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OBČINA  CERKLJE na Gorenjskem 
Trg Davorina Jenka 13 
4207 Cerklje na Gorenjskem 
obcinacerklje@siol.net 
telefon: 04/ 28 15 800 fax: 04/ 28 15 820 

 
Številka:   032-06/2014-11 
Datum:     16. 12. 2015 

 

 
 

Z A P I S N I K 
 
7. redne seje Občinskega sveta Občine Cerklje na Gorenjskem, ki je bila v četrtek, 16. 12. 
2015 ob 16.30 uri, v sejni sobi Občine Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 
4207 Cerklje na Gorenjskem. 
 
 
PRISOTNI:      
Svetnice in svetniki:      Janez Korbar, Klavdija Frelih, Marija Slemc, Rajko Rozman,  
 Andreja Bogataj, Marko Bolka, Irena Ropret, Jaka Ciperle,   
                        Marija Remic, Matevž Bohinc, Peter Preložnik, Stanislav Bernard, 
 Miha Zevnik, Jože Ipavec, Luka Štumberger, Rok Mihelčič Potočnik 
  
 
Opravičeno odsotni svetniki 
in svetnice:   -  
 
Neopravičeno odsotni svetniki 
in svetnice:   -  
 
 
Občinska uprava:  Franc Čebulj - župan, Marta Jarc – direktorica občinske uprave, 
 Andreja Jerala, Metod Kropar, Tanja Malovrh, Dragica Jerič,  
 Jana Grošelj, Simona Vodlan, Špela Petrič, Špela Bergant Zarnik 
 in Jana Jenko kot zapisnikarica 
 
Vabljeni k posameznim točkam dnevnega reda:  
- Janko Kramžar, direktor Snaga Javno podjetje d.o.o., Ljubljana     
 
Novinarji:  Ana Šubic – Gorenjski Glas Kranj  
 Ana Dolžan Jagodic – Radio Kranj 
  
    
     
Ostali prisotni: Viktor Erzar, predsednik Nadzornega odbora  
 
       Dnevni red:  

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 
2. Obravnava in potrditev zapisnikov: 

a. 6. redne seje, z dne 10.9.2015 

mailto:obcinacerklje@siol.net
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b. 3. korespondenčne seje, ki je potekala od 1.12. do 3.12. 2015 
3. Odlok o sodelovanju pri skupnem izvajanju in koncesiji za gospodarski javni službi 

obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali 
odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju občin Cerklje na Gorenjskem, Ig, 
Velike Lašče in Vodice – predlog 

4. Prelog Sklepa o potrditvi cen storitev gospodarske javne službe obdelave določenih 
vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja 
komunalnih odpadkov v RCERO Ljubljana za leti 2016 in 2017 

5. Odlok 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 – predlog 

6. Predlog Sklepa o tarifnem sistemu za obračun storitev obveznih gospodarskih 
javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki 

7. Predlog Sklepa o potrditvi cen storitev gospodarske javne službe zbiranja določenih 
vrst komunalnih odpadkov za leti 2016 in 2017 

8. Akt o ustanovitvi Sveta RCERO LJUBLJANA – predlog  
9. Odlok o proračunu Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2016  - predlog (skrajšani 

postopek) 
10. Odlok o proračunu Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2017  - predlog (skrajšani 

postopek) 
11. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Cerklje na Gorenjskem v letih 

2016 in 2017 – predlog 
12. Predlog Sklepa o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo 

stavbnega zemljišča na območju Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2016 
13. Predlog Sklepa o vrednosti gradbene cene stanovanjskih hiš, stanovanj in drugih 

nepremičnin v Občini Cerklje na Gorenjskem za leto 2016 
14. Socialno varstveni zavod Taber - Predlog Sklepa o konverziji finančne naložbe v 

denarno terjatev 
15. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi skupnega organa 

občinske uprave »Medobčinski inšpektorat Kranj«  - predlog (skrajšani postopek) 
16. Odlok o organizaciji in izvajanju socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu 

v Občini Cerklje na Gorenjskem - osnutek 
17. Predlog Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec 
18. Predlog za odobritev povečanega normativa števila otrok v Zasebnem vrtcu, 

Kepica Mojca d.o.o., v šolskem letu 2015/2016  
19. Predlog Sklepa o izvzemu zemljišč iz javnega dobra 
20. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

a. Predlog sklepa o imenovanju člana sveta območne izpostave Javnega sklada 
RS za kulturne dejavnosti Kranj  

b. Predlog za razrešitev člana Odbora  za varstvo okolja in gospodarske javne 
službe in predlog za imenovanje nadomestnega člana odbora 

21. Svetniška vprašanja in pobude 
22. Poročilo župana  

 
 
Ad 1. 
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 
Župan Franc Čebulj je ugotovil sklepčnost, navzočih je bilo 16 članic in članov občinskega 
sveta.  
 
Župan Franc Čebulj je odprl razpravo na predlagani dnevni red.   
Razprave ni bilo. 
 
Župan Franc Čebulj je predlagal, da se sprejme predlagani dnevni red 

1. SKLEP: 
Sprejme se predlagani dnevni red.  
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Sklep JE BIL sprejet SOGLASNO (16 PRISOTNIH: 16 ZA, 0 PROTI).  
 
Ad 2. 
Obravnava in potrditev zapisnikov: 

a. 6. redne seje, z dne 10.9.2015 
b. 3. korespondenčne seje, ki je potekala od 1.12. do 3.12. 2015 

 
Župan Franc Čebulj je odprl razpravo na zapisnika. 
Razprave ni bilo.  
 
Župan Franc Čebulj je predlagal, da se sprejme  

2. SKLEP: 
Sprejme se zapisnik 6. redne seje občinskega sveta, z dne 10. 9. 2015 in zapisnik 3. 
korespondenčne seje, ki je potekala od 1. – 3. 12. 2015. 
 
Sklep JE BIL sprejet SOGLASNO (16 PRISOTNIH: 16 ZA, 0 PROTI).  
 
 
Župan Franc Čebulj je predlagal, da se sprejme  

2.1 SKLEP: 
Občinski svet skupaj obravnava 3., 4., 5., 6. in 7. točko dnevnega reda. 
 
Sklep JE BIL sprejet SOGLASNO (16 PRISOTNIH: 16 ZA, 0 PROTI).  
 
 
Ad 3. 
Odlok o sodelovanju pri skupnem izvajanju in koncesiji za gospodarski javni službi 
obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali 
odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju občin Cerklje na Gorenjskem, Ig, 
Velike Lašče in Vodice – predlog 
 
Ad 4.  
Predlog Sklepa o potrditvi cen storitev gospodarske javne službe obdelave 
določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali 
odstranjevanja komunalnih odpadkov v RCERO Ljubljana za leti 2016 in 2017 
 
Ad 5. 
Odlok 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 – predlog 
 
Ad 6. 
Predlog Sklepa o tarifnem sistemu za obračun storitev obveznih gospodarskih javnih 
služb ravnanja s komunalnimi odpadki 
 
Ad 7. 
Predlog Sklepa o potrditvi cen storitev gospodarske javne službe zbiranja določenih 
vrst komunalnih odpadkov za leti 2016 in 2017 
 
Janko Kramžar je povedal, da Snaga zagovarja stališče enakih cen za uporabnike občin, ki 
so lastnice in uporabnike občin, ki niso lastnice RCER-a, v katerega je vključenih 37 občin. 
Odloka pod točko 3 in točko 5 za občine Cerklje, Ig, Velike Lašče in Vodice, ki niso 
solastnice Snage, upoštevata iste cene kot v občinah lastnicah. Podrobno je obrazložil 
pripravljena odloka in sklepe, obračune ter poračune njihovih storitev ter sistem 
podeljevanja koncesije. Za zbiranje odpadkov (točka 5) so preverili tehnične parametre. 
Povedal je, da se tarifni sistem (točka 6) nekoliko razlikuje od obstoječega tarifnega 
sistema, ki je vezan na število prebivalcev ter fiksno ceno in uporabnik nima dosti možnosti 
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prilagajanja svojega računa. V Snagi obračun temelji na zabojniku. Gospodinjstvu se dodeli 
velikost zabojnika glede na število članov v gospodinjstvu, hkrati pa je gospodinjstvu 
omogočen manjši zabojnik, če proizvaja manj odpadkov in dobro ločujejo in si tako 
eventualno zmanjšajo strošek. Zavzemajo se za 2 letno obračunsko obdobje in da se v tem 
obdobju cena ne bi spreminjala. Snaga meri stopnjo zadovoljstva uporabnikov in se odziva 
na reklamacije, ki jih jemljejo kot priložnost za izboljšanje.  
 
Župan Franc Čebulj je odprl razpravo. 
 
Stanislav Bernard  - zanimal ga je tarifni sistem obračunavanja. Vprašal je, če se 
obračunava storitev ravnanja z odpadki uporabniku, ki kompostira biološke odpadke doma 
in koliko so lahko najmanjši zabojniki za mešane komunalne odpadke, saj jih večina z 
dobrim ločevanjem skorajda nima več. Uporabniki, ki dobro ločujejo so v neenakomernem 
položaju s tistimi, ki slabo ločujejo.  
Janko Kramžar je povedal, da je najmanjši zabojnik 80-litrski in je obračunska enota za 
obračunavanje. Glede kompostiranja je povedal, da se odvoz obračunava samo za rjave 
zabojnike in da, kdor sam kompostira, tega ne plačuje.  
 
Jaka Ciperle – kako bo potekala menjava zabojnikov in kdaj bo možnost ogleda novega 
centra. 
Župan Franc Čebulj  je odgovoril, da bo pri menjavi zabojnikov potrebno sodelovanje 
občinske uprave, vaških skupnosti, Komunale Kranj in Snage.  
Janko Kramžar je dejal, da bo možen vodeni ogled centra po 15. januarju 2016. 
 
Miha Zevnik – ali se prevzamejo tudi zabojniki na otokih po vaseh in če so zabojniki 
kodirani.  
Janko Kramžar  je povedal, da se bo sistem ločenega zbiranja odpadkov na ekoloških 
otokih ohranilo, lahko se bodo celo dodali, lahko pa tudi umaknili, če bo šlo za nelegalno 
odlaganje. Zabojniki so čipirani, tudi na kamionih so sistemi za sledenje, prvenstveno za 
optimiziranje pogodbe. Pripravljeni so tudi na obračun po praznjenju, zaenkrat pa glede na 
podpovprečno ceno, tehtajo stroške, ki bi s tem nastali in prihranke.     
 
Rajko Rozman – zanimala ga je ureditev odlaganja azbestnih odpadkov s strani občanov in 
s strani obrtnikov. 
Janko Kramžar je odgovoril, da je Mestni svet Ljubljana sprejel odločitev, da je odlaganje 
azbestnih odpadkov za občane brezplačno, za obrtnike pa plačljivo in da se bodo trudili to 
zagotoviti za celoten sistem. 
 
Marko Bolka – zanimal ga je časovni okvir odvoza, možnost prenosa izvajanja storitev na 
podizvajalce in če je Komunala tudi lahko podizvajalec. Prosil je za pojasnilo vložka Občine 
Cerklje v višini 240.000,00 evrov kot občine pristopnice. Zanimala ga je možnost postavitve 
kontejnerja za odlaganja ostankov živali. 
Janko Kramžar je povedal, da bodo z obstoječim izvajalcem Komunalo Kranj prevzeli 
dejavnost v roku 3 do 4 mesecev. Ne načrtujejo prenos na podizvajalce, so pa pripravljeni 
na dogovore, če bodo predlogi za prevzem določenega prostora bolj ustrezni. Generalno 
gledano sami zagotavljajo lastno izvajanje službe. Ostanki živali niso gospodinjski odpadki, 
to področje pokriva VURS.  Občine, ki so pristopile v prvem koraku, so se zavezale, da 
bodo vlagale v znesku, ki je ekvivalenten njihovi porabljeni okoljski dajatvi. Občina Cerklje 
je okoljsko dajatev že porabila in glede na število prebivalcev Občina Cerklje z zneskom 
240.000,00 evrov dobi isto ceno in glede na število prebivalcev pravico ter možnost 
odločanja v skupnem organu Svet RCERO in dogovora o obročnem plačilu.  
 
Janez Korbar  - ali bo zbirni center še naprej deloval na enak način in če ga tudi prevzame 
Snaga. 
Janko Kramžar je pohvalil urejenost zbirnega centra v Cerkljah in dejal, da bo deloval 
naprej kot doslej.  
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Župan Franc Čebulj je zaključil razpravo na 3., 4., 5., 6. in 7. točko dnevnega reda.  
 
Župan Franc Čebulj je predlagal, da se sprejme 
  3. SKLEP: 
 
(I) Občinski svet občine Cerklje na Gorenjskem sprejme PREDLOG ODLOKA o 

sodelovanju pri skupnem izvajanju in koncesiji za gospodarski javni službi 
obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave 
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju občin Cerklje na 
Gorenjskem, Ig, Velike Lašče in Vodice. 

 
(II) Občina objavi odlok v uradnem glasilu občine v petnajstih dneh po sprejemu na 

seji tistega občinskega sveta, ki je o odloku zadnji odločal. Odlok začne veljati 
osmi dan po objavi. 

 
Sklep je BIL sprejet (16 PRISOTNIH: 16 ZA, 0 PROTI).  
  
 
Župan Franc Čebulj je predlagal, da se sprejme 

4.  SKLEP: 
1. Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem potrjuje: 

1.1. ceno storitev obdelave komunalnih odpadkov v višini 0,1059 EUR/kg, od 
tega je: 

1.1.1. cena javne infrastrukture 0,0385 EUR/kg, 
1.1.2. cena storitve javne službe 0,0674 EUR/kg. 
1.2. ceno storitev obdelave bioloških odpadkov v višini 0,0635 EUR/kg, od tega 

je: 
1.2.1. cena javne infrastrukture 0,0179 EUR/kg, 
1.2.2. cena storitve javne službe 0,0456 EUR/kg. 
1.3. Ceno storitev odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 

odpadkov v višini 0,2492 EUR/kg, od tega je: 
1.3.1. cena javne infrastrukture 0,0609 EUR/kg, 
1.3.2. cena storitve javne službe 0,1883 EUR/kg. 

 
Vse cene so brez DDV. 
 
Sklep je BIL sprejet (16 PRISOTNIH: 16 ZA, 0 PROTI).  
 
 
Župan Franc Čebulj je predlagal, da se sprejme 

5. SKLEP:  
(I) Občinski svet občine Cerklje na Gorenjskem sprejme PREDLOG ODLOKA 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.  
 
(II) Občina objavi odlok v uradnem glasilu občine v petnajstih dneh po sprejemu 
na seji tistega občinskega sveta, ki je o odloku zadnji odločal. Odlok začne veljati 
osmi dan po objavi. 
 
Sklep JE BIL sprejet (16 PRISOTNIH: 16 ZA, 0 PROTI).  
 
Župan Franc Čebulj je predlagal, da se sprejme 

6. SKLEP:  
Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem sprejme Sklep o tarifnem sistemu za 
obračun storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s 
komunalnimi odpadki. 
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Sklep JE BIL sprejet (16 PRISOTNIH: 16 ZA, 0 PROTI).  
 
 
Župan Franc Čebulj je predlagal, da se sprejme 

7. SKLEP:  
1. Občinski svet  Občine Cerklje na Gorenjskem potrjuje: 

1.1. ceno storitev zbiranja komunalnih odpadkov v višini 0,1331 EUR/kg, od tega 
je: 
1.1.1. cena javne infrastrukture 0,0043 EUR/kg, 
1.1.2. cena storitve javne službe 0,1288 EUR/kg. 
1.2. ceno storitev zbiranja bioloških odpadkov v višini 0,0508 EUR/kg, od tega je: 
1.2.1. cena javne infrastrukture 0,0023 EUR/kg, 
1.2.2. cena storitve javne službe 0,0485 EUR/kg. 

 
Vse cene so brez DDV. 
 
Sklep JE BIL sprejet (16 PRISOTNIH: 16 ZA, 0 PROTI).  
 
 
Ad 8.  
Akt o ustanovitvi Sveta RCERO LJUBLJANA – predlog  
Janko Kramžar je povedal, da sprejem predlaganega Akta o ustanovitvi Sveta RCERO 
Ljubljana predstavlja podlago za ustanovitev skupnega organa občin (vseh pogodbenih 
partnerjev v projektu RCERO Ljubljana) za usklajevanje odločitev v zvezi z zagotavljanjem 
obveznih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in 
odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v okviru RCERO 

Ljubljana. Svet sestavljajo župani občin koncedentk, v njem pa sodelujejo tudi župani občin 
ustanoviteljic Sveta ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v Javni holding Ljubljana, d.o.o. 
Predlog akta določa še način dela Sveta RCERO Ljubljana, število glasov članov sveta pri 
sprejemanju odločitev, pristojnosti sveta, način sprejemanja odločitev ter način financiranja 
in delitev stroškov med občinami.  
 
Župan Franc Čebulj je odprl razpravo. 
Razprave ni bilo.  
 
Župan Franc Čebulj je predlagal, da se sprejme  

8.  SKLEP: 
Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem sprejme predlog Akta o ustanovitvi 
Sveta RCERO Ljubljana. 
 
Sklep JE BIL sprejet SOGLASNO (16 PRISOTNIH: 16 ZA, 0 PROTI).  
 
 
 
Ad 9.  
Odlok o proračunu Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2016  - predlog (skrajšani 
postopek) 
Dragica Jerič  - s strani Ministrstvo za finance podatki o temeljnih ekonomskih izhodiščih in 
predpostavkah za pripravo državnega proračuna še niso potrjeni, zato občine o tem še niso 
bile obveščene. Pri pripravi proračuna inflacija ni bila upoštevana, saj planirana letna 
stopnja inflacije za leto 2016 še ni objavljena, prav tako še ni objavljena planirana 
povprečna letna rast cen. Upoštevan je bil izračun sredstev za dohodnino in primerno 
porabo po oceni občine. Povprečnina na prebivalca je bila upoštevana v vrednosti 519,00 
evrov. Finančna izravnava za leto 2016 ni planirana, upoštevala se bo pri prvi spremembi 
proračuna, če bo občina na podlagi izračunov, ki jih bo pripravilo Ministrstvo za finance do 
nje upravičena. Primerna poraba občine za leto 2016 znaša 4.059.265,00 evrov. Prihodki 
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proračuna za leto 2016 znašajo 7.936.094,00 evrov, odhodki proračuna znašajo 
8.659.364,00 evrov, prejeta vračila od kapitalskih naložb znašajo 600.000,00 evrov, izdatki 
za povečanje premoženja v drugih pravnih osebah 5.800,00 evrov, najem posojil 
630.000,00 evrov, vračila posojil 1.300.000,00 evrov. Med prihodki in odhodki proračuna se 
ugotavlja proračunski primanjkljaj v višini 723.270,00 evrov, v računu finančnih terjatev in 
naložb je razlika med prejemki in izdatki 594.200,00 evrov, domače zadolževanje se zniža 
za 670.000,00 evrov. Ugotavlja se, da bodo sredstva na računih iz preteklih let v celoti 
porabljena. Vrednost sredstev na računih iz preteklih let znaša 799.070,00 evrov. Načrt 
razvojnih programov vključuje projekte, ki so se začeli izvajati pred letom 2016 in še niso 
zaključeni, projekte, ki se začnejo izvajati v letu 2016 in projekte, ki se bodo pričeli izvajati 
po letu 2016. Vrednost projektov v načrtu razvojnih programov za leto 2016 znaša 
4.371.480,00 evrov. 
 
Župan Franc Čebulj je odprl razpravo. 
 
Marko Bolka – podana je bila pobuda za dopolnitev 7. člen Odloka – redno poročanje 
župana.  
Marta Jarc je predlagala, da se 1. odstavek 7. člena Odloka o proračunu Občine Cerklje na 
Gorenjskem za leto 2016 glasi: »Župan neposrednega uporabnika lahko spreminja 
vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. O projektu, katerega vrednost se 
spremeni, župan pisno seznani občinski svet. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več 
kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet.« 
 
Župan Franc Čebulj je predlagal, da se sprejme  

9.1 SKLEP: 
Sprejme se Amandma št.: 1 k Odloku o proračunu Občine Cerklje na Gorenjskem za 
leto 2016, z obrazložitvami. 
 
Sklep JE BIL sprejet SOGLASNO (16 PRISOTNIH: 16 ZA, 0 PROTI). 
 
 
Župan Franc Čebulj je predlagal, da se sprejme  

9.2 SKLEP: 
Sprejme se predlagano besedilo 1. odstavka 7. člena Odloka o proračunu Občine 
Cerklje na Gorenjskem za leto 2016, tako da se glasi: »Župan neposrednega 
uporabnika lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. O 
projektu, katerega vrednost se spremeni, župan pisno seznani občinski svet. 
Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20% mora predhodno potrditi 
občinski svet.« 
 
Sklep JE BIL sprejet SOGLASNO (16 PRISOTNIH: 16 ZA, 0 PROTI). 
 
 
Župan Franc Čebulj je predlagal, da se sprejme  

9.3 SKLEP: 
1. Sprejme se Predlog proračuna Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2016 z 

obrazložitvami. 
2. Sprejme se Načrt razvojnih programov za obdobje od leta 2016 do leta 2019 z 

obrazložitvami. 
 
Sklep JE BIL sprejet SOGLASNO (16 PRISOTNIH: 16 ZA, 0 PROTI). 
 
 
Ad 10.  
Odlok o proračunu Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2017  - predlog (skrajšani 
postopek) 
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Jaka Ciperle je uvodoma predlagal, da se o tej točki na glasuje in da ni tehtnega razloga za 
sprejem proračuna za leto 2017. 
Dragica Jerič je odgovorila, da Zakon o javnih financah omogoča, da se lahko sprejema 2-
letni proračun znotraj mandata župana. Prednost je v tem, da ni potrebno sprejemati 
začasnega financiranja. 
Župan Franc Čebulj je povedal, da je eden izmed razlogov pripravljenost projektov za 
kandidiranje na državnih in evropskih razpisih. 
 
V kratki razpravi so Marko Bolka, župan Franc Čebulj, Miha Zevnik, Janez Korbar in Matevž 
Bohinc razpravljali o razvojnih projektih in nadaljevanju projektov v letu 2017 ter 
pripravljenosti za črpanje sredstev. Župan je omenil, da sredi mandata lahko sprejme 
dvoletni proračun, medtem ko to ni možno konec mandata.  
 
Župan Franc Čebulj je predlagal, da se sprejme  

10. SKLEP: 
1. Sprejme se Predlog proračuna Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2017 z 

obrazložitvami. 
2. Sprejme se Načrt razvojnih programov za obdobje od leta 2017 do leta 2019 z 

obrazložitvami. 
 
Sklep NI BIL sprejet (16 PRISOTNIH: 8 ZA, 8 PROTI). 
 
 
Ad 11.  
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Cerklje na Gorenjskem v letu 
2016 in 2017 – predlog 
Špela Petrič je uvodoma pojasnila metode prodaje kmetijskih zemljišč in metode prodaje 
stavbnih zemljišč. Povedala je, da sprejem Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem 
Občine Cerklje na Gorenjskem (v nadaljevanju: Načrt ravnanja) pomeni pravno podlago za 
ravnanje s stvarnim premoženjem Občine Cerklje na Gorenjskem. Predlagala je 
spremembo 8. člena Načrta ravnanja, in sicer se črta zemljišče s parc. št. 498/4 k.o. 
Cerklje, ki je pomotoma navedeno v Načrtu ravnanja.  
 
Župan Franc Čebulj je odprl razpravo. 
 
Jaka Ciperle – je vprašal o razlikah v številu parcel med osnutkom in predlogom Načrta 
ravnanja. 
Špela Petrič je povedala, da je v času od osnutka do predloga Načrta ravnanja bilo nekaj 
pogodb realiziranih,  zato so se ta zemljišča izvzela iz predloga Načrta ravnanja. 
Župan Franc Čebulj je dejal, da se z Načrtom ravnanja urejajo prepisi zemljišč, kjer 
potekajo ceste oziroma druga infrastruktura. Omenil je primer odkupa zemljišč v Zalogu. 
Najprej se bodo urejala zemljišča zaradi izgradnje kanalizacije v Zalogu ter na Štefanji Gori 
zaradi ureditve lastništva zemljišč z Lovsko družino Krvavec in Agrarno pašno skupnostjo 
Štefanja Gora, kjer bo Občina obdržala infrastrukturo.  
Kot poročilo župana je poročal o prevzemu vodne infrastrukture na Štefanji Gori v 
upravljanje. Metod Kropar – pri nakupu zemljišč za projekt rondo Cerklje je pojasnil, da se 
lastnik zemljišča, kjer je predviden rondo in Občina Cerklje ne strinjata z rondojem velikosti 
15 m, zato so na DRI podali predlog za zmanjšanje rondoja. 
Stanislav Bernard – zanimalo ga je zakaj so najboljša kmetijska zemljišča zazidljiva in kako, 
da je Občina lastnik zazidljivih zemljišč nasproti zbirnega centra.  
Župan Franc Čebulj je povedal, da so bila ta zemljišča v denacionalizacijskem postopku. 
Občina Cerklje in Sklad kmetijskih zemljišč sta na podlagi področne zakonodaje vsa 
zazidljiva zemljišča prenesla na Občino Cerklje.  
 
Matevž Bohinc – svetniki SDS so dali pobudo in predlagali obrazložitev sprejema ter 
razdelitev Načrta ravnanja na več delov in izvzem parcel, kjer poteka meja po polovici hiše. 
Vprašal je, če je Načrt za leti 2016 in 2017 skladen s tem, ker ni sprejet proračun 2017 in 
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kakšna je posledica, če se Načrt ravnanja ne sprejme in kakšna je časovna omejitev 
sprejetja Načrta ravnanja.  
Župan Franc Čebulj je dejal, da so v Načrtu ravnanja zajeta zemljišča, ki so že v postopku 
prepisa, vendar postopek še ni dokončan in zemljišča, kjer se načrtuje prepis. Po zakonu je 
potrebno k proračunu priložiti Načrt ravnanja. O zaključenih postopkih prenosa zemljišč se 
bo redno poročalo na sejah občinskega sveta. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem 
se bo sprejel za leto 2016.  
 
Župan Franc Čebulj je predlagal, da se sprejme  

11.  SKLEP: 
Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem sprejme predlog Načrta ravnanja s 
premičnim premoženjem Občine Cerklje na Gorenjskem v letu 2016, v predloženem 
besedilu. 
 
Sklep JE BIL sprejet  (16 PRISOTNIH: 12 ZA, 4 PROTI).  
 
 
Ad 12.  
Predlog Sklepa o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča na območju Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2016 
Andreja Jerala je  povedala, da prihodki od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 
pripadajo proračunom občin. Iz uradne objave  (8. točka Koeficienta rasti cen v RS, 
september 2015 - Uradni list RS, št. 84/2015) izhaja, da je  koeficient rasti cen življenjskih 
potrebščin september 2015 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta  -0,006, zato se 
občinskemu svetu  predlaga sklep, da se vrednost točke za leto 2016 ne zniža, ampak je 
njena vrednost enaka vrednosti iz leta 2015.  
 
Župan Franc Čebulj je odprl razpravo. 
 
V kratki razpravi so Marko Bolka, Andreja Jerala, Miha Zevnik in župan Franc Čebulj 
razpravljali o zaračunavanju nadomestila za nepozidana in zazidana stavbna zemljišča. 
Občine lahko zaradi pridobitve dodatnih davkov sprejmejo spremembe predmetnega odloka 
in pristopijo k obdavčitvi nezazidanih stavbnih zemljišč.  
 
Župan Franc Čebulj je predlagal, da se sprejme   

12. SKLEP: 
Sprejme se Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča na območju Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2016.  
 
Sklep JE BIL sprejet  (16 PRISOTNIH: 16 ZA, 0 PROTI).  
 
 
Ad 13.  
Predlog Sklepa o vrednosti gradbene cene stanovanjskih hiš, stanovanj in drugih 
nepremičnin v Občini Cerklje na Gorenjskem za leto 2016 
Andreja Jerala povedala, da iz določil 8. točke Koeficienta rasti cen v RS, september 2015 
(Uradni list RS, št. 84/2015) izhaja, da je  koeficient rasti cen življenjskih potrebščin 
september 2015 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta  -0,006, zato se občinskemu 
svetu  predlaga sklep, da se vrednost gradbene cene za leto 2016 ne zniža, ampak je njena 
vrednost enaka vrednosti iz leta 2015. 
 
Župan Franc Čebulj je odprl razpravo. 
Razprave ni bilo. 
 
Župan Franc Čebulj je predlagal, da se sprejme   

13. SKLEP: 
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Sprejme se Sklep o vrednosti gradbene cene stanovanjskih hiš, stanovanj in drugih 
nepremičnin v občini Cerklje na Gorenjskem za leto 2016, v priloženem besedilu. 
 
Sklep JE BIL sprejet (16 PRISOTNIH: 16 ZA, 0 PROTI).  
 
 
Ad 14.  
Socialno varstveni zavod Taber - Predlog Sklepa o konverziji finančne naložbe v 
denarno terjatev 
Marta Jarc je povedala, da se s sprejemom predloga tega sklepa sredstva, ki so bila iz 
občinskega proračuna vplačana na račun SVZ Taber, spremenijo v denarno terjatev, tako 
da bo zavod v skladu s finančnimi možnostmi v daljšem časovnem obdobju sredstva 
postopno vračal v proračun. Podrobno je obrazložila predlog sklepa in odgovor na 
vprašanja člana občinskega sveta, ki so priloženi h gradivu k 21. točki dnevnega reda.   
 
Na prejeto pobudo več članov občinskega sveta (svetniška skupina SDS, Lista za Vas, 
LOPT, Lista Tudi mi smo del vas) v Sklepu doda besedilo : »….na prvi redni  seji 
Občinskega sveta Občine Cerklje na Gorenjskem v letu 2016, z ustrezno predstavljenim 
finančnim načrtom poslovanja zavoda Taber…«. Tako se zadnji stavek drugega odstavka 
1. točke sklepa glasi: »Odloženo plačilo denarne terjatve se z namenom zavarovanja 
ohranjanja premoženja zavoda, ki omogoča izpolnitev obveznosti, zavaruje z omejitvijo 
poslovodnih pristojnosti direktorja zavoda, o čemer bo sprejet poseben sklep na prvi redni 
seji Občinskega sveta Občine Cerklje na Gorenjskem v letu 2016, z ustrezno 
predstavljenim finančnim načrtom poslovanja zavoda Taber ter na način, določen s predpisi 
o javnih financah.«  
  
Župan Franc Čebulj je odprl razpravo. 
 
Marko Bolka – kolikšen je dejanski strošek investicije in kakšno je stališče Sveta SVZ Taber 
in s koliko sredstvi razpolaga SVZ Taber?  
Župan Franc Čebulj je povedal, da je Občina Cerklje za nakup zemljišča v velikosti 2,5 ha 
zemljišča plačala 1,5 mio evrov ter da je vložila v komunalno infrastrukturo 1,5 mio evrov. 
Za sofinanciranje komunalne infrastrukture je prejela 104.102,00 evrov nepovratnih 
sredstev iz državnega proračuna (21. člen ZFO).  
Nadalje je župan Franc Čebulj omenil, da je trenutna vrednost naložbe v SVZ Taber po 
namenih naslednja:   Načrti, PGD, PZI - 1,2 mio evrov, Gradnja objekta - 8,8 mio evrov, 
Nadzor gradnje - 85.000, evrov, Oprema (kuhinja, postelje…) 958.000,00 evrov. Dokončni 
stroški še niso izdelani, saj investicija še traja. Finančni plan Svet Zavoda SVZ Taber še ni 
obravnaval. Vračilo sredstev, ki jih je Občina Cerklje na Gorenjskem namenila SVZ Taber, 
se bodo začela vračati takoj po podpisu pisnega dogovora.  
 
Župan Franc Čebulj je predlagal, da se sprejme  

14. SKLEP: 
Sklep o konverziji finančne naložbe v denarno terjatev, se sprejme v predloženem 
besedilu s predlaganim dodanim besedilom v zadnjem stavku drugega odstavka. 1. 
točke sklepa. 
 
Sklep JE BIL sprejet SOGLASNO (15 PRISOTNIH: 15 ZA, 0 PROTI).  
1 svetnica je bila v času glasovanja odsotna. 
 
    
Ad 15.  
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi skupnega organa 
občinske uprave »Medobčinski inšpektorat Kranj«  - predlog (skrajšani postopek) 
Marta Jarc je povedala, da se s sprejemom predloga tega odloka spreminjajo predvsem 
deleži za financiranje skupnega organa občinske uprave »Medobčinski inšpektorat Kranj«, 
ki opravlja upravne in prekrškovne naloge na področju inšpekcijskega in redarskega 
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nadzora  za Mestno občino Kranj in občine Cerklje na Gorenjskem, Jezersko, Naklo, 
Preddvor, Šenčur in Tržič. 
 
Župan Franc Čebulj je odprl razpravo. 
 
Miha Zevnik –  kakšen je vzrok po spremembi razmerij med občinami. 
Župan Franc Čebulj je povedal, da so posamezne občine ustanoviteljice izrazile željo, po 
spremembi časa za nadzor, zato se spremenijo deleži za financiranje skupnega občinskega 
organa. Občina Cerklje ima več cest kot ostale občine, zato bo imela več nadzora z 
radarjem.  
Janez Korbar – problem je učinkovitost inšpekcij, predvsem na področju okolja, kot so žive 
meje, odpadki ipd.  
 
Župan Franc Čebulj je predlagal, da se sprejme  

15. SKLEP: 
Sprejmejo se spremembe in dopolnitve Odloka o ustanovitvi skupnega organa 
občinske uprave »Medobčinski inšpektorat Kranj« - prva obravnava. 
 
Sklep JE BIL sprejet SOGLASNO (15 PRISOTNIH: 15 ZA, 0 PROTI).  
1 svetnica je bila v času glasovanja odsotna. 
 
 
Ad. 16 
Odlok o organizaciji in izvajanju socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v 
Občini Cerklje na Gorenjskem - osnutek 
Marta Jarc je povedala, da Zakon o socialnem varstvu določa (v nadaljevanju: ZSV), da 
občine zagotavljajo mrežo javne službe za pomoč družini na domu.  Občina Cerklje na 
Gorenjskem na podlagi Odloka o organizaciji in izvajanju socialnovarstvene storitve pomoč 
družinam na domu v občini Cerklje na Gorenjskem zagotavlja izpolnjevanje določil ZSV s 
podelitvijo koncesije. V občini Cerklje sedaj storitev izvaja koncesionarka Janja Kos s.p.. S 
strani socialne inšpekcije je bila izdana odločba, na podlagi katere bi morala Občina odvzeti 
koncesijo Janji Kos s.p. in prenesti začasno izvajanje storitve javnemu zavodu, ali DU v 
Kranju ali Preddvoru. Faze pritožbe in odločitve še potekajo.  
Socialnovarstveni Zavod Taber z vidika sodne prakse EU in Direktive 2014/23/EU o 
podeljevanju koncesijskih pogodb, v celoti izpolnjuje pogoje za tako imenovanega 
notranjega (»in-house«) izvajalca, kateremu lahko občina prenese v izvajanje javno službo 
(koncesijo) brez javnega razpisa, saj izpolnjuje zahteve 17. člena Direktive in med drugim 
tudi zahtevo odsotnosti zasebnega kapitala, saj je navedeni zavod v 100% javni lasti. S 
sprejemom odloka bo vzpostavljena pravna podlaga, da Socialno varstveni zavod Taber 
prevzame izvajanje javne službe pomoč družini na domu na območju občine Cerklje na 
Gorenjskem v primeru prenehanja koncesijskega razmerja z dosedanjem koncesionarjem 
ter se tako zagotovi neprekinjeno izvajanje navedene javne službe. 
  

Župan Franc Čebulj je odprl razpravo. 
 
Marko Bolka – je vprašal ali Dom Taber razpolaga s kadrovskimi in drugimi viri za 
opravljanje te storitve ter kakšna bi bila cena te storitve. Zanimalo ga je, če ima inšpektor 
pravico nalagati občini, da izbere javni zavod za izvajanje storitve pomoč na domu. Občina 
Cerklje ima sklenjeno koncesijsko pogodbo s koncesionarko Janjo Kos s.p. do leta 2022 in 
ga zanima ali lahko Občina enostransko razdre pogodbo oz. kakšne so posledice, v 
primeru prekinitve podobe.  
 
Župan Franc Čebulj in Marta Jarc sta povedala, da je odlok pripravljen kot osnutek na 
podlagi  direktive EU. S tem bo Občina pripravljena za sprejem akta, ko bo zadeva bolj 
jasna in bo prejeta odločitev socialne inšpekcije, ki vodi postopek. Prepoved izvajanje 
dejavnosti v javni mreži je v pristojnosti inšpekcije, kar je inšpekcija storila z zadnjo izdano 

http://www.cerklje.si/fileadmin/cerklje__user_global/documents/03_Akti_obcine/Odloki/2010/OC_-_Odlok_o_organizaciji_in_izvajanju_socialnovarstvene_storitve_19.4.2012.pdf
http://www.cerklje.si/fileadmin/cerklje__user_global/documents/03_Akti_obcine/Odloki/2010/OC_-_Odlok_o_organizaciji_in_izvajanju_socialnovarstvene_storitve_19.4.2012.pdf
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odločbo, kar pomeni da Janja Kos s.p. ne bi mogla več izvajati koncesijske dejavnosti v 
občini Cerklje. Občina je vložila pritožbo zoper odločbo o ukrepih kljub temu, da pritožba ne 
zadrži izvršbe.  
Miha Zevnik – s sprejemom osnutka odloka bomo pripravljeni na nadaljnje postopke. 
 
Na željo svetnikov Liste za vas je bila seja prekinjena za 5 minut in se je nadaljevala ob 
20.15 uri. Prisotnih je bilo 16 svetnic in svetnikov.  
 
Župan Franc Čebulj je predlagal, da se sprejme  

16. SKLEP: 
Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem sprejme osnutek Odloka o organizaciji 
in izvajanju socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v občini Cerklje na 
Gorenjskem v predlaganem besedilu. 
 
Sklep JE BIL sprejet (16 PRISOTNIH: 16 ZA, 0 PROTI).  
 
 
Ad 17.  
Predlog Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec 
Simona Vodlan je povedala, da se dosedanji Pravilnik ter njegove spremembe ustrezno 
uskladijo, vključijo pa se določila začasnega izpisa, ki ga dosedanji veljavni Pravilnik in 
njegove spremembe niso opredeljevale. V Pravilniku se podrobneje opredelijo pogoji za 
začasni izpis otroka iz vrtca, kriterij točkovanja za sprejem otrok tujcev, obrazec vloge za 
sprejem otrok v vrtec in obrazec vloge za uveljavljanje poletne rezervacije. V Pravilniku se 
doda nov člen (30. člen v predlogu Pravilnika), ki opredeljuje možnost začasnega izpisa 
otroka iz vrtca. Za ta namen se bodo dodatna sredstva zagotavljala na proračunski postavki 
1921, konto 411921. 
 
Župan Franc Čebulj je odprl razpravo. 
 
Stanislav Bernard – zanimale so ga kapacitete vrtca, koliko vlog je bilo zavrnjenih in koliko 
je socialno ogroženih otrok.  
Simona Vodlan je dejala, da je trenutno v vrtce vpisanih 336 otrok. Na centralnem 
čakalnem seznamu vrtcev je 12 otrok I. starostnega obdobja, ki v tem trenutku še ne 
izpolnjujejo  starostnega pogoja oz. le tega niso izpolnjevali v času vpisa otrok v vrtec. Novi 
vrtec, ki ima koncesijo od oktobra 2015 dalje bo sprejemal otroke I. starostne skupine, v 
maksimalnem obsegu 14 otrok enega oddelka. Število čakajočih otrok na centralnem 
seznamu je odvisno od naslednjih dejavnikov: število izpisanih otrok, starostna struktura 
novo vpisanih otrok in tudi številčnost generacije otrok. Odločbo o doplačilu predšolske 
vzgoje izdaja pristojni CSD. Občina poleg doplačila programov predšolske vzgoje refundira 
med drugim tudi stroške povezane z izvajanjem dodatnih pomoči otrokom s posebnimi 
potrebami (logoped, nevrofizioterapevt…) 
 
Andreja Bogataj – ali je možen izpis med letom ali samo v času poletnih počitnic. Izrazila je 
pomislek, da z začasnim izpisom pridobijo tisti, ki so premožnejši in ne socialno šibkejši. 
Marko Bolka – pobuda za začasni izpis je dana na pobudo staršev vrtca Murenčki. Vodji 
vrtca Murenčki in Marijinega vrtca sta povedali, da so rezervacije zaželene zaradi 
koriščenja dopusta in sredstev za plačevanje varuhinje v času dopustov.  
Simona Vodlan je odgovorila, da lahko starši izkoristijo odsotnost enkrat letno.  
 
V nadaljnji razpravi so župan Franc Čebulj, Miha Zevnik, Janez Korbar, Andreja Bogataj, 
Marija Remic, Marko Bolka in Klavdija Frelih razpravljali o zaposlenih preko javnih del v 
vrtcih za te primere, o višini proračuna (zniževanju glavarine in povišanju stroškov) in o 
podpiranju socialno šibkejših in ne premožnejših.  
  
Seja je bila prekinjena za 5 minut in se je nadaljevala ob 20.35 uri. Prisotnih je bilo 16 
svetnic in svetnikov.  
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Janez Korbar je predlagal, da se glasuje za sprejem Pravilnika, s tem da se konec leta 
2016 za pripravo proračuna za leto 2017 zahteva za podatke o izračunu upravičenosti 
rezervacij.  
 
Župan Franc Čebulj je predlagal, da se sprejme  

17. SKLEP: 
Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem sprejme predlog Pravilnika o sprejemu 
otrok v vrtec v predlaganem besedilu. 
 
Sklep JE BIL sprejet SOGLASNO (16 PRISOTNIH: 16 ZA, 0 PROTI). 
 
 
Ad 18.  
Predlog za odobritev povečanega normativa števila otrok v Zasebnem vrtcu, Kepica 
Mojca d.o.o., v šolskem letu 2015/2016  
Simona Vodlan je predlagala, da se potrdi povečani fleksibilni normativ otrok v enem 
oddelku prvega starostnega obdobja Zasebnega vrtca, Kepica Mojca d.o.o., tako, da se 
zakonsko določeni normativ poveča za največ dva otroka, kot to omogoča 2. odstavek 17. 
člena Zakona o vrtcu in s tem omogoči dodaten vpis otrok prvega starostnega obdobja.   
 
Župan Franc Čebulj je odprl razpravo. 
Razprave ni bilo. 
 
Župan Franc Čebulj je predlagal, da se sprejme  

18.  SKLEP: 
Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem sprejme sklep, da število otrok v enem 
oddelku prvega starostnega obdobja Zasebnega vrtca, Kepica Mojca d.o.o. v 
šolskem letu 2015/2016 lahko presega zakonski normativ števila otrok za največ dva 
otroka. 
 
Sklep JE BIL sprejet SOGLASNO (16 PRISOTNIH: 16 ZA, 0 PROTI).  
 
 
Ad 19.  
Predlog Sklepa o izvzemu zemljišč iz javnega dobra 
Špela Petrič je obrazložila predlog sklepa. Zemljišči s parc. št. 1074 k.o. Spodnji Brnik in 
parc. št. 1864/2 k.o. Šenturška gora se ne uporabljata in ne služita vsem pod enakimi 
pogoji, zato se izvzameta iz javnega dobra. Gre za ureditev stanja, kjer posamezni lastniki 
uživajo zemljišča, ki so do sedaj imela status javnega dobra. Občina namerava ta zemljišča 
v nadaljevanju odprodati. 
 
Župan Franc Čebulj je odprl razpravo. 
 
Irena Ropret – je vprašala, če se je Občina kaj pogovarjala z lastniki zemljišč. 
Župan Franc Čebulj je povedal, da je lastnik zemljišč Občina in da postopki trajajo že dalj 
časa.  
 
Župan Franc Čebulj je predlagal, da se sprejme  

19. SKLEP: 
Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem sprejme Sklep o izvzemu zemljišč iz 
javnega dobra, v predloženem besedilu. 
 
Sklep JE BIL sprejet SOGLASNO (16 PRISOTNIH: 16 ZA, 0 PROTI).  
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Ad 20.  
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

a. Predlog sklepa o imenovanju člana sveta območne izpostave Javnega 
sklada RS za kulturne dejavnosti Kranj  

b. Predlog za razrešitev člana Odbora  za varstvo okolja in gospodarske 
javne službe in predlog za imenovanje nadomestnega člana odbora 

 
a. Predlog sklepa o imenovanju člana sveta območne izpostave Javnega sklada RS 
za kulturne dejavnosti Kranj 
Janez Korbar je povedal, da je  Občina Cerklje na Gorenjskem do vključno 10. novembra 
2015 prejela dva (2) predloga, vezana na istega kandidata, in sicer je predlog posredovalo 
KD Davorin Jenko kot skupni predlog kulturnih društev in KUD Pod lipo Adergas. Društva 
so predlagala za imenovanje Barbaro Grilc. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja (v nadaljevanju: KMVI) je potrdila ta predlog in predlaga Občinskemu svetu 
Občine Cerklje na Gorenjskem, da potrdi imenovanje Barbare Grilc.  
 
Župan Franc Čebulj je odprl razpravo. 
Razprave ni bilo. 
 
 Župan Franc Čebulj je predlagal, da se sprejme  

20. 1 SKLEP: 
Za člana sveta območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Kranj 
se imenuje:  
- Barbara Grilc, Trata pri Velesovem 6, 4207 Cerklje na Gorenjskem. 
 
Sklep JE BIL sprejet SOGLASNO (16 PRISOTNIH: 16 ZA, 0 PROTI).  
 
b. Predlog za razrešitev člana Odbora  za varstvo okolja in gospodarske javne službe 
in predlog za imenovanje nadomestnega člana odbora 
Janez Korbar je povedal, da je Občinski odbor N.Si poslal predlog, da se zaradi selitve v 
drugo občino člana Odbora  za varstvo okolja in gospodarske javne službe, g. Janeza 
Peterlina, razreši s funkcije člana tega odbora. Predlagal je, da se za novo članico odbora 
imenuje Marija Kern, stanujoča Velesovo 6, 4207 Cerklje na Gorenjskem. KMVI je na svoji 
8. redni seji obravnavala predlog za razrešitev člana Odbora  za varstvo okolja in 
gospodarske javne službe in predlog za imenovanje nadomestnega člana odbora ter ju 
sprejela. Občinskemu svetu predlaga, da potrdi predlagani sklep.   
 
Župan Franc Čebulj je odprl razpravo. 
Razprave ni bilo. 
 
Župan Franc Čebulj je predlagal, da se sprejme  

20.2 SKLEP: 
Zaradi selitve Janeza Peterlina v  drugo občino se ga na predlog N.Si razreši s 
funkcije člana Odbora  za varstvo okolja in gospodarske javne službe in za 
nadomestnega člana odbora imenuje:  
- Marija Kern, Velesovo 6, 4207 Cerklje na Gorenjskem. 
 
Sklep JE BIL sprejet SOGLASNO (16 PRISOTNIH: 16 ZA, 0 PROTI). 
 
 
Ad 21.  
Svetniška vprašanja in pobude 
Najprej so se podali odgovori na zastavljena svetniška vprašanja, posredovana po 
elektronski pošti pred sejo.  
 
Marko Bolka – je na osnovi vprašanja svetnika Luke Štumbergerja, kakšen je bil obseg 
poslovanja v zvezi nasipanjem poljskih poti v letu 2015 podal pobudo Občinskemu svetu, 
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da sprejme sklep, da Nadzorni odbor izvede nadzor poslovanja s podjetjem R-ingo d.o.o. 
ali, da predlaga nadzor župan.  
Župan Franc Čebulj bo Nadzornemu odboru posredoval navodila za pregled poslovanja s 
podjetjem R-ingo d.o.o.. 
Metod Kropar – je odgovoril na vprašanje svetnika Luke Štumbergerja o nasipanju poljskih 
poti. Podjetje R-ingo d.o.o. je bil izbran na podlagi zbiranja ponudb. Ponudbe so bile dane 
na podlagi sestavljenega plana in zarisane karte poljskih poti. Točen plan dela in točno 
količino materiala je težko predvideti. Ocena se poda na podlagi ogleda poti. Izvajalec vsak 
dan sproti vodi dnevnik opravljenih ur delavcev, bagerja, grede in dostave kubikov 
materiala. Od izvajalca so je zahteval vris urejenih poljskih poti v geografsko karto. Prejšnja 
leta  so poljske poti urejale vaške skupnosti, kjer je bil težji nadzor nad izvajanjem del. Pri 
nasipanju poljskih poti veljajo določila javnega naročila za gradnje in ne določila za 
naročanje blaga in storitev. 
Janez Korbar  je dejal, da je letošnje nasipanje poljskih poti bolj učinkovito in za manj 
denarja.    
 
Irena Ropret – je podala pobudo za ureditev bankine po Velesovem od Hočevarja proti 
križišču.  
 
Marko Bolka – je vprašal o grobem asfaltu, ki zlasti v večernih urah postane spolzek  
Metod Kropar je pojasnil, da sta dve vrsti grobega asfalta, enoslojni grobi asfalt se polaga 
dokler potekajo investicije oz. gradnje komunalnih vodov. Po končanih gradnjah je dobro, 
da se podlaga posede, nato se celotna cesta preplasti s finim asfaltom. 
  
Luka Štumberger – je pohvalil svetnico Klavdijo Frelih za pobudo svetnikom za donacijo 
sejnine dvem družinam. Vprašal je župana, kateri svetniki poimensko zavirajo razvoj občine 
in predlagal, da se zaradi nezaupanja na naslednjo sejo občinskega sveta uvrsti točka 
dnevnega reda »Razpustitev občinskega sveta«.  
Župan Franc Čebulj je povedal, da je takoj po neizvedeni seji občinskega sveta dal izjavo 
za medije in je jasno povedal, da je bil lahko neizglasovan dnevni red seje občinskega 
sveta samo spodrsljaj. Za uvrstitev točke na dnevni red naslednje seje naj svetniki pripravijo 
predlog in gradivo. 
 
Ad 22. 
Poročilo župana 
Župan Franc Čebulj je svoja poročila podal pri posameznih točkah dnevnega reda. 
 
Župan Franc Čebulj je zaključil sejo občinskega sveta.  
 
Seja je bila končana ob 21.10 uri. 
 
 
 
 
Zapisala:      Sejo občinskega sveta je vodil: 
Jana Jenko       župan FRANC ČEBULJ   


