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OBČINA  CERKLJE NA GORENJSKEM 

Trg Davorina Jenka 13 
4207 Cerklje na Gorenjskem 

 

T: 04 28 15 800  F: 04 28 15 820  E: obcinacerklje@siol.net  www.cerklje.si 

 
 
Župan Občine Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem, 
izdajam na podlagi šestega odstavka 33. 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) in tretjega odstavka 31. člena Statuta Občine Cerklje 
na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 7/16), naslednji 
 
 

SKLEP  
o zadržanju  izvajanja sprejetih sklepov v zvezi z novelacijo urbanističnega načrta 

območja Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana 
 
 

1. Zadrži se izvajanje sprejetih sklepov Občinskega sveta Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 032-06/2018-43, sprejetih na 5. redni seji Občinskega sveta, 
dne 5.6.2019, v okviru 5. točke dnevnega reda »Novelacija urbanističnega 
načrta območja Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana – predlog« ki se glasijo: 

1.1. Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem se seznani z novelacijo 
Urbanističnega načrta območja Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana, ki jo je 
v maju 2019 izdelalo podjetje UB, Urbanistični biro d.o.o. iz Kamnika, št. 
proj. 3/18. 

1.2. Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem potrjuje predlog za 
razmejitev cestnega sistema glede na lastništvo oz. upravljanje na 
območju letališča kot del novelacije urbanističnega načrta (karta 2.6. 
urbanističnega načrta). 

1.3. Potrebno je skleniti pogodbo med Občino Cerklje na Gorenjskem in 
upravljavcem letališča JP Ljubljana Fraportom Slovenija d.o.o. glede 
zagotavljanja dostopa do vseh objektov na območju L1. Sklenitev te 
pogodbe je pogoj, da Občina pristopi k novelaciji Odloka o programu 
opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega 
prispevka za območja poslovnih con ob letališču, v segmentu izvzema dela 
cestnega omrežja, ki ga bo zgradil in kot javno letališko infrastrukturo 
upravljal Fraport Slovenija d.o.o. 

 
 

Obrazložitev: 
 

Župan na podlagi šestega odstavka 33. 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) in tretjega odstavka 31. člena Statuta Občine 

Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 7/16) lahko zadrži 
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izvajanje odločitve občinskega sveta, če meni, da je nezakonita, v nasprotju s statutom ali 

drugim splošnim aktom občine.  

Urbanistični načrt območja Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana (v nadaljevanju: Urbanistični 

načrt, tudi UN) je strokovna podlaga občinskega prostorskega načrta za načrtovanje razvoja 

letališča. Kot eno pomembnejših novosti so v novelirani urbanistični načrt, ki ga je v maju 

2019 izdelalo podjetje UB, Urbanistični biro d.o.o. iz Kamnika, št. proj. 3/18, dodane 

usmeritve za določitev letališke infrastrukture za zagotavljanje zemeljskega transporta; 

določena je hierarhija prometnic na letališču glede na njihovo vlogo in pomen ter njihova 

razmejitev glede na lastništvo oziroma upravljavca (to razmejitev opredeljujeta grafiki 2.2. in 

2.6. urbanističnega načrta). Iz slednjega izhajajo obveznosti glede izgradnje in upravljanja s 

posameznimi cestami. 

Zaradi potrebe po dodatni pravni proučitvi zagotavljanja enakopravnega dostopa 

investitorjem do javnega cestnega omrežja je župan Občine Cerklje na Gorenjskem izdal 

sklep, s katerim je zadržal izvajanje novelacije Urbanističnega načrta, ki jo je v maju 2019 

izdelalo podjetje UB, Urbanistični biro d.o.o. iz Kamnika, št. proj. 3/18, ter se zadržijo vsi trije 

sklepi, vezani na novelacijo Urbanističnega načrta, sprejeti na 5. redni seji Občinskega sveta. 

Sklepi se zadržijo, dokler se zadeva pravno še enkrat ne prouči, tako da bo o zadevi 

Občinski svet ponovno odločal na eni od naslednjih sej. 

 
 

Cerklje na Gorenjskem, 30.8.2019 
Številka: 032-02/2019-07 
 
            Občina Cerklje na Gorenjskem 

   ŽUPAN 
Franc Čebulj 

 
 
 
 
 
 
 
Vročiti: 
1. Javna objava na spletni strani občine Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem 
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