
 
  OBČINA CERKLJE 
  NA GORENJSKEM 

        URAD      ŽUPANA 
Ulica Franca Barleta 23, 4207 Cerklje 
e-mail:obcinacerklje@siol.net 

 04/ 25 21  027,   04/ 28 15 800 
 
Številka:  06202-01-05 
Datum:    06. 06. 2003 

Z A P I S N I K 
 
5. redne seje občinskega sveta Občine Cerklje na Gorenjskem, ki je bila v četrtek 05. junija 
2003 ob 17. uri v sejni sobi občine Cerklje, ul. Franca Barleta 23. 
 
PRISTONI:  
župan   Franc Čebulj 
Svetniki  Franc Kropivnik, Janko Rebernik, Roman Zalokar, Janez Preša,  

Janez Korbar, Miroslav Janežič, Miha Zevnik, Primož Močnik,  
Blaž Kaplenik, Matjaž Črnič, Andrej Drobun, Jože Ipavec,  
Bogomir Bizilj, Milan Bučar, Jožef Božidar Janež in  Anton Kopitar  

Ostali    Janez Petrič – predsednik NO, Miran Oštir in Robert Šebenik – oba 
Policijska Postaja Kranj, Štefan Kadoič – podžupan Mestne Občine 
Kranj, Borut Ulčar – RRD, d. o. o., Dragica Jerič, Zdravko Kastelic in 
Andreja Jerala kot zapisnikarica 

Novinarji  Simon Šubic – Gorenjski Glas, Ana Jagodic – Radio Kranj 
 
Dnevni red: 
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 
2. Obravnava in potrditev zapisnika 4. redne seje 
3. Razrešitev s funkcije svetnika občinskega sveta 
4. Imenovanje novega svetnika občinskega sveta 
5. Potrditev mandata občinskega sveta 
6. Poročilo Policijske postaje Kranj za leto 2002 
7. Sporazum o ureditvi medsebojnih premoženjskopravnih razmerij v zvezi z delitvijo 

premoženja javnega zavoda Osnovno zdravstvo Gorenjske 
8. Predlog odloka o preoblikovanju Osnovnega zdravstva Gorenjske 
9. Predlog delitve premoženja in izvrševanja ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu 

Gorenjske lekarne  
10. Dogovor o ureditvi medsebojnih premoženjsko pravnih razmerij v zvezi z delitvijo  
      premoženja Javnega zavoda Gorenjske lekarne in Odlok o statusnih spremembah javnega      
      zavoda Gorenjske lekarne 
11. Predlog Odloka o lokacijskem načrtu za ureditev krožišča na lokaciji regionalne ceste R3-

639/1143 Sp. Brnik 
12. Mnenje Nadzornega odbora Občine Cerklje na Gorenjskem o zaključnem računu za leto 

2002 
13. Zaključni račun proračuna Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2002 (poslano z dne 25. 

03. 2003) in Bilanca stanja za leto 2002  
14. Predlog odloka o določitvi območja predkupne pravice Občine Cerklje na Gorenjskem – 

enofazni postopek 
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15. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o delovanju vaških skupnosti v 
Občini Cerklje na Gorenjskem – enofazni postopek 

16. Izvzem iz javne rabe, k. o. Velesovo  
17. Poročila župana in predlogi 
18. Svetniška vprašanja in pobude 
19. Razno 
 
Ad 1. 
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 
Župan Franc Čebulj je navzoče pozdravil, ugotovil sklepčnost in predlagal v potrditev zgornji 
navedeni dnevni red: 
 
1. SKLEP: 
»Sprejme se predlagani dnevni red.« 
Vsi prisotni svetniki so potrdili predlagani dnevni red. 
 
Ad 2. 
Obravnava in potrditev zapisnika 4. redne seje 
Anton Kopitar je imel pripombo na zapisnik, in sicer na začetku 5. str. Pravilno se glasi: 
»Znesek 3.840.000,00 SIT se prerazporedi tako, da bo 2.840.000,00 SIT namenjenih za 
Rožno pot, 1.000.000,00 SIT  za projekte za tematske poti. 
 
Drugih pripomb ni bilo, zato je župan po končani obravnavi dal na glasovanje 
2. SKLEP: 
»Sprejme se zapisnik 4. redne seje s predlaganim popravkom.« 
Prisotnih je bilo 13 svetnikov in vsi so glasovali za potrditev zapisnika. 
 
Ad 3. 
Razrešitev s funkcije svetnika občinskega sveta 
Župan Franc Čebulj je omenil, da se bo Franc Kern zaposlil v občinski upravi Občine Cerklje. 
S tem mu bo prenehal mandat svetnika občinskega sveta na podlagi 37. a. člena Zakona o 
lokalni samoupravi, zaradi nezdružljivosti funkcij.  
 
Župan je po obrazložitvi odprl razpravo. Ker nihče ni podal pripombe in ni bilo razprave, je 
župan dal na glasovanje: 
3. SKLEP: 
»Svetnika Franca Kern se razreši s funkcije svetnika Občine Cerklje na Gorenjskem.« 
Prisotnih je bilo 14 svetnikov in vsi so glasovali za sprejem sklepa.  
 
Ad 4.  
Imenovanje novega svetnika občinskega sveta 
Po kratkem premoru se je seja občinskega sveta nadaljevala. Med tem časom se je sestala 
Občinska volilna komisija. Predsednik komisije za mandatna vprašanja,  volitve in 
imenovanja Miha Zevnik, je svetnikom podal poročilo, ki ga je pripravila Občinska volilna 
komisija.  
Nadomestni  član iz Liste za razvoj vasi pod Krvavcem je Janez Korbar. Komisija za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja zato občinskemu svetu predlaga v potrditev 
sprejem predloga. 
 
Po predstavitvi je župan Franc Čebulj dal na glasovanje naslednji 
4. SKLEP: 
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»Na podlagi sklepa Občinske volilne komisije in predloga komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja se  Janez Korbar, stanujoč Glinje 25, Cerklje, kot nadomestni član iz 
Liste za razvoj vasi pod Krvavcem, imenuje za novega svetnika. 
Prisotnih je bilo 14 svetnikov in vsi so glasovali za potrditev sklepa. 
 
Ad 5. 
Potrditev mandata občinskega sveta 
Župan je v uvodu pozdravil novega svetnika. Razprave ni bilo, zato je župan predlagal 
naslednji: 
5. SKLEP: 
Potrditi se mandat občinskega sveta. 
Prisotnih je bilo 15 svetnikov in vsi so glasovali za sprejem sklepa. 
 
Po sprejetem predlogu Boža Janeža so svetniki nadaljevali z 12. in  13. točko dnevnega reda.  
Ad 12. 
Mnenje Nadzornega odbora Občine Cerklje na Gorenjskem o zaključnem računu za 
leto 2002 
Mnenje Nadzornega odbora Občine Cerklje na Gorenjskem je podal predsednik Janez Petrič. 
Omenil je, da na sestankih nadzornega odbora (NO) prisostvuje Dragica Jerič. V svojem 
poročilu je navedel, da v kontrolah, ki so jih opravili, niso opazili pomanjkljivosti. Eden 
izmed pregledanih društev je bilo tudi TD Cerklje, zaradi financiranja Rožne poti.  
 
Ob razpravi te točke je župan združil tudi točko  
Ad 13 
Zaključni račun proračuna Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2002 (poslano z dne 
25. 03. 2003) in Bilanca stanja za leto 2002  
Svoje poročilo in obrazložitev zaključnega računa je podala Dragica Jerič.  
 
Po  predstavitvi je župan Franc Čebulj odprl razpravo. 
 
Bogomir Bizilj je podal pripombo, da je NO vsaj 1x letno prisostvoval na sejah sveta.  
Petrič Janez je omenil, da so pregledali samo tista poročila, ki so jih posredovala društva.  
Ob tem se Bogomir Bizilj ne strinja s ¼ strani napisanega poročila NO o zaključnem računu. 
Meni, da je poročilo pomanjkljivo. 
G. Petrič kot predsednik NO je ob tem omenil, da je bil NO imenovan v letu 2002. 
 
Petrič Janez je predlagal, da naj bi svetniki nadzornemu odboru podali konkretne predloge za 
pregled poslovanja. NO bo pri svojem delu preveril zakaj društva, organizacije, zavodi ne 
pošljejo svojih poročil. Predsednik NO Janez Petrič  je omenil, da je  projekt Rožne poti že  
pod okriljem kontrole in bodo predlagali drugačno financiranje prireditve.  
 
Župan je povedal, da je pregled revizije pregleda poslovanja občine v letu 2001 in 2002 v 
zaključni fazi.  
 
Božo Janež je pripomnil, da naj bo poročilo NO o zaključnem računu posredovan skupaj z 
zaključnim računom. 
 
Janez Petrič je mnenja, da bo za največji  javni zavod OŠ potreben poseben nadzor. 
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Ob zaključku razprave je župan dal na glasovanje naslednja sklepa: 
6. SKLEP: 
»Sprejeme se mnenje NO Cerklje na Gorenjskem o zaključnem računu za leto 2002.« 
Prisotnih je bilo 15 svetnikov in 13 svetnikov je glasovalo za sprejem mnenja NO o 
zaključnem računu. 
 
7. SKLEP: 
»Sprejme se Zaključni račun proračuna Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2002.« 
Prisotnih je bilo 15 svetnikov, od katerih je 12  glasovalo za sprejem zaključnega računa. 
 
Svetniki so sejo nadaljevali s  
Ad 6. 
Poročilo Policijske postaje Kranj za leto 2002 
Župan Franc Čebulj je pozdravil komandirja PP Kranj, g. Mirana Oštirja in vodjo policijskega 
okoliša, g. Roberta Šebenik. 
Pri tej točki dnevnega reda se je pridružil ravnatelj OŠ Davorina Jenko Cerklje na 
Gorenjskem, g.  Bogdan Sušnik.  
 
V svojem poročilu je omenil kršitve, ki se tičejo kaznivih dejanj po Kazenskem zakoniku, to 
so:  povečanje migracij, povečanje števila prireditev, katerih postopek prijave ureja Zakon o 
javnih zbiranjih itd.  
 
Po končanem poročilu je župan odprl razpravo. 
Miro Janežič je vprašal kako je z mamili oz. sodelovanje šola – policija? 
Komandir Miran Oštir je omenil, da je to širši pojav.  
Vodja policijskega okoliša je omenil, da je sodelovanje z njegove strani in šolo obojestransko. 
 
Božo Janež je omenil, da se kriminaliteta pojavlja med zelo mladimi, že v 6., 7. razredu. 
Treba bo na tem področju nekaj storiti.  
Komandir Miran Oštir je komentiral, da imajo mladoletniki poseben status v pravu. Kot 
sankcijo imajo dobijo opomin, vendar ne vemo ali mladoletniku zaleže ali ne.  
 
Andrej Drobun je omenil, da je potrebno spremeniti zakonodajo, ki bo strožja od sedanje. 
 
Župan Franc Čebulj je ob tem omenil, da prihajajo spremembe zakonodaje v sprejem in 
potrditev Vladi RS oz. Državnemu zboru. Toda ob tem je potrebno spoštovati pravice 
državljanov. 
V nadaljevanju je župan omenil, da velikokrat občani predlagajo večkratno kontrolo hitrosti – 
radar, in sicer: Češnjevek – Trata – Velesovo; Dvorje, vas Cerklje, Zalog pred šolo. 
 
Primož Močnik je postavil vprašanje o prometni varnosti, ali policija ugotavlja kakšne točke 
na cestah, kjer je povečano število prometnih nesreč in če je o tem poročala občini oz. ali se 
na teh točkah postavi kakšne omejitve.  
Odgovoril je komandir, ki je omenil, da je takšna cesta Kranj – Mengeš (odcep Letališče 
Brnik in odcep Zg. oz. Sp. Brnik). Take in podobne situacije se vodijo sistemsko. Obveščanje 
s strani Policijske postaje Kranj glede znakov je ažurno.  
 
Roman Zalokar je podal pripombo na izgradnjo ceste in sicer nov vozni pas za zavijanje levo 
na Letališče Brnik. Komandir je omenil, da policija nima pristojnosti, lahko samo posreduje o 
nepravilnosti postavitve znakov. Obvestili so ostale pristojne.  
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Miha Zevnik je omenil problematiko enoslednih vozil (kolesarje), ki vozijo prehitro predvsem 
po klancu navzdol. 
Na to je odgovoril komandir, ki je omenil, da kolesarje ustavljajo, jih poučijo o hitrosti. 
 
Na koncu te točke dnevnega reda je svoje mnenje podal tudi ravnatelj OŠ Davorina Jenko 
Cerklje na Gorenjskem, g. Bogdan Sušnik. 
Omenil je, da je preprodaja mamil v šolskem okolišu velika oz. narašča iz leta v leto. 
Predlagal je, da se najame varnostna služba, ki bo pazila na šolski okoliš ali da se naredi 
ograjo. Omenil je tudi zadnjo – zahodno stran šole, kjer se velikokrat zbirajo mladi. 
Župan Franc Čebulj je dejal, da bo lahko ob obratovalnem času športne dvorane prihajalo do 
škode, konfliktov. 
 
Jože Ipavec meni, da moramo vsi, ki kakorkoli vemo, kdo je naredil kaznivo dejanje na 
prometnih znakih, mamil itd., sporočiti PP Kranj.  
 
Miha Zevnik je omenil, da je potrebno starše otrok obvestiti o kaznivih dejanjih, ki jih delajo 
mladoletniki v šoli.  
 
Miro Janežič je pozval ravnatelja, da  bi lahko  s svojimi članki v lokalnem časopisu, Novice 
izpod Krvavca, sporočali javnosti o šoli in njenem delovanju. 
 
Ravnatelj Bogdan Sušnik je še 1x omenil, da  ob objektu šole opažajo veliko neprimernih 
stvari, ki sodijo pod področje kriminalitete. 
 
Andrej Drobun sprašuje ravnatelja, kako se lahko učenci sprehajajo v času pouka daleč stran 
od šolskega okoliša. Ali učitelj nima nadzora nad svojimi otroki? 
Ravnatelj je na to vprašanje odgovoril, da učenci vedo, kam in kdaj smejo otroci v času 
odmora. 
 
Božo Janež sprašuje kaj bomo naredili s preventivnim delovanjem otrok, staršev. Potrebno je, 
da bodo otroci vključeni v aktivnosti (šport, kultura in ostale dejavnosti).   
 
Miha Zevnik se kot podžupan zavezuje, da bo sklical in organiziral, s pomočjo ostalih ustanov 
in služb, Okroglo mizo na temo otrok in staršev v šoli s temo  mamila. 
  
Na koncu je komandir Miran Oštir povedal, da v Občini Cerklje na Gorenjskem varnost ne 
odstopa od preteklih let.  
 
Župan se je ob zaključku obravnave te točke zahvalil povabljenim za sodelovanje na seji. 
 
Svetniki so v nadaljevanju dnevnega reda združili 
Ad 7  
Sporazum o ureditvi medsebojnih premoženjsko pravnih razmerij v zvezi z delitvijo 
premoženja    javnega zavoda Osnovno zdravstvo Gorenjske in 
Ad 8 
Predlog Odloka o preoblikovanju Osnovnega zdravstva Gorenjske 
Povabljeni gosta g. Štefan Kadoič, podžupana Mestne občine Kranj, je obrazložil ti dve točki.   
Pri predlogu Odloka o preoblikovanju OZG je Štefan Kadoič omenil, da je prišlo do nekaterih 
pripomb, in sicer v 7. členu 1. odstavek dejavnost je na primarni ravni, 8. členu standardna 
kvalifikacija, 12. člen sestava in glasovanje sveta, sprememba 20.člen izobrazba direktorja, 
25. člen vodja organizacijske enote, v 30. členu so določeni prihodki zavoda in  31. člen 1. 
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odstavek, ki govori o višini pokrivanja primanjkljaja. Omenjene pripombe so pripombe med 
osnutkom in predlogom omenjenega akta. 
Ker razprave ni bilo, je župan dal na glasovanje naslednji 
8. SKLEP 
»Sprejme se Sporazum o ureditvi medsebojnih premoženjsko pravnih razmerij v zvezi z 
delitvijo premoženja javnega zavoda Osnovno zdravstvo Gorenjske.« 
Prisotnih je bilo 16 svetnikov in vsi so glasovali za sprejem sklepa. 
 
in 
 
9. SKLEP: 
»Sprejme se Odlok o preoblikovanju Osnovnega zdravstvenega Gorenjske.« 
Prisotnih je bilo 16 svetnikov in vsi so glasovali za sprejem sklepa. 
 
Ad 9.  
Predlog delitve premoženja in izvrševanja ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu 
Gorenjske lekarne in  
Ad 10. 
Dogovor o ureditvi medsebojnih premoženjsko pravnih razmerij v zvezi z delitvijo 
premoženja Javnega zavoda Gorenjske lekarne in Odlok o statusnih spremebah javnega 
zavoda Gorenjske lekarne 
Tudi ti dve točki je obrazložil kranjski podžupan Štefan Kadoič. Omenil je, da se vrednost 
lekarne deli na lego, kjer leži, obratna sredstva se delijo na število prebivalstva vseh občin. 
Župan Franc Čebulj je po uvodni predstavitvi teh točk omenil, da je sofinancer izgradnje 
novih prostorov Kemofarmacija in ne Gorenjska lekarna Kranj. Glede na kapital, ki ga ima 
Občina Cerklje na Gorenjskem v zavodu župan sprašuje, ali lahko sredstva občina dobi v 
proračun. 
Kranjski podžupan Štefan Kadoič je omenil, da gre za knjigovodski delež, ki se lahko 
odproda s soglasjem sopodpisnic, v primeru, da bodo ostale sopodpisnice za.  
 
Osnutek Odlok o statusnih spremembah javnega zavoda Gorenjske lekarne  
Odlok o statusnih spremembah javnega zavoda Gorenjske lekarne je obrazložil podžupan 
Štefan Kadoič, ki je obrazložil posamezne člene odloka.  
 
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal 14-najst dnevni rok za vložitev pisnih pripomb na 
osnutek odloka. 
 
Po končani razpravi 9. in 10. točke dnevnega reda je župan dal na glasovanje naslednja 
sklepa: 
10. SKLEP:  
»Sprejme se predlog delitve premoženja in izvrševanja ustanoviteljskih pravic v javnem 
zavodu Gorenjske lekarne.« 
Prisotnih je bilo 16 svetnikov in vsi so glasovali za sprejem predloga  delitve premoženja 
ustanoviteljskih pravic v javnega zavodu Gorenjske lekarne Kranj 
 
in 
 
11. SKLEP: 
»Sprejme se Osnutek odloka o statusnih spremembah javnega zavoda Gorenjske lekarne 
Kranj.« 
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Prisotnih je bilo 16 svetnikov in vsi so glasovali za sprejem Osnutka odloka o statusnih 
spremembah javnega zavoda Gorenjske lekarne Kranj. 
 
Ad 11. 
Predlog Odloka o lokacijskem načrtu za ureditev krožišča na lokaciji regionalne ceste 
R3-639/1143 Sp. Brnik 
Predlog odloka o LN za ureditev krožišča na lokaciji regionalne ceste sta obrazložila župan 
Franc Čebulj in Borut Ulčar. 
 
Po obrazložitvi je župan odprl razpravo.  
Romana Zalokar je zanimala nova trasa ceste, ki poteka iz Vodic?  
Odgovor na vprašanje je podal Zdravko Kastelic, ki je omenil, da cesta poteka po meji med 
dvema sosedoma, ki sta bila najbolj sporna. 
 
Župan Franc Čebulj je omenil, da je rondo v državnem proračunu v planu  leta 2006, DDC 
začne z izgradnjo rekonstrukcije  ceste P. Brnik – Zg. Brnik v jesenskem času 2003. 
 
Po razpravi, je župan dal na glasovanje naslednji: 
12. SKLEP: 
»Sprejme se predlog Odloka o lokacijskem načrtu za ureditev krožišča na lokaciji regionalne 
ceste R3-639/1143 Sp. Brnik.« 
Prisotnih je bilo 16 svetnikov in vsi so glasovali za sprejem sklepa. 
 
Ad 14. 
Predlog odloka o določitvi območja predkupne pravice Občine Cerklje na Gorenjskem – 
enofazni postopek 
Obrazložitev odloka je podal župan Franc Čebulj, ki je omenil, da je pravna osnova 85. člen 
Zakona o urejanju prostora. 
Prejšnji zakon o kmetijskih zemljiščih je dopuščal predkupno pravico občini, novi zakon o 
kmetijskih zemljiščih tega ne dovoljuje, zato Občina Cerklje sprejema ta odlok za navedene 
območja v 2. členu. 
 
Po obrazložitvi odloka je župan odprl razpravo. 
Bogomira Bizilja je zanimalo, ali lahko občina kupi zemljišče. 
Župan Franc Čebulj je odgovoril, da bo občina na podlagi tega odloka imela predkupno 
pravico. 
 
Miha Zevnik je v razpravi omenil, da je ta odlok namenjen tudi za odkup nezazidanih 
stavbnih zemljišč. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje naslednji 
13. SKLEP: 
»Sprejme se odlok o določitvi območja predkupne pravice Občine Cerklje na Gorenjskem – 
enofazni postopek.« 
Prisotnih je bilo 16 svetnikov, od katerih je 15 svetnikov glasovalo za sprejem odloka. 
 
Ad15. 
Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o delovanju vaških skupnosti v 
Občini Cerklje na Gorenjskem – enofazni postopek 
Spremembe odloka o delovanju vaških skupnosti je obrazložil župan, ki je povedal, da  lahko 
občina na podlagi zakonodaje predpiše določen samoprispevek v občini. Odlok se nanaša na 
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delo in izgradnjo vaške infrastrukture in kako se ta financira. Potrebno je ločiti vaško 
infrastrukturo od javne infrastrukture. 
V uvodu je župan Franc Čebulj še omenil, da so vaške skupnosti izgradile določeno 
infrastrukturo s pomočjo finančnih sredstev s strani občine. Potreben je NRP – načrt razvojnih 
programov za obdobje 4 let, ki je sestavni del proračuna.  
Investicije so: izgradnja vodovodnega sistema v hribovitem delu občine, v nižinskem delu 
kanalizacija, izgradnja III. faze šole s kompenzacijo zemljišč v Šmartnem. 
Manjše investicije so: v Štefanji gori izgrdnja krajšega dela ceste, Grad – Ravne  - Šenturška 
gora, kjer je potrebno urediti brežino in preplastitev ceste. 
V primeru, da bodo občani sofinancirali javno infrastrukturo (npr. cesto), jo bo potrebno 
najprej prekategorizirati oz. urediti prenos lastništva. 
 
Po predstavitvi predloga odloka je župan odprl razpravo. 
Boža Janež je zanimalo financiranje, kako se finančna sredstva evidentirajo ali v vaški 
skupnosti ali v občini. 
Župan Franc Čebulj je omenil, da bodo sredstva nakazali na TRR Občine Cerklje, po 
predhodnem popisu del oz. izvedbi javnega naročila. 
 
Anton Kopitar je imel pripombo, da bo z uveljavitvijo odloka prišlo do diskriminacije 
občanov, hkrati meni, da alinee navedene v 2. členu Odloka  ne morejo sofinancirati občani 
oz. vaščani posamezne vasi.  
Župan Franc Čebulj je omenil, da bo občina gradila javno (občinsko infrastrukturo), vaščani 
bodo sofinancirali vaško infrastrukturo.  
 
Miha Zevnik je podal pripombo na 2. člen, ki se na novo glasi: 
» Uporabniki v vaški skupnosti lahko financirajo javno vaško infrastrukturo v višini 30 % od 
njene vrednosti za posamezen projekt, in sicer:« 
 
Anton Kopitar je omenil, da bo LDS glasoval proti sprejemu odloka.  
Primož Močnik je omenil, da bo glasoval proti, ker nekatere vasi imajo zgrajeno 
infrastrukturo, tiste vasi, ki še nimajo zgrajene infrastrukture pa bodo sofinancirale izgradnjo. 
 
Jože Ipavec meni, da bo odlok v praksi težko izvedljiv.  
 
Bogomir  Bizilj predlaga, da se odlok umakne, ker ni jasno, kaj in kako se bo izvajalo.  
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje naslednji 
14. SKLEP: 
»Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o delovanju vaških skupnosti v 
Občini Cerklje na Gorenjskem s predlagano spremembo.« 
Prisotnih je bilo 16 svetnikov, od katerih je 9 svetnikov glasovalo za sprejem odloka, 5 
svetnikov je bilo proti sprejemu. 
 
Ad 16. 
Izvzem iz javne rabe k. o. Velesovo 
Obrazložitev točke je obrazložil župan Franc Čebulj. Ker razprave ni bilo je župan predlagal 
naslednji 
15. SKLEP: 
»Sprejme se sklep o prenehanju obstoja javne rabe  za zemljišče parc. št. 108/38 k. o. 
Velesovo.« 
Prisotnih je bilo 16 svetnikov, od katerih je 12 svetnikov glasovalo za sprejem sklepa. 
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Ad 17. 
Poročila župana 
1. Nakup kmetijske stavbe na Zg. Brniku  (mlekarna) 
Župan Franc Čebulj je omenil, da je direktor KZ poslal sodno cenitev za odkup, ki znaša 8,6 
mio sit, kar je zelo veliko. Ob tem je omenil, da bo DDC gradil rekonstrukcijo ceste, kar 
pomeni, da bo DDC odkupil zemljišče. Hkrati gre pa tudi za nerešene probleme zemljiške 
knjige.  
 
2. Investicija III. faze šole 
Občina Cerklje je objavila javni razpis za izgradnjo III. faze. V razpisni dokumentaciji 
ponudnikom je eden od pogojev tudi kompenzacija zemljišč za nezazidano stavbno zemljišče 
v Šmartnem za varovana stanovanja. 
Za izgradnjo III. faze je ocenjena vrednost zemljišč 800 mio sit skupaj z zunanjo ureditvijo in 
opremo. Izgradnja šole naj bi se začela septembra 2003 in končala septembra 2004.  
 
3. Ureditev centra Cerkelj 
Javne obravnave še ni bilo, tako da bo obravnava skupaj s šolskih delom, osrednjih vaškim 
delom in vse do zadružnega doma.  
 
4. Ogled gradbišč 
Župan je omenil, da se dela zaključujejo na Šenturški gori – osrednji del in dokončanje 
mrliških vežic, projekt Lahovče – Zalog za kanalizacijo, pripravljamo javni razpis za 
izgradnjo kanalizacije Velesovo – Trata - Praprotna Polica. Pripravlja se koncesija za 
izgradnjo kanalizacije. Gradnja kanalizacije je potrebna zaradi takse za obremenjevanje 
okolja, ker naj bi lokalne skupnosti gradile kanalizacijo iz takse za obremenjevanje okolja. 
Dokončuje se rekonstrukcija in sprememba namembnosti blagovnice. 
 
 
Ad 18. 
Svetniška vprašanja in pobude 
Pod to točko svetniki niso razpravljali. 
 
Ad 19. 
Razno 
Pod to točko svetniki niso razpravljali. 
 
 
Konec seje je bilo ob 21. uri. 
 
 
Zapisala 
Andreja Jerala 

Sejo občinskega sveta je vodil 
ŽUPAN 

FRANC ČEBULJ 
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