKOČI TRANSFERI 262.984
410 Subvencije 23.591
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 172.124
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 29.847
413 Drugi tekoči domači transferi 37.422

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 546.058
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 546.058

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 290.534
431 Investicijski transferi osebam, ki niso 
proračunski uporabniki 284.234
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 6.300
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.- II.) 103.429

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN 
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750) 8.732

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 8.732
750 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov 
in zasebnikov 8.732
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV (440) 0

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 0
440 Dana posojila posameznikom in zasebnikom 0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.) 8.732

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0
50 ZADOLŽEVANJE 0

500 Domače zadolževanje 0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 0

55 ODPLAČILA DOLGA 0
550 Odplačila domačega dolga 0
IX POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV 
NA RAČUNIH (I. +IV. + VII. - II. -V. -VIII.) 112.161
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.) 0
XI. NETO FINANCIRANJE (VI. + X. - IX.) -103.429

3. člen

Splošni del zaključnega računa proračuna, ki obsega bilanco prihod-
kov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financira-
nja in posebni del zaključnega računa proračuna Občine Cerklje na
Gorenjskem za leto 2006 sta sestavna dela tega odloka in bosta ob-
javljena na spletnem portalu Občine Cerklje na Gorenjskem.

4. člen

Zaključni račun proračuna Občine Cerklje na Gorenjskem za leto
2006 se objavi v Uradnem vestniku Občine Cerklje na Gorenjskem in
začne veljati 15 dni po objavi.

Številka, 032-10/2006-25
Cerklje, 20. 6. 2007 

Župan
Občina Cerklje na Gorenjskem

Franc Čebulj, l. r.

12.

Na podlagi 21. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 100/2005 - uradno prečiščeno besedilo in št. 21/2006 - od-
ločba US), 2., 5., 6., 9. in 12. člena Zakona o varstvu kulturne dediš-
čine (Uradni list RS, št. 7/99) ter 14. in 16. člena Statuta Občine Cer-
klje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št.
1/99, 1/01, 3/02 in 4/03) je Občinski svet Občine Cerklje na Go-
renjskem na svoji 4. redni seji, dne 20. 6. 2007, sprejel

ODLOK
o razglasitvi Petrovčeve hiše za kulturni spomenik 

lokalnega pomena

1. člen

S tem odlokom se za kulturni spomenik lokalnega pomena razglasi
enoto dediščine: Cerklje na Gorenjskem - Hiša Krvavška cesta 1
(EŠD 21787), po domače Pri Petrovc.

Enota dediščine Cerklje na Gorenjskem - Hiša Krvavška cesta 1 stoji
v središču Cerkelj na Gorenjskem, njeno domače ime je pri Petrovc (v
nadaljevanju: Petrovčeva hiša). Petrovčeva hiša se zaradi izjemnih
spomeniških lastnosti, ki jih predstavlja, razglaša za kulturni spomenik
lokalnega pomena z lastnostmi etnološkega in kulturnozgodovinskega
spomenika.

2. člen

Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev Petrovčeve hiše za spomenik lo-
kalnega pomena:
Petrovčeva hiša predstavlja v celoti ohranjeno identiteto cerkljanske
kulturne zgodovine, načinov življenja ljudi od 18. stoletja dalje. V 19.
stoletju prenovljena in povečana nadstropna hiša z dvokapno streho in
kamnitima portaloma ohranja gradbeno razvojne faze z zasnovo iz 18.
stoletja. Do druge svetovne vojne je bila v njej gostilna, njen lastnik pa
Murnik Andrej, ki je bil tudi župan Cerkelj. Na južni in vzhodni fasadi
so vidni poslikani robovi, del freske sv. Florjana in poslikane okenske
odprtine iz 18. stoletja. Petrovčeva hiša predstavlja materialno pričo
preteklosti, ki je sooblikovala gospodarski, družbeni in kulturni razvoj
na tem območju. 

3. člen

Enota dediščine EŠD 21787 Cerklje na Gorenjskem - Hiša Krvavška
cesta 1, to je spomenik, leži na parcelni številki 546/2 k.o. Cerklje. 
Meja varovanega območja spomenika je vrisana na temeljnem topo-
grafskem načrtu v merilu 1 : 500, ki je sestavni del tega odloka. Izvir-
nik načrta hrani Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Ob-
močna enota Kranj (v nadaljevanju: ZVKDS).

Vplivno območje enote dediščine EŠD 21787 Cerklje na Gorenjskem
- Hiša Krvavška cesta 1 predstavljajo zemljišča parc.št.: 545/2,
545/3, ki sta v naravi travnik; del 546/1-dovoz in del 551/1-vrt, vse
k.o. Cerklje.

4. člen

Za spomenik velja varstveni režim, ki določa, da je na spomeniku, v
njem ali v njegovi varovani okolici prepovedano:

- objekt poškodovati ali podreti;
- spreminjati tlorisno in višinsko zasnovo;
- spreminjati konstrukcijsko zasnovo in gradivo;
- spreminjati funkcionalno zasnovo in razporeditev dejavnosti v notra-

njem in pripadajočem zunanjem prostoru, razen v primeru prilago-
jene dejavnosti, ko se spomenik nameni novim vsebinam, k čemur
izdaja dovoljenja in pogoje ZVKDS;

- spreminjati oblikovanost zunanjščine - arhitekturno členitev, streši-
ne, kritino, napušče, zatrepe, stavbno pohištvo, gradiva, barve, de-
tajle ipd;

- na fasade nameščati reklamne panoje, izveske in svetila, ki niso v
skladu z oblikovno in vsebinsko zasnovo objekta;

- spreminjati odnos do drugih objektov na parceli in do sosednjih
stavb;

- spreminjati komunikacijsko in infrastrukturno navezavo na javni
prostor. 

Dovoljeni so posegi:

- v zvezi s prenovo in vzdrževalnimi deli v skladu s kulturno varstveni-
mi pogoji in kulturno varstvenim soglasjem pristojnega ZVKDS;

- na osnovi predhodnih konservatorskih raziskav spremeniti dele
stavb oziroma stavbne opreme v kakovostnejše oziroma avtentič-
nejše stanje, izvajati raziskovalna dela; 

- izjemoma je v skladu s Konservatorskim programom, s kulturno
varstvenimi pogoji in s soglasjem mogoče spremeniti namembnost
objekta, če ni mogoče zagotoviti prvotne funkcije stavbe in če s
tem nista bistveno prizadeti materialna substanca in pričevalnost
objekta;
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- spremeniti ali dopolniti konstrukcijsko zasnovo, če ni mogoče dru-
gače zagotoviti statične stabilnosti stavbe, a le skladno s smernica-
mi ZVKDS.

5. člen

Za vplivno območje spomenika velja varstveni režim, ki določa: 

- na vplivnem območju spomenika ni dovoljena gradnja objektov, za-
časnih in trajnih ter izvajanje posegov, ki bi lahko imeli neposreden
ali posreden vpliv na kulturno funkcijo ter vidno in doživljajsko pri-
vlačnost kulturnega spomenika; 

- v primeru vplivnega območja Petrovčeve hiše je mogoče na zem-
ljiščih parc. št. 545/2 in 545/3 urediti ustrezna parkirišča; 

- pogoje, ki izhajajo iz Konservatorskega programa je treba upošte-
vati tudi pri projektiranju novih vsebin v prostor.

6. člen

Za vsako morebitno spremembo funkcije kulturnega spomenika ali
njegovega dela in za vsak poseg v spomenik, njegov sestavni del ali
na vplivno območje, je potrebno predhodno pridobiti kulturnovarstve-
ne pogoje in na njihovi podlagi kulturnovarstveno soglasje ZVKDS.

7. člen

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat Republike
Slovenije za varstvo kulturne dediščine. 

8. člen

Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem vestniku Občine Cer-
klje na Gorenjskem.

Številka: 032-10/2006-26
Datum: 20. 6. 2007 

Župan
Franc Čebulj, l.r.

13.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
100/05 - uradno prečiščeno besedilo ZLS-UPB1), 3., 6. in 9. člena
Odloka o gospodarskih javnih službah občine Cerklje (Uradni vestnik
Gorenjske, št. 1/98) ter 14. in 16. člena Statuta Občine Cerklje na
Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 1/99,
1/01, 3/02 in 4/03) je Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem
na 4. redni seji, dne 20. 6. 2007, sprejel

O D L O K
o razveljavitvi Odloka - koncesijskega akta za podelitev 

koncesije za izgradnjo kanalizacijskega omrežja in izvajanje
gospodarske javne službe zbiranje, odvajanje in čiščenje 

komunalnih, odpadnih in padavinskih voda 
v Občini Cerklje na Gorenjskem

1. člen

Odlok - koncesijski akt za podelitev koncesije za izgradnjo kanalizacij-
skega omrežja in izvajanje gospodarske javne službe zbiranje, odvaja-
nje in čiščenje komunalnih, odpadnih in padavinskih voda v Občini
Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenj-
skem, št. 4/01), se razveljavi.

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Ob-
čine Cerklje na Gorenjskem.

Številka: 032-10/2006-32
Datum: 20.6.2007

Župan
Franc Čebulj, l.r.

14.

Na podlagi Uredbe o oblikovanju cen komunalnih storitev (Uradni list
RS, št. 38/2007), 39. člena Odloka o ravnanju s komunalnimi odpad-
ki v občini Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na
Gorenjskem št. 1/2002) je občinski svet na svoji 4. redni seji dne 20.
06. 2007 sprejel

PRAVILNIK
o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki 

v Občini Cerklje na Gorenjskem

I. PREDMET TARIFNEGA SISTEMA

1. člen

Tarifni sistem za obračun storitev gospodarske javne službe ravnanja s
komunalnimi odpadki v občini Cerklje na Gorenjskem določa način
oblikovanja postavk tarifnega sistema in način obračunavanja storitev
za:

- zbiranje in odvoz odpadkov, 
- obdelavo, predelavo ter odlaganje odpadkov,

ob uporabi posod prostornine od 120 do 7000 litrov.

2. člen

Cena storitev je sestavljena iz:
- lastne cene, 
- cene za investicije.

Lastna cena predstavlja pokrivanje stroškov, nastalih z izvajanjem de-
javnosti, določenih s 4. členom tega pravilnika in je izražena v EUR/kg
zbranih oziroma odloženih odpadkov.

Cena za investicije predstavlja sorazmerni del sredstev, potrebnih za
izvajanje investicij s področja ravnanja s komunalnimi odpadki, in je iz-
ražena v EUR/kg zbranih oziroma odloženih odpadkov. 

3. člen

Višina lastne cene ter cene za investicije se oblikuje v skladu z veljav-
nimi predpisi na področju oblikovanja cen.

II. OBSEG RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI

4. člen

Ravnanje s komunalnimi odpadki zajema zbiranje in odvoz odpadkov,
obdelavo in predelavo odpadkov ter odstranjevanje odpadkov.

Zbiranje in odvoz odpadkov (v nadaljevanju odvoz) obsega:
- zbiranje in odvoz odpadkov iz gospodinjstev,
- zbiranje in odvoz ločeno zbranih frakcij z ekoloških otokov,
- zbiranje in odvoz kosovnih odpadkov,
- zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov,
- zbiranje in odvoz ostalih komunalnih odpadkov,
- delovanje zbirnih centrov,
- analitična obdelava podatkov,
- nabavo in vzdrževanje opreme za zbiranje,
- obveščanje in ozaveščanje uporabnikov.

Obdelava in predelava ter odlaganje odpadkov (v nadaljevanju deponi-
ranje odpadkov) obsega:
- obdelavo komunalnih odpadkov,
- sortiranje in obdelavo ločeno zbranih frakcij,
- oddajanje ločenih frakcij v predelavo,
- razstavljanje kosovnih odpadkov in njihova obdelava,
- začasno skladiščenje ločenih frakcij ter kosovnih in nevarnih 
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odpadkov pred oddajo v predelavo ali odstranjevanje,

- pretovarjanje vseh frakcij odpadkov,
- odlaganje ostankov komunalnih odpadkov na odlagališču.

III. OBRAČUN STORITEV RAVNANJA S KOMUNALNIMI 
ODPADKI ZA GOSPODINJSTVA

5. člen

Mesečni obračun storitve odvoza odpadkov za gospodinjstva izražen
v EUR/osebo se opravi na podlagi naslednjih postavk:
- lastne cene in cene za investicije odvoza odpadkov, 
- pavšalne količine vseh povzročenih odpadkov na osebo na mesec,
ki jo določi izvajalec na podlagi tehtanja in vodenja evidenc na odlaga-
lišče pripeljanih odpadkov. Pavšalno količino povzročenih odpadkov
na osebo izvajalec ugotavlja letno.

Cena odvoza odpadkov za posamezno osebo (Cos) na mesec je pro-
dukt povzročene količine odpadkov ene osebe Q= kg/os/m) in lastne
cene ter cene za investicije (LC+IC) odvoza odpadkov:

Cos = Q x (LC+IC) 

Mesečni obračun storitev odvoza komunalnih odpadkov za gospodinj-
stva se izvede po naslednji formuli:

Zo = Cos x Šos 

Zo -  znesek za odvoz odpadkov, ki ga gospodinjstvo plača v EUR
na mesec

Cos -  mesečna cena na osebo v občini Cerklje na Gorenjskem
Šos -  število oseb v gospodinjstvu

6. člen

Mesečni obračun storitve deponiranja odpadkov za gospodinjstva, iz-
ražen v EUR/liter, se opravi na podlagi naslednjih postavk:

- lastne cene in investicijske cene deponiranja odpadkov,
- ocenjene prostornine vseh posod. Podatke o prostornini posod

vodi izvajalec.

Cena deponiranja odpadkov na liter posode na mesec (Cl) je tako iz-
peljana kot količnik vsote povprečnih mesečnih lastnih in investicijskih
stroškov (LS+IS) ter vsote prostornine vseh posod v vseh občinah,
kjer izvajalec izvaja dejavnost ravnanja s komunalnimi odpadki.

Mesečni obračun storitve deponiranja odpadkov se izvede po nasled-
nji formuli:

Zd = Cl x Pl

Zd -  znesek za deponiranje odpadkov, ki ga gospodinjstvo plača v
EUR na mesec

Cl -  cena na liter 
Pl -  prostornina posode gospodinjstva v litrih

Na območjih, kjer izvajalec javne službe izvaja dejavnost odvoza od-
padkov dvakrat ali večkrat tedensko, se prostornina posode (Pl) v litrih
pomnoži s številom odvozov.

Več gospodinjstev lahko odlaga odpadke v skupno posodo, prostorni-
na (litri) se sorazmerno oziroma po dogovoru razdeli med posamezna
gospodinjstva, vendar je v tem primeru najmanjša količina za individu-
alne objekte, ki se obračuna, 120 litrov.

Minimalna prostornina posod za gospodinjstva se določi glede na pov-
prečno količino odpadkov na člana gospodinjstva, ki znaša 40 litrov
na teden. 

7. člen

Obračun storitev odvoza odpadkov za posamezno počitniško hišo ali
za stanovanje, ki se uporablja kot počitniško stanovanje, je enak ob-
računu storitev za dve osebi na mesec. 

Obračun storitve deponiranja odpadkov se opravi glede na dejansko
posodo oziroma najmanj 120 litrov.

IV. OBRAČUN STORITEV RAVNANJA S KOMUNALNIMI 
ODPADKI ZA POSLOVNO DEJAVNOST

8. člen

Ta pravilnik določa tudi način oblikovanja cene za storitve odvoza in
deponiranja komunalnih odpadkov za pravne osebe in fizične osebe,
ki opravljajo gospodarsko ali drugo dejavnost in imajo zabojnike s
prostornino od 120 do 1100 litrov.

Mesečni obračun storitve odvoza odpadkov za poslovno dejavnost, iz-
ražen v EUR/odvoz, se opravi na podlagi naslednjih postavk:
- lastne cene in cene za investicije odvoza odpadkov, 
- števila odvozov vseh posod iz poslovne dejavnosti
Cena odvoza odpadkov na posodo (Cp) je količnik vsote povprečnih
mesečnih lastnih in investicijskih stroškov (LS+IS) ter povprečnega
mesečnega števila odvozov vseh posod iz poslovne dejavnosti v obči-
ni Cerklje na Gorenjskem.

Za izhodiščno velikost posode se šteje posoda s prostornino 240 li-
trov. Koeficienti (K) za posamezne velikosti posod so naslednji:

120 litrov = 0,8
160 litrov = 0,9
240 litrov = 1
500 litrov = 2
700 litrov = 2,5
900 litrov = 3
1100 litrov = 3,5

Cena odvoza odpadkov na odvoz (Cod) je produkt cene odvoza za po-
sodo (Cp) in koeficienta (K). 

Cod = Cp x K

Cod -  cena za odvoz odpadkov
Cp -  cena odvoza za posodo
K -  koeficient

Obračun storitve deponiranja je enak obračunu storitve deponiranja za
gospodinjstva opredeljenem v 6. členu tega pravilnika.

Obračun storitev ravnanja z odpadki se opravi glede na dejansko po-
sodo oziroma najmanj za 120 litrov.

Več povzročiteljev lahko odlaga odpadke v skupno posodo, prostorni-
na (litri) se sorazmerno oziroma po dogovoru razdeli med posamezne
povzročitelje, vendar je v tem primeru najmanjša velikost posode, ki se
povzročitelju obračuna, 120 litrov.

9. člen

Na podlagi oblikovanih postavk tarifnega sistema izvajalec jav-
ne službe predlaga višine tarifnih postavk. Sklep o višini tarifnih
postavk sprejme občinski svet občine Cerklje na Gorenjskem.

V. KONČNE DOLOČBE

10. člen

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem vestniku
Občine Cerklje na Gorenjskem. 

Številka: 032-10/2006-22
Datum: 20. 06. 2007 

Občina Cerklje na Gorenjskem
Franc Čebulj, župan, l.r.
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15.

Na podlagi 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
100/2005), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št.
41/04), 3. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list
RS, št. 32/93), 7. člena statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Urad-
ni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 1/99, 1/01, 3/02 in
4/03), Odlok o statusnem preoblikovanju Javnega podjetja Komuna-
la Kranj, p.o. v Komunalo Kranj, javno podjetje, d.o.o. (Uradni list RS,
št.1/2000) in Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne ter
padavinske vode na območju Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni
vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 2/05) je občinski svet na
svoji 4. redni seji dne 20. 06. 2007 sprejel naslednji:

SKLEP

o določitvi izvajalca gospodarske javne službe odvajanja in čiš-
čenja komunalne odpadne ter padavinske vode

1. člen

Za izvajalca obvezne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja
komunalne odpadne ter padavinske vode ter čiščenja komunalne od-
padne vode na ČN Lipice v Češnjevku se s tem Sklepom določi ”Ko-
munala Kranj, javno podjetje, d. o. o., Ul. Mirka Vadnova 1, 4000
Kranj”. 

2. člen

Ta sklep velja naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Cer-
klje na Gorenjskem. 

Številka: 032-10/2006-23
Datum: 20. 06. 2007 

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

16.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
100/05 ZLS-UPBL), 17. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje
cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, 36/02) in Koncesijske
pogodbe pomoč družini na domu je Občinski svet Občine Cerklje na
Gorenjskem na 4. redni seji dne, 20. 06. 2007 sprejel

SKLEP

o ceni storitve pomoč družini na domu

1. člen

Cena storitve pomoč družini na domu znaša 10,17 EUR na uro (stro-
ški vodenja 1,23 EUR/ura, neposredna oskrba 8,94 EUR/ura).

2. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Ob-
čine Cerklje na Gorenjskem, uporabljati pa se začne s 01. 07. 2007
dalje.

Številka: 032-10/2006-27
Cerklje na Gorenjskem, dne 20. 06. 2007

Občina Cerklje na Gorenjskem
ŽUPAN

Franc ČEBULJ, l.r.

17.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
100/05 ZLS-UPB1), 7. in 16. člena Statuta Občine Cerklje na Gorenj-
skem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem št. 1/99,1/01,
3/02, 4/03), Točkovnika in Pravilnika o izbiri in vrednotenju progra-
mov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in kulturnih projektov, ki jih finan-
cira in sofinancira Občina Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Ob-
čine Cerklje na Gorenjske, št. 4/03), Javnega razpisa za sofinancira-
nje programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in kulturnih
projektov v Občini Cerklje na Gorenjskem za leto 2007 (Novice izpod
Krvavca 1/07) je Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem na 4.
redni seji dne, 20. 06. 2007 sprejel

SKLEP
o višini sredstev za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih 

dejavnosti in kulturnih projektov v Občini 
Cerklje na Gorenjskem za leto 2007

1. člen

Sredstva, za delovanje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in kulturnih pro-
jektov, ki se izvajajo na področju občine Cerklje na Gorenjskem, se
razdelijo na podlagi meril in vrednotenju del kulturnih skupin za leto
2007 v višini:

KUD Adergas 8.195,00 EUR
KUD Cerklje 5.421,00 EUR
KUD Spodnji Brnik 1.087,00 EUR
KUD Šenturška Gora 416,00 EUR
Likovno društvo Cerklje 394,00 EUR
UNESCO klub Cerklje 851,00 EUR
Društvo za vzpodbujanje kreativnosti Igrišče 328,00 EUR

2. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Ob-
čine Cerklje na Gorenjskem.

Številka: 032-10/2006-29
Cerklje na Gorenjskem, dne 20.06. 2007

ŽUPAN
Občine Cerklje na Gorenjskem

Franc ČEBULJ l.r.

18.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
100/05 ZLS-UPB1), 2. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št.
22/98 do 15/03), 7. in 16. člena Statuta Občine Cerklje na Gorenj-
skem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem št. 1/99,1/01,
3/02, 4/03), Pravilnika o sofinanciranju športnih programov v Občini
Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjske,
št. 4/03, 2/05), Javnega razpisa za sofinanciranje letnih programov
na področju športa iz proračuna Občine Cerklje na Gorenjskem za
leto 2007 (Novice izpod Krvavca 1/07) je Občinski svet Občine Cer-
klje na Gorenjskem na 4. redni seji dne, 20. 06. 2007 sprejel

SKLEP
o višini sredstev za sofinanciranje letnih programov 

na področju športa iz proračuna Občine 
Cerklje na Gorenjskem za leto 2007

1. člen

Sredstva, za delovanje športnih društev in športnih klubov, ki delujejo
na področju občine Cerklje na Gorenjskem, se razdelijo podlagi 32.
člena Pravilnika o sofinanciranju športnih programov Občine Cerklje
na Gorenjskem, kjer so opredeljena merila za izbor in vrednotenje pro-
gramov za leto 2007 v višini:
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Športno društvo Adergas 2.121,00 EUR
Rokometni klub Cerklje 16.964,00 EUR
Nogometni klub Velesovo 19.191,00 EUR
Športno društvo Krvavec Cerklje 18.025,00 EUR
Rekreativno društvo Strmol 424,00 EUR
Karate klub Cerklje 954,00 EUR
Športno društvi BI Nordic 530,00 EUR
Društvo za vzpodbujanje kreativnosti Igrišče 212,00 EUR

2. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Ob-
čine Cerklje na Gorenjskem.

Številka: 032-10/2006-30
Cerklje na Gorenjskem, dne 20.06. 2007

ŽUPAN
Občine Cerklje na Gorenjskem

Franc ČEBULJ l.r.

19.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št.
100/2005 ZLS - UPB1) in 7. člena statuta občine Cerklje na Gorenj-
skem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjske, št. 1/99, 01/01,
03/02 in 4/03) je občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem na
svoji 4. redni seji, dne 20. 6. 2007, sprejel naslednji 

SKLEP
o izvzemu iz javnega dobra

1.

Občinski svet občine Cerklje na Gorenjskem je odločil, da se zemljiš-
ča s parcelnimi številkami:
- 1830/2, pot, v izmeri 315 m2, vpisana v vl. št. 1445, 

k. o. Šenturška gora
- 1902, pot, v izmeri 399 m2, vpisana v vl. št. 1445, 

k. o. Šenturška gora
- 1867/1, pot, v izmeri 7183 m2, vpisana v vl. št. 1445, 

k. o. Šenturška gora
izvzame iz javnega dobra.

2.

Na nepremičninah iz 1. točke tega sklepa pridobi lastninsko pravico
Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje
na Gorenjskem.

3.

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Cerklje na Gorenjskem
in začne veljati naslednji dan po objavi. 

Številka: 032-10/2006-31
Datum: 20.6.2007

Občina Cerklje na Gorenjskem
ŽUPAN

FRANC ČEBULJ, l.r

20.

V skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države, pokra-
jin in občin (Uradni list, RS, št. 14/2007) in 84. člena Statuta Občine
Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenj-
skem, št. 1/99, 01/01, 03/02 in 4/03) je Občinski svet Občine Cer-
klje na Gorenjskem na 4. redni seji, dne 20. 6. 2007, sprejel

LETNI NAČRT

pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem
Občine Cerklje na Gorenjskem

1. člen

Za zagotovitev sredstev v proračunu za leto 2007 se določi letni pro-
gram prodaje nepremičnega premoženja, ki je v lasti občine in ga ob-
čina ne potrebuje za opravljanje funkcij iz svoje pristojnosti. 

2. člen

Proda se naslednje nepremično premoženje občine:
1. parc. št. 217, neplodno 1225 m2, in travnik 570 m2, ki je vpi-

sana v zemljiškoknjižni vložek 214, k. o. Grad
2. parc. št. 974/3, travnik 5759 m2, ki je vpisana v zemljiškoknjiž-

ni vložek parc. št. 892 k. o. Grad
3. parc. št. 974/21, travnik 2507 m2, ki je vpisana v zemljiško-

knjižni vložek parc. št. 892 k. o. Grad
4. parc. št. 974/23, travnik 1356 m2, ki je vpisana v zemljiško-

knjižni vložek parc. št. 892 k. o. Grad
5. parc. št. 64, gozd 1144 m2, ki je vpisana v zemljiškoknjižni 

vložek 63 k. o. Pšata
6. del parc. št. 144/3, pot v izmeri 227 m2, ki je vpisana v zemlji-

škoknjižni vložek 587 k. o. Sp. Brnik
7. del parc. št. 154/3, pot v izmeri 191 m2, ki je vpisana v zemlji-

škoknjižni vložek 587 k. o. Spodnji Brnik

3. člen

Svet samoupravne lokalne skupnosti določi, da letni načrt pridobiva-
nja nepremičnega premoženja samoupravne lokalne skupnosti sprej-
me organ, pristojen za izvajanje proračuna, ne glede na vrednost.

4. člen

Že začeti postopki odtujitve stvarnega nepremičnega premoženja, ki
je določeno za odtujitev v Letnem programu prodaja premoženja v Ob-
čini Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenj-
skem, št. 5/2006) se dokončajo v skladu z Uredbo o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin
(Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/2003).

5. člen

Sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Cerklje na Gorenjskem in
začne veljati naslednji dan po objavi.

Številka: 032-10/2006-28
Datum: 20.6.2007

Občina Cerklje na Gorenjskem
ŽUPAN

FRANC ČEBULJ, l. r.

Modri kotiček
Pred nami je novo obdobje šolskih počitnic, letnih dopustov, torej čas

za počitek in športne aktivnosti. Dokaj mirno obdobje splošne varno-

sti v Cerkljah na Gorenjskem pa sicer ne pomeni, da tudi storilci kaz-

nivih dejanj počivajo. Nasprotno. Število nespametnih dejanj se v tem

obdobju poveča, zato je pomembno, da storite čim več za lastno var-

nost. Torej, ne odhajajte na dopust, ne da bi sosedu naročili, da vam od-

strani reklamne artikle, prestavi kontejner za odvoz smeti, morda pri-

žge luč za krajši čas v večernem času, skratka, da naredi videz hiše, kot

da nekdo še vedno prebiva v njej.

Več bomo storili policisti PP Kranj, ki bomo opravljali redne nadzo-

re in kontrole tudi v nočnem času. Zatorej bodite pozorni na vsako ne-

poznano vozilo, ki izstopa v okolici, posebej na vozila s tujih registr-

skih območij, iz katerih osebe prodajajo razne predmete. 

Tudi na prometno varnost ne smemo pozabiti. Dolga dva meseca šol-

skih počitnic pomeni, da bo v tem obdobju na cestah tudi več kolesar-

jev, voznikov z rolarkami, pešcev idr. Strpnost posameznega voznika je

velika odlika dobrega voznika. Bodite med njimi tudi vi. 

Želim vam prijetne počitnice ter varno počutje v okolju, kjer prebivate.

Robert Šebenik, vodja policijskega okoliša
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