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  OBČINA CERKLJE 
  NA GORENJSKEM 

        URAD      ŽUPANA 

Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje 

e-mail:obcinacerklje@siol.net 

� 04/28 15 820 �  04/ 28 15 800 

 
Številka:  032-11/2006-03 
Datum:    22. 03. 2007 
 
 

Z A P I S N I K 
 
3. redne seje občinskega sveta Občine Cerklje na Gorenjskem, ki je bila v sredo 21. 03. 2007 
ob 16.30  uri v sejni sobi občine Cerklje, Trg Davorina Jenka 13. 
 
 
PRISTONI:  
Svetniki Janez Korbar, Silva Dolinar, Matjaž Črnič, Blaž Kaplenik, Marija Stare,  

Franc Kropivnik, Janez Preša, Miha Zevnik,  Jože Ipavec, Anton 
Kopitar, Marjan Ropotar, Peter Anton Pirc in Andrej Kosec.  

 
 

Občinska uprava Marta Jarc, Zdravko Kastelic, Metod Kropar, Tanja Malovrh, Majda 
Stare, Jerič Dragica, Anita Grošelj, Jana Jenko in  Andreja Jerala kot 
zapisnikarica 

 
Novinarji Ana Jagodic – Radio Kranj, Simon Šubic – Gorenjski Glas; Marjana 

Hanc - Delo 
 
Predstavniki  
Komunale Kranj  Roman Udir, Marija Pivk Oman, Saša Pegam 
 
Opravičeno  
Odsotni:  Boris Kožar, Dejan Podgoršek in Ana Polanc 
 
 

Dnevni red: 
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 
2. Obravnava in potrditev zapisnika 2. redne seje 
3. Svetniška vprašanja in pobude 
4. Obravnava in sprejem odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o oskrbi s pitno vodo na 

območju Občine Cerklje na Gorenjskem – enofazni postopek 
5. Obravnava in sprejem sklepa o določitvi cene izvajanja gospodarske javne službe 

odvajanja in čiščenje komunalne odpadne vode – enofazni postopek 
6. Odlok o ustanovitvi skupnega organa Mestne občine Kranj in občin Cerklje na 

Gorenjskem, Jezersko, Naklo, Medvode, Preddvor in Šenčur za izvrševanje 
ustanoviteljskih pravic v javnem podjetju Komunala Kranj, d. o. o. – enofazni postopek 

7. Predlog  proračuna Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2007 
8. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Cerklje na Gorenjskem – enofazni 

postopek 
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9. Sklep o načinu in višini financiranja političnih strank v Občini Cerklje na Gorenjskem – 
enofazni postopek 

10. Zaključna poročila o vseh zbranih in porabljenih sredstvih organizatorjev volilne 
kampanije za lokalne volitve 2006, ki so s svojimi kandidati za člane občinskega sveta 
in/ali župana sodelovali v Občini Cerklje na Gorenjskem 

11. Obravnava sklepa o cenah najema večnamenske športne dvorane v Cerkljah na 
Gorenjskem – enofazni postopek 

12. Sklep o odkupu zemljišč in višini kupnine za rekonstrukcijo lokalnih cest, javnih poti in 
vodotokov – enofazni postopek 

13. Zapisnik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja o obravnavi odstopa 
člana in imenovanje novega člana v Odboru za šport 

14. Poročila župana 
 
 
Ad 1 
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 
Župan Franc Čebulj je v uvodu pozdravil vse navzoče,  prebral dopolnjen dnevni red ter ga 
predlagal v sprejem in potrditev. 
 
1. SKLEP: 
Sprejme se predlagani dnevni red.  
Prisotnih je bilo 13 svetnikov. Vsi prisotni svetniki so glasovali za sprejem in potrditev 
dnevnega reda. 
 
 
Ad 2 
Obravnava in potrditev zapisnika 2. redne seje 
Župan Franc Čebulj je odprl razpravo na obravnavno in potrditev zapisnika.  
Pripomb na zapisnik ni bilo, zato je župan Franc Čebulj predlagal v potrditev zapisnik 2. 
redne seje.  
2. SKLEP: 
Sprejme se zapisnik 2. redne seje. 
Prisotnih je bilo 13 svetnikov in vsi so glasovali za potrditev zapisnika 2. seje. 
 
 
Ad 3 
Svetniška vprašanja in pobude 
Silva Dolinar – Zakaj Občina  ne urgira na določene deponije odpadkov na kmetijskih 
zemljiščih? Ob  cesti Cerklje – Pšata, Poženik,  se zbirajo odpadki, ki ne sodijo na kmetijska 
zemljišča.  
Župan Franc Čebulj - v izdaji občinskega časopisa bo  objavljen razpored odvoza odpadkov. 
Vsako leto  poda pismeno priporočilo vaškim skupnostim, v letošnjem letu bo  namenjeno 
šoli in vsem lastnikom zemljišč, ki odlagajo odpadke na kmetijskih zemljiščih. Po preteku 90-
dnevnega roka, ki bo določen v obvestilu, bo Občina zoper ljudi, ki odlagajo odpadke na 
kmetijske površine, ustrezno ukrepala. Pozval je svetnike, da se vključujejo v akcije čiščenja 
okolja.  
 
Peter Anton Pirc - izboljšanje cestne infrastrukture, in sicer v križišču cest Cerklje – Brnik – 
Vašca – Pšenična Polica (iz smeri Pšenična Polica v Cerklje) in cesta  iz smeri Vodic odcep v 
Lahovčah. 
Župan Franc Čebulj -  pločnik bo  zgrajen na obeh straneh Ceste v Polico, kar pomeni 
nekoliko ožjo cesto. Na cesti v Lahovčah je Občina že večkrat poskušala urediti preglednost 
in posledično manjšo hitrost.  
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Andrej Kosec -  kako je s končanjem del v kulturni dvorani, kdaj bo otvoritev. Ali sta oglasna 
panoja pri čistilni napravi priključena na elektriko čistilne naprave? 
Župan Franc Čebulj -  uporabniki teh panojev plačujejo elektriko.  
Otvoritev kulturne dvorane bo  za čas občinskega praznika, ko bo urejena tudi zunanja 
okolica. Potrebno bo urediti tudi upravljanje dvorane.  
 
Anton Kopitar - ali se je občina Cerklje na Gorenjskem  prijavila na kandidaturo vaška jedra, 
predvsem ga zanima Petrovčeva hiša? 
Župan Franc Čebulj – projekt bo iz strukturnih skladov financiran do 70 %. Na norveški sklad 
so se  prijavile mestne občine oz. občine z mestnim jedrom. Občina Cerklje bo kandidirala na 
strukturnih skladih. 
 
Peter Anton Pirc   -  kako poteka postopek na javno razgrnitev akta PUP Ob Letališču? 
Župan Franc Čebulj – svetniki naj se udeležujejo prostorskih konferenc prostorskih aktov, ki 
jih sprejema Občina.  
Zdravko Kastelic – izvedeni sta bili  prostorski konferenci in program priprave, tako za LN 
L8 poslovni kompleks Brnik in prostorski red Občine.  
 
Andrej Kosec - ali Občina Cerklje pluži cestišče v vasi Šmartno od odcepa Jaka do zadnje 
hiše.  
Metod Kropar – plužijo se vse lokalne ceste. 
 
Marjan Ropotar -  pločniki v vasi Sp. Brnik naj bodo očiščeni. 
Župan Franc Čebulj – vsi v vasi naj bi očistili svoje površine.  
 
 
Ad 4 
Obravnava in sprejem odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o oskrbi s pitno vodo na 
območju Občine Cerklje na Gorenjskem – enofazni postopek 
Obravnava in sprejem odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o oskrbi s pitno vodo na 
območju Občine Cerklje na Gorenjskem je  obrazložil Zdravko Kastelic. Omenil je, da se 
spremeni vsebina 4. člena, s katerim bo določeno, da lahko župan z neposredno pogodbo 
prenese v upravljanje določen vodovodni sistem zasebni, zadružni ali drugi organizacijski 
obliki uporabnikov javnih dobrin.  
 
Po obrazložitvi je župan Franc Čebulj odprl razpravo. 
Janez Korbar – kdo nosi stroške vzdrževanja vodovoda, ki je prešlo v upravljanje v zasebno 
ali druge oblike? 
Franc Čebulj župan –  vodovod na Štefanji gori je v lasti vaščanov Štefanje gore. Vodno 
pravico je  Občina Cerklje pridobila, prebivalci Štefanje gore so to pravico želeli nazaj in jo 
bodo po vsej verjetnosti dobili. Odgovornost za čisto pitno vodo nosi župan, zato tudi želi, da 
Občina Cerklje pridobi vodovod v last, ki bi ga predala v upravljanje Komunali Kranj. 
Stroške pregleda oporečnosti vode plača Občina Cerklje. Ministrstvo za okolje in prostor je 
vodno pravico podeljevalo, tudi če je bilo prebivalcev vasi manj kot 50.  
Andrej Kosec –  vodovodni sistem je potrebno predati v upravljanje. Občina naj predloži 
predlog. Zamenjati je potrebno tudi vodne cevi, ker so še azbestne. Vodovod so zgradili 
vaščani.  
 
Franc Čebulj, župan – voda na Štefanji gori je oporečna in jo je potrebno prekuhavati. 
 
Roman Udir, Komunala Kranj – Vaščani Štefanje gore imajo vso pravico do vode.  
 
Po končani razpravi je župan Franc Čebulj predlagal v potrditev in sprejem naslednji  
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3. SKLEP: 
Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o oskrbi s pitno vodo na območju 
občine Cerklje na Gorenjskem. 
Prisotnih je bilo 13 svetnikov, od katerih je 12 svetnikov glasovalo za sprejem sklepa, 1 
svetnik ni glasoval.  
 
 
Ad 5 
Obravnava in sprejem sklepa o določitvi cene izvajanja gospodarske javne službe 
odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode – enofazni postopek 
Obravnava in sprejem sklepa o določitvi cene izvajanja gospodarske javne službe odvajanja in 
čiščenja komunalne odpadne vode sta obrazložila Zdravko Kastelic in Marija Pivk Oman, 
Komunala Kranj.  
Zdravko Kastelic -  V vaseh Adergas, Češnjevek, Praprotna Polica, Trata in Velesovo deluje 
kanalizacijski sistem vezan na čistilno napravo v Češnjevku. Na podlagi tega se je občina 
Cerklje odločila, da bo kanalizacijsko omrežje v omenjenih vaseh predala v upravljanje 
Komunali Kranj. Osnova za poplačilo stroškov, ki so in ki bodo nastali pri upravljalcu 
Komunale Kranj, je predlog Sklepa o določitvi cene izvajanja gospodarske javne službe 
odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. V sklepu sta predlagani dve ceni, in sicer: 
cena za odvajanje in čiščenje za gospodinjstva in cena za odvajanje in čiščenje za industrijo.  
Marija Pivk Oman, Komunala Kranj – Občina je imela za investicije zagotovljena sredstva v 
proračunu, nekaj sredstev se je pridobilo iz okoljskih dajatev, za kar so bili na Komunali 
pooblaščeni investitorji. Stroški amortizacije zajemajo amortizacijo osnovnih sredstev, ki so 
zaenkrat še knjižena na računu Občine in jih bo predala Komunali Kranj  v upravljanje, ter 
sredstva, ki so že vknjižena na Komunali. Cena je primerljiva s sosednjo občino Šenčur. 
Uporabniki bodo nekoliko bolj obremenjeni  z dvema novima postavkama, in sicer za čiščenje 
in odvajanje. Okoljska dajatev bo imela nekoliko nižjo tarifo. 
To ceno potrdi še Ministrstvo za okolje in prostor in Ministrstvo za gospodarstvo.  
 
Po končani obrazložitvi je župan Franc Čebulj odprl razpravo. 
Franc Čebulj – predlaga, da se sklep dopolni z naslednjim besedilom »Sklep o določitvi cene 
izvajanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode Češnjevek 
Lipice.« 
Stroški, ki jih je imela Občina z vzdrževanjem čistilne naprave, se s tem nekako pokrijejo.  
 
Andrej Kosec – okoljska dajatev je državna taksa, kar pomeni, da bi morala biti okoljska 
dajatev za vse enaka. 
Franc Čebulj, župan – čistilna naprava v Češnjevku deluje od leta 2001, 2002. Do danes smo 
to takso prenašali v investicijo,  uporabniki čistilne naprave pa niso plačevali uporabnine. 
Okoljska dajatev bo odvisna od delovanja čistilne naprave. Čistilna naprava deluje od 87 – 
92%. Vse to je odvisno od upravljalca.  
Andrej Kosec – kako bo občina odreagirala v primerih, ko se bodo lastniki 10 – 15 m3 
rezervoarjev, kjer zajemajo deževnico in jo filtrirajo preko filtrov, priklapljali na čistilno 
napravo. Kako jim bomo zaračunavali vodo? 
 
Zdravko Kastelic – ta voda se imenuje tehnološka voda, ki ni za uživanje in ni vodena preko 
javnega vodovodnega omrežja, ki se jo ne registrira in uporabnik ne plačuje nobenih dajatev. 
Strošek je tista voda, ki pride preko števca preko javnega vodovoda. Tehnološke vode se ne 
upoštevajo.  
 
Po končani razpravi je župan zaključil to točko dnevnega reda in predlagal v potrditev in 
sprejem naslednji  
4. SKLEP: 
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Sprejme se Sklep o določitvi cene izvajanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja 
komunalne odpadne vode Čistilne naprave Češnjevek Lipice.    
Prisotnih je bilo 13 svetnikov in vsi so glasovali za sprejem sklepa.  
 
 
Ad 6 
Odlok o ustanovitvi skupnega organa Mestne občine Kranj in občin Cerklje na 
Gorenjskem, Jezersko, Naklo, Medvode, Preddvor in Šenčur za izvrševanje 
ustanoviteljskih pravic v javnem podjetju Komunala Kranj, d. o. o. – enofazni postopek 
Saša Pegam, Komunala Kranj –  v 61. in 100. členu novele Zakona o lokalni samoupravi,  je 
določena pravna osnova za ustanovitev skupnega organa kot javnega podjetja. V skladu z 
odlokom so določeni sestava sveta ustanoviteljev, sedež , naloge, organizacija dela in način 
sprejemanja odločitev, financiranje ter delitev stroškov  za delovanje sveta ustanoviteljev med 
občinami. Računsko sodišče odgovornost za ustanovitev skupnega organa nalaga občinam in 
ne Komunali Kranj.  
 
Po končani obrazložitvi je župan Franc Čebulj odprl razpravo.  
Miha Zevnik – predlaga, da bi se besedna zveza »skupni organ« nadomestila z neko drugo.  
 
Po končani razpravi je župan Franc Čebulj zaključil to točko in predlagal v potrditev in 
sprejem naslednji  
5. SKLEP: 
Sprejme se Odlok o ustanovitvi skupnega organa Mestne občine Kranj in občin Cerklje na 
Gorenjskem, Jezersko, Naklo, Medvode, Preddvor in Šenčur za izvrševanje ustanoviteljskih 
pravic v javnem podjetju Komunala Kranj, d. o. o. v enofaznem postopku. 
Prisotnih je bilo 13 svetnikov in vsi so glasovali za sprejem sklepa.  
 
 
Ad 7  
Predlog  proračuna Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2007 
Predlog  proračuna Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2007 je obrazložila Dragica Jerič.  
Dragica Jerič – med osnutkom in predlogom so nastale zakonske spremembe, sprejet zakon o 
financiranju občin ter Uredba o okoljskih dajatvi za onesnaževanja okolja zaradi odvajanja  
odpadnih vod in Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanja okolja zaradi odlaganja 
odpadkov, ki se spreminja v tem, da od 01. 01. 2007 prihodki iz tega naslova niso več 
prihodki proračuna Občine ampak države. Razlika med osnutkom in predlogom proračuna je 
tudi v tem, da ni bila upoštevana odločba ustavnega sodišča, ki določa plačo župana, zato se 
proračun v tem delu tudi popravlja. Sprememba je tudi zaradi prenizke ocene presežkov 
prihodkov nad odhodkov leta 2006 v osnutku proračuna. V predlogu proračuna za leto 2007 
je prihodkov 56.633.376 € ali 18,2 % več, kot jih je bilo predvidenih v osnutku.  Zaradi 
zakona o financiranju občin, ki določa, da se s 01. 01. 2007 način primerne porabe drugače 
izračuna, je pri izračunu na prihodkovni strani, prihodka iz glavarine 3.264.574 €, kar 
predstavlja razliko 635.728 € več kot je bilo predvideno. S tem smo dobili dodatna sredstva za 
financiranje nalog občine. Ta sredstva se močno povečujejo v primerjavi s preteklo 
zakonodajo, kar posledično pomeni, da ne bomo prejeli prihodka iz finančne izravnave. 
Transferni prihodki se povečujejo, in sicer na račun strukturnih skladov in razpisov 
ministrstev. Prihodki za posamezne projekte so prikazani v načrtu razvojnih programov. V 
predlogu sta na novo odprti dve proračunski postavki in nov proračunski uporabnik. Nov 
proračunski uporabnik so vaške skupnosti, novi postavki 1639 urejanje naselij in 1434 
promocija občine za izdelavo turistične karte. Na ostalih odhodkih se tekoči odhodki 
usklajujejo predvsem za plačo župana, nekaj za vzdrževanje gozdnih cest in delno za 
povečanje izgradnje občinskih cest.  Na tekočih transferih so nastale spremembe kot so 
dotacije društvom, povečuje se tudi transfer šoli za namen fakultativni pouk in transfer za 
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vrtce, zmanjšujejo se sredstva za gasilsko zvezo Cerklje. Uskladi se tudi znesek splošne 
proračunske rezervacije do zakonsko določene višine. Investicijski odhodki in transferi se 
povečujejo za posamezen projekt, novih projektov se s predlogom proračuna ne uvaja. 
Presežek odhodkov nad prihodki je 1.601.479,00 €, ta razlika se zmanjšuje za plačilo vrnjenih 
posojil, in sicer 35.035€, kar predstavlja dejansko razliko presežkov odhodkov nad prihodki 
1.566.426 €. Ta negativna razlika se bo nadomeščala iz sredstev  na računih iz preteklih let.  
 
Po končani obrazložitvi je župan Franc Čebulj odprl razpravo. 
Andrej Kosec – ob sklicu komisij in odborov se bo mogoče odprlo kakšno novo področje, 
predlog. 
 
Franc Čebulj, župan – po sprejemu proračuna bo konstituiranje vseh komisij in odborov, 
predvsem tistih, ki so vezane na razpise občine. Dejal je, da je proračun do sedaj  najvišji, 
predvsem  na račun sredstev preteklih let. Sredstva, ki so določena z novim zakonom in 
planirana sredstva, ki so prikazana kot prihodek sredstev na javnih razpisih. Nekaj izdatkov je 
povečanih na postavki izgradnja Doma starostnikov in na postavkah, kjer se občina namerava 
prijaviti na strukturne sklade in izdelavo projektov v nižinskem delu občine Cerklje. Nekaj 
izdatkov je povečanih na postavki kulturne dvorane.  
 
Andrej Kosec – NRP naj bo izdelan tudi v letih 2009, 2010. Zanima ga ali bo občina do leta 
2010 zgradila vso kanalizacijo ali samo Pšata – Poženik – Šmartno – Glinje – Zalog, ki je 
navedena v proračunu.  
 
Franc Čebulj, župan – v skladu s kohezijsko politiko je potrebno počakati na javni razpis, to 
pomeni, da pred kohezijskim javnim razpisom ne smemo začeti s postopkom javnega naročila 
in kasneje z izvajanem del oz. z izgradnjo se lahko začne ampak v tem primeru občina ne bo 
deležna sredstev iz kohezije.  
 
Andrej Kosec – predlaga, da naj Občina Cerklje začne s čimprejšnjo izgradnjo kanalizacije v   
nižinskem del in začne postopek na kohezijski ravni za višinski del.  
 
Franc Čebulj, župan – za potrebe strukturnih skladov so potrebna gradbena dovoljenja, za 
potrebe kohezije za enkrat še ni potrebnega gradbenega dovoljenja. Za visokogorje bo bolj 
zahtevno področje, kjer bo tudi več čistilnih naprav.  
 
Janez Korbar – kakšna je dinamika strategije prostorskega razvoja občine  
Zdravko Kastelic – Občina Cerklje nadaljuje z aktivnostmi sprejemanja prostorskega razvoja 
občine. Dejal je še, da Občina Cerklje nadaljuje s postopkom po stari zakonodaji, kljub temu, 
da se že pripravlja nova zakonodaja. Predvideva se, da bi bila strategija prostorskega razvoja 
obravnavana na občinskem svetu v drugi polovici letošnjega leta. Pristopili smo tudi k 
pripravi izvedbenega dokumenta programa priprave prostorskega reda Občine Cerklje. 
 
Anton Kopitar – rondo Spodnji Brnik, koliko bo za izgradnjo prispevala država, ali je znesek, 
ki je naveden v proračunu, znesek, ki ga bo pokrila država. 
Dragica Jerič – sredstva, ki so zapisana v proračunu, so prikazana tako, da bo občina 
financirala rondo, prihodkov od države ni. Prikazano je kot transfer državi za izgradnjo 
pločnikov, javne razsvetljave.  
 
Anton Kopitar – kako je z rešitvijo uvozov k hišam pri novem rondoju? 
Franc Čebulj – pripravlja se sodna cenitev zemljišč, ki jo bo opravila DRSC. Sistem 
financiranja bo enak kot je bil pri rekonstrukciji ceste Spodnji Brnik – Zgornji Brnik. 
Izgradnja rondoja na Spodnjem Brniku naj bi se začela jeseni 2007, ker so sredstva za to 
investicijo zagotovljena v državnem in občinskem proračunu.  
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Po končani razpravi je župan zaključil to točko in predlagal v sprejem in potrditev naslednji 
6. SKLEP: 
Sprejme se Odlok o proračunu Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2007 s prilogami: 
priloga 1: Predlog odloka o proračunu Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2007, 
priloga 2: splošni del proračuna (bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in 
naložb in račun financiranja), 
priloga 3: posebni del proračuna, 
priloga 4: načrt razvojnih programov. 
Prisotnih je bilo 13 svetnikov in vsi so glasovali za sprejem sklepa. 
 
 
Ad 8 
Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Cerklje na Gorenjskem – 
enofazni postopek 
Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Cerklje na Gorenjskem v enofaznem 
postopku je obrazložila Marta Jarc, direktorica občinske uprave. 
Marta Jarc – način financiranja političnih strank določa 26. člen Zakona o političnih strankah. 
Pristojni organ občine lahko določi, da stranka, ki je kandidirala kandidatke oziroma 
kandidate na zadnjih volitvah za občinski svet, dobi sredstva iz proračuna  lokalne skupnosti 
sorazmerno številu glasov volivcev, ki jih je dobila na volitvah.  Stranka lahko pridobi 
sredstva iz proračuna lokalne skupnosti, če je dobila najmanj 50% glasov, potrebnih za  
izvolitev enega člana občinskega sveta. Pri opredelitvi višine sredstev se izhaja  iz izhodišča, 
da ta ne smejo presegati 0,6 % sredstev, ki jih ima lokalna skupnost opredeljene po predpisih, 
ki urejajo financiranje občin. Spremeni se 2. stavek 3. odstavka 1. člena, ki se na novo glasi: 
Stranki, ki je kandidirala svoje kandidatke oz. kandidate na zadnji volitvah, pripada  v 
posameznem mesecu proračunskega leta 0,25 EUR na glas volivca, ki je veljavno glasoval za 
stranko.« 
 
Razprave ni bilo, zato je župan Franc Čebulj zaključil to točko dnevnega reda in predlagal v 
sprejem in potrditev naslednji 
7. SKLEP: 
Sprejme se Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Cerklje na Gorenjskem s 
spremembo 1. člena. 
Prisotnih je bilo 13 svetnikov in vsi so glasovali za sprejem sklepa 
 
 
Ad 9 
Sklep o načinu in višini financiranja političnih strank v Občini Cerklje na Gorenjskem – 
enofazni postopek 
Marta Jarc, direktorica občinske uprave – Zakon o lokalnih volitvah  pri kandidiranju za člane 
občinskega sveta omogoča, da liste kandidatov določijo politične stranke, poleg tega pa liste 
kandidatov v volilni enoti lahko določi skupina volivcev (potrebno število podpisov je 
najmanj 2% od števila volivcev), ki imajo stalno bivališče v občini. Pri delovanju občinskega 
sveta in izvrševanju njegovih funkcij, ki jih določata Zakon o lokalni samoupravi in statut 
določene lokalne skupnosti, zato sodelujejo člani sveta, ki so bili izvoljeni na listah političnih 
strank in za kritje stroškov delovanja (tudi svetniških skupin) dobijo transfere sredstev na 
podlagi Zakona o političnih strankah, kot tudi člani sveta, ki so bili izvoljeni na neodvisnih 
listah in so jim volivci zaupali izvrševanje zakonsko določenih funkcij. Predlagamo, da  se 
tudi za kritje stroškov delovanja svetniških skupin neodvisnih list v proračunu zagotovijo 
določena sredstva, kar omogoča tudi 2. člen Zakona o javnih financah. Pravica do porabe 
sredstev posamezni svetniški skupini neodvisne liste pripada trimesečno po četrtinah, 
uporabiti pa jih mora namensko v skladu s 4. členom predlaganega sklepa.  
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Predlagala je še, da se vsebina 1. odstavka 3. člena pravilno glasi: »Svetniška skupina 
neodvisne liste je v posameznem mesecu proračunskega leta upravičena do porabe sredstev iz 
proračuna občine v višini 0,25 EUR na glas volivca, ki je veljavno glasoval za to listo.« 
Poleg tega se občinskemu svetu predlaga še razveljavitev sklepa občinskega sveta, ki ga je 
občinski svet Občine Cerklje sprejel na svoji 9. redni seji, dne 30. 03. 2004, to je »Sklep o 
financiranju list v Občini Cerklje na Gorenjskem (sklep št. 03201-01-02/2004)« in ga 
nadomestimo s sedaj predlaganim sklepom.  
 
Po končani obrazložitvi je župan Franc Čebulj odprl razpravo. 
Andrej Kosec – zanima ga, če se pojavi neka ustavna presoja za financiranje delovanja  
političnih strank oz. list, ker je občina namenila v proračunu dodatna sredstva za financiranje 
občinskega sveta, ga zanima ali ni ta sklep diskriminatoren do političnih strank.  
 
Franc Čebulj, župan – meni, da lahko tudi liste menijo, da politične stranke niso upravičene 
do sredstev, ker kot je dejal, so sredstva namenjena za delovanje svetniških skupin.  
 
Anton Peter Pirc – podpira predlagani sklep. 
 
Po končani obrazložitvi je župan Franc Čebulj zaključil to točko dnevnega reda. Predlagal je 
v sprejem in potrditev naslednja sklepa  
8. SKLEP: 
Razveljavi se »Sklep o financiranju list v Občini Cerklje na Gorenjskem (sklep št. 03201-01-
02/2004)« 
Prisotnih je bilo 13 svetnikov in vsi so glasovali za sprejem sklepa. 
 
9. SKLEP: 
Sprejme se sklep o načinu in višini financiranja delovanja svetniških skupin neodvisnih list v 
Občini Cerklje na Gorenjskem s predlaganimi pripombami. 
Prisotnih je bilo 13 svetnikov, od katerih je 12 svetnikov glasovalo za sprejem sklepa, 1 
svetnik ni glasoval.  
 
 
Ad 10 
Zaključna poročila o vseh zbranih in porabljenih sredstvih organizatorjev volilne 
kampanije za lokalne volitve 2006, ki so s svojimi kandidati za člane občinskega sveta 
in/ali župana sodelovali v Občini Cerklje na Gorenjskem 
 
Zaključna poročila o vseh zbranih in porabljenih sredstvih organizatorjev volilne kampanije 
za lokalne volitve 2006, ki so s svojimi kandidati za člane občinskega sveta in/ali župana 
sodelovali v Občini Cerklje na Gorenjskem so svetniki pregledali, pripomb in vprašanj niso 
podali. 
 
Ob zaključku te točke je župan predlagal v sprejem naslednji  
10. SKLEP 
Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem se je seznanil z Zaključnim poročilom o vseh 
zbranih in porabljenih sredstvih organizatorjev volilne kampanije za lokalne volitve 2006, ki 
so s svojimi kandidati za člane občinskega sveta in/ali župana sodelovali v Občini Cerklje na 
Gorenjskem. 
Prisotnih je bilo 13 svetnikov in vsi so glasovali za predlagani sklep. 
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Ad 11 
Obravnava sklepa o cenah najema večnamenske športne dvorane v Cerkljah na 
Gorenjskem – enofazni postopek 
Sklep o cenah najema večnamenske športne dvorane v Cerkljah na Gorenjskem v enofaznem 
postopku je obrazložil Metod Kropar.  
Metod Kropar – po pregledu stroškov delovanja večnamenske športne dvorane, je bilo 
ugotovljeno, da so se povišali obratovalni stroški, zadnje povišanje športne dvorane je bilo v 
marcu 2003. Pripravljen je nov cenik, s katerim se uvaja  nova postavka prireditve, ki se 
delijo na: humanitarne prireditve s pomočjo priprave organizatorja, komercialne prireditve s 
pomočjo priprave organizatorja, komercialne prireditve in urni najem  komercialne prireditve 
s pomočjo priprave organizatorja.  
Prisotni so se pogovarjali o vzdrževanju športne dvorane, uporabnikih dvorane, stroških 
upravljanja in stroških vzdrževanja večnamenske dvorane.  Pogovarjali so se o ustanovitvi 
komisije, ki bo imela nalogo kontrole vzdrževanja. 
 
Po končani razpravi je župan zaključil to točko dnevnega reda in predlagal v sprejem in 
potrditev naslednji 
11. SKLEP: 
Sprejme se Sklep o cenah najema večnamenske športne dvorane v Cerkljah na Gorenjskem v 
enofaznem postopku. 
Prisotnih je bilo 13 svetnikov in vsi so glasovali za sprejem sklepa. 
 
 
Ad 12 
Sklep o odkupu zemljišč in višini kupnine za rekonstrukcijo lokalnih cest, javnih poti in 
vodotokov 
Sklep o odkupu zemljišč in višini kupnine za rekonstrukcijo lokalnih cest, javnih poti in 
vodotokov je obrazložila Andreja Jerala. 
Andreja Jerala – cene so preračunane v EUR. Spremeni se delitev vrednosti kmetijskih 
zemljišč, in sicer: kmetijska in gozdna zemljišča v nižinskem delu in kmetijska in gozdna 
zemljišča v višinskem delu. V sklepu se doda nov 4. člen z naslednjim besedilom: »Z dnem 
objave tega sklepa preneha veljati Sklep o odkupu zemljišč in višini kupnine za 
rekonstrukcijo lokalnih cest, javnih poti in vodotokov v Občini Cerklje na Gorenjskem št. 
03201-01-03/2005 z dne 10. 02. 2005 (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 
1/2005). Četrti člen se preštevilči v peti člen. 
Fran Čebulj, župan – Občinska uprava bo začela z novimi trasami odkupa zemljišč za potrebe 
širitve lokalnih cest in javnih poti. Poleg tega gre za odkupe starega stanja (gradnja cest iz 
bivše kranjske občine) in novo stanje (gradnja cest v občini Cerklje). 
 
Po končani razpravi je župan Franc Čebulj zaključil to točko in predlagal v sprejem in 
potrditev naslednji 
12. SKLEP: 
Sprejme se Sklep o odkupu zemljišč in višini kupnine za rekonstrukcijo lokalnih cest, javnih 
poti in vodotokov v Občini Cerklje na Gorenjskem z dopolnitvijo in popravkom besedila.  
Prisotnih je bilo 13 svetnikov in vsi so glasovali za sprejem sklepa. 
 
 
Ad 13 
Zapisnik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja o obravnavi odstopa 
člana in imenovanje novega člana v Odboru za šport 
Zapisnik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja o obravnavi odstopa člana in 
imenovanje novega člana v Odboru za šport je obrazložil predsednik Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja Miha Zevnik.  
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Miha Zevnik – izmed predlogov, ki so prispeli je komisija predlagala Matjaža Goloba, Pot na 
Vovke 1, Cerklje. Komisija je predlog obravnavala na podlagi odstopne izjave člana Božota 
Janež. 
 
Po obrazložitvi je  župan Franc Čebulj predlagal v sprejem in potrditev naslednji  
13. SKLEP: 
Član odbora za šport je Matjaž Golob, Pot na Vovke 1, Cerklje. 
Prisotnih je bilo 13 svetnikov in vsi so glasovali za sprejem sklepa. 
 
 
Ad 14 
Poročila župana 

Franc Čebulj, župan je nekaj besed namenil naslednjim aktivnostim: 
1. podelitev koncesije pomoči na domu in o načinu financiranja 
2. projekti kot so:  Petrovčeva hiša, izgradnja kanalizacije na Zgornjem Brniku za 

vzhodni in zahodni del in izgradnja reciklažnega prostora so v zaključni fazi za 
pridobitev gradbenega dovoljenja in omenil, da za navedene projekte nameravamo 
kandidirati na strukturne sklade 

3. nadaljujejo se dela rekonstrukcije regionalne ceste Zg. Brnik do črpalke, v širini 
odstavnih pasov.  

4. nadaljujejo se dela izgradnje vodovoda Ambrož – Škrjančevo – Stiška vas. Tu je 
potrebno preskrbeti še vodno zajetje – vrtino. 

5. nadaljevanje obnove  ceste na Lenartu do Jagodc 
6. zaključujejo se dela v vasi Dvorje (kanalizacija, lokalna cesta, vodovod) 
7. izgradnja kanalizacije po Stari cesti v Cerkljah 
8. dokončanje kulturne dvorane 
9. pripravlja se projektna dokumentacija za izgradnjo nogometnega igrišča v Velesovem 

(I. ženska nogometna liga in III. moška nogometna liga) 
10. v mesecu aprilu se predvideva otvoritev novega gasilskega doma v Cerkljah 
11. župani gorenjskih občin so povezani v projekt CERO, ki po novem vključuje še občini 

Tržič in Komenda. Deponija v gramoznici (Občina Komenda) bi bila povezana  z 
deponijo pod Mežakljo, ki je nekoliko dražja, toda  lokacije za deponijo odpadkov so 
Mežaklja, tromeja, Komenda in Tržič, ki je ena najbolj realnih lokacij.   

 
 
Konec seje je bilo ob 19.15 uri 
 
 
Zapisala: 
Andreja Jerala 

Sejo občinskega sveta 
je vodil župan 
Franc Čebulj, l. r. 

 
 
 


