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  OBČINA CERKLJE 

  NA GORENJSKEM 

 
Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje 

e-mail:obcinacerklje@siol.net 

 04/ 2815820,  04/ 28 15 800 

 

Številka: 032-04/2014-158 
Datum:   17.2.2016 
 
 

 

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, ZLS-UPB2 ter št. 27/08, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – 
ZUUJFO), 18. člena Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 3/10 in 1/15), ter 4. in 18. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Cerklje 
na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje, št. 1/01 in 6/02)  sklicujem  
 

8. redno sejo 
Občinskega sveta Občine Cerklje na Gorenjskem, 

 ki  bo  v sredo, 2. marca 2016 ob 17.00 uri,   
v sejni sobi Občine Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13 

 
 
Za sejo predlagam naslednji dnevni red: 
 

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 
2. Obravnava in potrditev zapisnika 7. redne seje, z dne 16.12.2015 
3. Odlok o zbiranju komunalnih odpadkov – predlog (skrajšani postopek) 
4. Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o tarifnem sistemu za obračun 

storitev obveznih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki 
5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih 

zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka v Občini Cerklje na Gorenjskem 
– osnutek  

6. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega 
prispevka za območja OPN: EUP LT1, EUP LT4, EUP LT9 in območje OPPN L8 – 
osnutek 

7. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini 
Cerklje na Gorenjskem – predlog (skrajšani postopek) 

8. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokalnem turističnem vodenju na 
območju Občine Cerklje na Gorenjskem – predlog (skrajšani postopek) 

9. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta – predlog 
10. Predlog Pravilnika o sofinanciranju programov za mlade in projektov, povezanih z 

delom mladih (mladinski centri) v Občini Cerklje na Gorenjskem 
11. Letni program športa za 2016 
12. Predlog Sklepa o izdaji soglasja k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na 

domu 
13. Predlog Sklepa o določitvi normativa števila otrok v oddelkih vrtcev na območju 

občine Cerklje na Gorenjskem 
14. Predlog sprememb in dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem 

Občine Cerklje na Gorenjskem v letu 2016 
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15. Namera sklenitve pogodbe o brezplačnem prenosu zemljišč, na katerih je zgrajen 
gasilski dom, v last PGD Štefanja gora 

16. Predlog Sklepa o izvzemu zemljišč iz javnega dobra 
17. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja: Predlog sklepa o predlaganju 

kandidata za člana Nadzornega sveta Javnega podjetja Centralna čistilna naprava 
Domžale – Kamnik, d.o.o. 

18. Socialno varstveni zavod Taber  
a) Predlog Sklepov o spremembah in dopolnitvah Pogodbe o ustanovitvi Socialno 

varstvenega zavoda Taber in o sprejetju novega besedila akta o ustanovitvi 
b) Sprejem novega besedila - Akt o ustanovitvi Socialno varstvenega zavoda Taber  
c) Program dela s finančnim načrtom za leto 2016 – v vednost 

19. Svetniška vprašanja in pobude 
20. Poročilo župana  
 
Lep pozdrav!             

    
   Občina Cerklje na Gorenjskem 

        ŽUPAN   
           FRANC  ČEBULJ, l.r. 
         
 
 
 
Morebitno vašo opravičeno odsotnost sporočite na tel. št. 28-15-800. 
 
Vabljeni: 
 
- Članice in člani Občinskega sveta Občine Cerklje na Gorenjskem 
 
- Poročevalci k posameznim točkam dnevnega reda: 
 

- Igor Petek, pomočnik direktorja Snaga Javno podjetje d.o.o., Ljubljana  (k 3. in 4. 
točki dnevnega reda) 

- Ivo Kejžar, direktor, Ipsum, okoljske investicije, d.o.o., Domžale,  
     Tanja Malovrh, občinska uprava (k 5. in 6. točki dnevnega reda) 

- Uroš Košir, Locus d.o.o., Domžale 
     Metod Kropar, občinska uprava (k 7. točki dnevnega reda) 

- Lidija Bregar, v.d. direktorice Zavoda za turizem Cerklje (k 8. točki dnevnega reda) 

- Matevž Bohinc, predsednik Statutarno pravne komisije (k 9. točki dnevnega reda) 

- Simona Vodlan, občinska uprava (k 10., 11., 12. in 13. točki dnevnega reda) 

- Špela Petrič, občinska uprava (k 14., 15. in 16. točki dnevnega reda) 

- Janez Korbar, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja         
(k 17. točki dnevnega reda) 

- Marta Jarc, občinska uprava (k 18.a) in 18.b) točki dnevnega reda) 

 

 

 

     - Ostali vabljeni: 
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- Občinska uprava 
- Mediji 

 


