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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:   032-06/2014-25 
Datum:     16. 6. 2017 

 

 
 
 

Z A P I S N I K 
 
16. redne seje Občinskega sveta Občine Cerklje na Gorenjskem, ki je bila v četrtek, 15. 6. 2017 ob 
17. 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, Irena Ropret, Marko Bolka (prisoten do 8. točke),  
 Jaka Ciperle (prisoten do 12. točke), Rok Mihelčič Potočnik,  
 Marija Remic, Matevž Bohinc (prisoten do 12. točke), Peter Preložnik,  
 Miha Zevnik, Stanislav Bernard, Jože Ipavec, Luka Štumberger,   
  
Opravičeno odsotni svetniki 
in svetnice:    / 
 
Neopravičeno odsotni svetniki 
in svetnice:  / 
 
Občinska uprava:  Franc Čebulj – župan, Marta Jarc – direktorica občinske uprave,  
 Simona Vodlan, Maruša Zajc, Tanja Malovrh, Špela Petrič, Andreja Jerala,   
 Romana Žepič, Metod Kropar in Jana Jenko kot zapisnikarica 
 
 
 
Vabljeni k posameznim točkam dnevnega reda:  

- Komandir Policijske uprave Kranj, g. Matjaž Završnik in Vodja policijskega okoliša g. 
Robert Šebenik  

- Slavka Remic, Medobčinski inšpektorat in redarstvo Kranj  
- Zdravko Novak, predsednik občinskega SPV  
- Evgenija Petak,  Protim Ržišnik Perc d.o.o., Šenčur 
- Zoran Arnež in Simona Krč, Komunala d.o.o. Kranj 
 

 
Novinarji:  Aleš Senožetnik – Gorenjski Glas Kranj  
 Ana Dolžan Jagodic – Radio Kranj 
    
   

mailto:obcinacerklje@siol.net
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Dnevni red:  
 

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 
2. Obravnava in potrditev zapisnika 15. redne seje, z dne 7.4.2017 
3. Pregled izvajanja Občinskega programa varnosti na podlagi poročil:  

a) Poročilo Policijske postaje Kranj – Ocena varnostnih razmer na območju občin 
Policijske postaje Kranj – s poudarkom na razmerah v Občini  Cerklje v letu 2016 

b) Poročilo o delovanju Medobčinskega inšpektorata Kranj za leto 2016 
c) Poročilo Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu za leto 2016 
d) Predlog Sklepa o letni oceni izvajanja Občinskega programa varnosti v letu 2016 

4. Rebalans proračuna Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2017 – predlog (skrajšani 
postopek) 

5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 
območja L8 Poslovni kompleks Brnik – dopolnjen osnutek (prvo branje) 

6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občine 
Cerklje na Gorenjskem – predlog (skrajšani postopek) 

7. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode na območju občine 
Cerklje na Gorenjskem – osnutek 

8. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Osnovne šole Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem 
– predlog 

9. Odlok o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju občine Cerklje na Gorenjskem – predlog 
(skrajšani postopek) 

10. Predlog Sklepa o določitvi ekonomskih cen vzgojno-izobraževalnih programov v Marijinem 
vrtcu   

11. Nadzorni odbor – dokončni poročili o nadzornem pregledu: 
- Pregled oddaje kulturne dvorane v najem 
- Proračunska postavka »1031 Javna dela« 

12. Svetniška vprašanja in pobude 
13. Poročilo župana  

 
Seja občinskega sveta se je snemala.  
Videoposnetek 16. redne seje občinskega sveta je objavljen na spletni strani občine www.cerklje.si, 
v rubriki Občinski svet / Seje občinskega sveta / 16. redna seja – na povezavi 

https://www.cerklje.si/objava/85833  
 
 
Ad 1. 
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 
Župan Franc Čebulj je ugotovil sklepčnost, navzočih je bilo 16 članic in članov občinskega sveta.  
 
Župan je odprl razpravo na predlagani dnevni red.   
 
Matevž Bohinc je predlagal, da se umakne 8. točka dnevnega reda »Poslovnik občinskega sveta 
Občine cerklje na Gorenjskem – osnutek«, ker se bo osnutek Poslovnika poslal v pregled še na 
Ministrstvo za javno upravo. Točka se bo obravnavala na naslednji redni seji sveta.  
Predlaga se tudi umik 12. točke dnevnega reda »Predlog Sklepa o imenovanju članov sveta zavoda 
– Zavod za turizem Cerklje« in 13. točke dnevnega reda »Predlog Sklepa o imenovanju članov 
sveta zavoda – Socialno varstveni zavod Taber«. 
 
Marko Bolka  - zanimalo ga je kako je opredeljeno, če se Svet zavoda razpusti in še ni imenovan 
nov svet. 
Župan Franc Čebulj je dejal, da bo delovanje zavodov potekalo nemoteno do imenovanja novega 
sveta. 
Marta Jarc je povedala, da je v Statutu SVZ Taber določba v zvezi s tem zapisana, medtem ko v 
Statutu Zavoda za turizem ta določba neposredno ni zapisana.   
 
 

http://www.cerklje.si/
https://www.cerklje.si/objava/85833
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Župan Franc Čebulj je predlagal, da se sprejme  
 1. SKLEP: 
Občinski svet sprejme predlog za umik 8., 12. in 13. točke dnevnega reda ter sprejme nov 
predlagani dnevni red.     
 
Sklep JE BIL sprejet (16 PRISOTNIH: 16 ZA, 0 PROTI).  
 
Nov dnevni red 16. redne seje  je v uvodu tega zapisnika že pravilno zapisan.  
 
 
Ad 2. 
Obravnava in potrditev zapisnika 15. redne seje, z dne 7.4.2017 
Župan Franc Čebulj je odprl razpravo na zapisnik 15. redne seje.  
 
Janez Korbar je podal pripombo na zapisnik 15. redne seje in sicer se razprava v 9. točki zapisnika, 
kjer je navedeno, da je predlog kandidatov  za Častno razsodišče, ki ga je v obravnavo in sprejem 
posredovala Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, »podan v nasprotju s 
poslovnikom« dopolni: da je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja po preučitvi 
določil Poslovnika komisij in odborov občinskega sveta ter Poslovnika Občinskega sveta ugotovila, 
da je predlog, ki ga je posredovala, pripravljen skladno z veljavnimi poslovniškimi določili. 
 
Župan Franc Čebulj je predlagal, da se sprejme   
             2. SKLEP 
Sprejme se zapisnik 15. redne seje, z dne 7.4.2017, s predlagano pripombo. 
 
Sklep JE BIL sprejet (16 PRISOTNIH: 15 ZA, 0 PROTI).  
1 svetnica ni glasovala. 
 
 
Ad 3. 
Pregled izvajanja Občinskega programa varnosti na podlagi poročil:  

a) Poročilo Policijske postaje Kranj – Ocena varnostnih razmer na območju občin 
Policijske postaje Kranj – s poudarkom na razmerah v Občini  Cerklje v letu 2016 

b) Poročilo o delovanju Medobčinskega inšpektorata Kranj za leto 2016 
c) Poročilo Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu za leto 2016 
d) Predlog Sklepa o letni oceni izvajanja Občinskega programa varnosti v letu 2016 

 
 

a) Poročilo Policijske postaje Kranj – Ocena varnostnih razmer na območju občin 
Policijske postaje Kranj – s poudarkom na razmerah v Občini  Cerklje v letu 2016 

Matjaž Završnik  - Ocena varnostnih razmer je pripravljena v medsebojni povezavi in primerjavi n 
šestih občin Policijske postaje Kranj je, s poudarkom na razmerah v občini Cerklje v letu 2016.  V 
oceni so zajeti nekateri segmenti inkriminiranih ravnanj, osrednje težišče pa je oprto na področje 
preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kriminalitete, vzdrževanja javnega reda in miru in 
zagotavljanja varnosti cestnega prometa. Število in delež kriminalitete po posameznih občinah ter 
trend skupnega števila storjenih kaznivih dejanj je zadnja leta v upadu. Kljub rasti prebivalstva in 
večjemu številu registriranih vozil in ostalih udeležencev v cestnem prometu se prometne nesreče, 
sicer počasi, vendar zmanjšujejo, prav tako pa tudi najhujše posledice v prometnih nesrečah. V 
Občini Cerklje na Gorenjskem je bilo leta 2016 obravnavanih 76 prometnih nesreč (2015: 71). 
Glede na izdelane analize in spremljanje stanja, v prihodnje ni pričakovati, da bodo varnostne 
razmere bistveno odstopale od obstoječih. Zaradi večanja števila prebivalstva, širjenja 
infrastrukture in ostalih dejavnikov je mogoče pričakovati, da se bo število vseh obravnavanih 
zadev povečalo. Glede na predviden porast, bo potrebno še več aktivnosti usmeriti predvsem tudi 
v področje ozaveščanja občanov in opozarjanja na samozaščitna ravnanja in vedenja, tako 
lastnikov premoženja, kot tudi vseh ostalih in udeležencev v cestnem prometu.  
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Robert Šebenik – na področju občine Cerklje gostinci skrbno spoštujejo obratovalni čas, Cerklje so 
ponoči mirne, dejansko ni intervencij v primerih kršitve javnega reda in miru. Dobro je sodelovanju 
z organizatorji prireditev. Pomembno je sodelovanje z občani in omenil obveščanje javnosti v 
Modrem kotičku v Novicah izpod Krvavca.     
 
Župan Franc Čebulj je odprl razpravo.  
 
Marko Bolka – omenjena je spremenjena statistična metodologija, zato ga je zanimalo, če so na 
razpolago statistični kazalniki (smrtne žrtve, lažje in težje poškodbe, kršitve CPP, alkoholiziranost 
kršiteljev) tako kot v prejšnjih letih. Omenil je smrtno žrtev v Velesovem. Na podlagi kazalnikov 
prometnih nesreč, ki jih je pripravilo medobčinsko redarstvo, meni da se prometna problematika 
slabša (več prekoračitev hitrosti, več prometnih nesreč). Glede opozarjanja samozaščite ob vlomih 
in ropih je omenil dvakratni vlom v župnišče, kjer se posameznik zelo težko ubrani proti takim 
brutalnim dogodkom. Zanimal ga je vzrok številnih kršitev javnega reda in miru  na območju 
letališča. 
Matjaž Završnik je povedal, da so omenjeni podatki dostopni in na razpolago ves čas. Podatki se 
ves čas spreminjajo. Vlomi so brutalni dogodki, storilci so delovali na širšem območju in je bilo 
storjenih več teh kaznivih dejanj, ki pa so bili uspešno preiskani. Na področju letališča gre predvsem 
za kršitve Zakona o tujcih, v glavnem gre za kršitve ne prijave bivanja in prekoračitve časa bivanja 
na podlagi delovnih dovoljenj. 
 
Marko Bolka – zanimalo ga je investiranja v prometno varnost oz. kaj je bilo izvedenega. Dane so 
bile pobude s strani sveta staršev in občanov za omejitev hitrosti na območju šole, rezultati 
informacijske tabla za proučevanje razmer v Lahovčah so bili zaskrbljujoči, v letošnjem letu je bil 
pogovor o gradbišču na cesti Vašca – letališče. Pohvalil je dodatna sredstva za prometno varnost 
v proračunu. 
Župan Franc Čebulj je povedal, da so v rebalansu proračuna povišujejo sredstva za 50.000,00 
evrov za preventivo in varnost v cestnem prometu. Razmišljali so o raznih ukrepih in opozarjanju 
občanov o omejitvi hitrosti skozi naselja in prilagajanju hitrosti glede na stanje cest. Sredstva v 
proračunu so namenjena nakupu premičnega radarja. Izvedeno bo javno naročilo. Z Medobčinskim 
inšpektoratom Kranj (v nadaljevanju: MIK) so se ugotovile kritične točke za nameščanje 
premičnega radarja, najprej v Češnjevku, nato v Zalogu in ulici Ignacija Borštnika. Pred naseljem 
bo obvestilna tabla o meritvah hitrosti z radarjem. Pri namestitvi radarja ne gre za polnjenje 
proračuna ampak zgolj za zagotavljanje prometne varnosti.  
 
Stanislav Bernard, Matjaž Završnik, Robert Šebenik in Miha Zevnik so v kratki razpravi govorili o 
stopnji raziskanosti kršitev javnega reda in miru, razliki med vlomom v hišo ali stanovanje, 
prekoračitvi hitrosti občanov in tujcev ter o preprodaji drog.  V letu 2016 je storilo prekršek nekaj 
oseb z manjšimi količinami marihuane, preprodaja drog  je težko dokazljivo dejanje. Na območju 
občine se goji konoplja, ki je bila požeta. Za ugotavljanje skritih nasadov konoplje skrbi 
helikopterska enota. 
 
Marija Remic – kakšna je nasploh stopnja alkoholiziranost udeležencev prometa in kakšna je 
dinamika preverjanja alkoholiziranosti. 
Matjaž Završnik in Robert Šebenik sta glede dinamike dejala, da je vsak kršitelj cestno prometnih 
predpisov preizkušen z alkotestom. Možno je pridobiti podatke o vrednostih vseh preizkušenih. Ta 
statistika bo vključena v poročilo naslednje leto. Policisti so na voljo vse leto za kakršnakoli 
vprašanja in pobude občanov ali predstavnikov lokalne skupnosti.  
 
Župan Franc Čebulj je v zvezi s premičnim radarjem povedal, da se bodo najprej izvedle prikrite 
meritve, na podlagi katerih se bo postavilo ohišje radarja. Svetnice in svetnike je pozval, da podajo 
pobude za lokacije postavitve radarja.   
 
 

b) Poročilo o delovanju Medobčinskega inšpektorata Kranj za leto 2016 
Slavka Remic – V okviru MIK  sta organizirana medobčinska inšpekcija in medobčinsko redarstvo. 
Delo Medobčinske inšpekcije so v letu 2016 opravljali 4 inšpektorji. Ugotovljene so bile kršitve 
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zaradi nepriključitve na javno kanalizacijsko omrežje, kršitve pri ločevanju odpadkov, kršitve pri 
odvajanju meteorne vode, kršitve pri nepravilnem praznjenju greznic, kršitve pri nedovoljenih 
posegih v ceste in varovalne pasove le teh, kršitve pri neprijavljanju posegov v ceste, kršitve pri 
nepravilnem pobiranju in odvajanju turistične takse ter kršitve pri oglaševanju in plakatiranju. V letu 
2016 je bilo v občini Cerklje na Gorenjskem uvedenih 43 inšpekcijskih in 10 prekrškovnih 
postopkov. Medobčinsko redarstvo je v letu 2016 v občini Cerklje na Gorenjskem ugotovilo 402 
(297) prekrškov, 35 % več v primerjavi z letom 2015. Največ prekrškov je zabeleženih na lokaciji 
Češnjevek kar 67 kršitev, na Zgornjem Brnik je bilo zabeleženih 37 kršitev, sledi merilno mesto 
Lahovče z 31 prekrški. Na področju varnosti v cestnem prometu, predvsem na področju hitrosti se 
stanje v občini Cerklje ne izboljšuje, zato podpirajo nakup premičnega radarja.  
 
Župan Franc Čebulj je odprl razpravo. 
 
Marko Bolka – zahvalil se je za takojšen odziv na poziv za povečan nadzor v ulici Ignaca Borštnika 
in se priporoča še naprej v času aktualnega obvoza. Zahvalil se je tudi Metodu Kroparju za druge 
ukrepe in začasno zaprtje poti v šolo, ki je potekala čez najbolj kritično točko v križišču. Zanimal ga 
je nadzor čakajočih vozil nasproti letališča. 
Slavka Remic je povedala, da MIK nadzoruje tudi odlok o avtotaksi in shuttle prevozih. Lanska 
pereča situacija na območju letališča se je z novim lastnikom bistveno spremenila. Na letališču je 
zadeva organizirana in prevozniki pravilno čakajo v vrsti. Inšpektor za to področje nadzoruje vsa 
predpisana dovoljenja, s strani Občine je MIK zelo ažurno obveščen o izdanih dovoljenjih in 
plačanih taksah.  
 
Stanislav Bernard – po kakšnih kriterijih določa redarska služba kraj merjenja hitrosti. Podal je 
pobudo za merjenje hitrosti na cesti iz Pšenične Police v Cerklje. Predlagal je postavitev dodatne 
prometne signalizacije pri zbirnem centru odpadkov zaradi povečanega prometa v obratovalnem 
času centra in ob prihodu in odhodu kamionov Snage, ki parkirajo na cesti za čas odpiranja in 
zapiranja vrat. 
Slavka Remic – merilna mesta za radar se izbirajo in menjajo glede na varnostno oceno in pobude 
občanov ter župana in občinske uprave. V letu 2016 je bilo 10 merilnih mest.  
Župan Franc Čebulj je glede uvoza in izvoza kamionov Snage iz zbirnega centra povedal, da se 
odpadki pobirajo izven delovnega časa zbirnega centra. Kamioni čakajo na voznem pasu le toliko 
časa, da se odprejo oz. zaprejo avtomatsko vodena vrata. Pobuda za merjenje hitrosti na prej 
omenjeni cesti se bo posredovala MIK.  
 
Marija Remic – v poročilu ni opazila meritev na Trati pri Velesovem in predlagala meritve na Trati 
pri Velesovem ter tudi v Praprotni Polici.  
 
 

c) Poročilo Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu za leto 2016 
Zdravko Novak -  Občinski Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Cerklje (v 
nadaljevanju: SPV) na Gorenjskem je v letu 2016 izvajal akcije in programe namenjene predvsem 
prometni vzgoji osnovnošolcev, ki je najšibkejša skupina udeležencev v cestnem prometu in akcije, 
ki opozarjajo na najpomembnejše dejavnike tveganja v prometu. Sodelovanje med člani je zelo 
dobro, prav tako z Osnovno šolo, AMD Cerklje, policijo in Občino Cerklje na Gorenjskem. V 
nadaljevanju je predstavil izvedene aktivnosti v letu 2016. 
 
Župan Franc Čebulj je odprl razpravo.  
 
Marko Bolka – je pohvalil delovanje SPV. Svetnicam in svetnikom je predlagal, da se na avtobusnih 
postajališčih po vaseh pomaga SPV-ju pri večji varnosti šolarjev v prvih šolskih dneh.   
 
 

d) Predlog Sklepa o letni oceni izvajanja Občinskega programa varnosti v letu 2016 
Na podlagi predhodnih poročil se predlaga, da se sprejme Sklep o letni oceni izvajanja Občinskega 
programa varnosti v letu 2016. 
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Župan Franc Čebulj je predlagal, da se sprejme   
3. SKLEP: 

Sprejme se Ocena izvajanja občinskega programa varnosti v letu 2016. 
 
Sklep JE BIL sprejet (16 PRISOTNIH: 16 ZA, 0 PROTI). 
 
 
Ad 4.  
Rebalans proračuna Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2017 – predlog (skrajšani 
postopek) 
Maruša Zajc – Na predlog župana je občinska uprava pripravila nove ocenitve proračunskih 
postavk. Po novih ocenitvah znaša vrednost prihodkov skupaj 8.674.207 € in se povečajo za 7,2 
odstotne točke ali 581.600 €. Odhodki proračuna za leto 2017 znašajo 12.100.651 € in se povečajo 
za 21,5 odstotne točke, kar pomeni 2.143.365 €. V bilanci prihodkov in odhodkov je izkazan 
presežek odhodkov nad prihodki v vrednosti 3.426.444 €, v računih finančnih terjatev in naložb je 
izkazana pozitivna vrednost v višini 252.703 €. Račun financiranja izkazuje prejemke proračuna v 
vrednosti 1.000.000 evrov iz naslova zadolževanja in stanje sredstev na računih iz preteklih let v 
vrednoti 2.173.741 €. Župan je k I. rebalansu proračuna predlaga amandma. V skupni vrednosti 
150.000 € se povečajo sredstva na prihodkovni strani, in sicer na kontu 740004 - Druga prejeta 
sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo v vrednosti 100.000 € Ministrstva za 
gospodarski razvoj in tehnologijo, in na kontu 714105 - Prihodki od komunalnih prispevkov v 
vrednosti 50.000 €, zaradi na novo izdanih odločb. Na stroškovni strani se povečajo sredstva na 
proračunskih postavkah 1455 - Projekti MGRT v vrednosti 50.000 € in proračunski postavki 1444  
- Zavod za turizem na kontu 402999  - Drugi operativni odhodki se rezervirajo sredstva v vrednosti 
100.000 €.  
 
Župan Franc Čebulj – je dodatno obrazložil največje spremembe rebalansa s predlaganim 
amandmajem. 
- Zavod za turizem – sredstva se povečujejo na podlagi naročene izdelave Strategije 
trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021 s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in 
tehnologijo (MGRT). Strategija opredeljuje, da se Slovenija deli na 4 makroregije:   Mediteranska 
Slovenija, Alpska Slovenija, Termalna Panonska Slovenija in Ljubljana & Osrednja Slovenija. V 
makroregiji bo Zavod za turizem bo lahko kandidiral za strogo namenska sredstva za nadgradnjo 
turizma z digitalizacijo turizma na vseh področjih. 
- Prihodki proračuna – na prihodkovni strani so se povečali davčni in nedavčni prihodki, to je 
davek od iger na srečo, pričakuje se vračilo neporabljenih presežkov iz preteklih let OŠ Davorina 
Jenka in pričakovano plačilo komunalnega prispevka s strani investitorjev na območju poslovne 
cone ob letališču.   
- Prometna varnost – nakup premičnega radarja (obrazložitev je bila podana pri prejšnji točki) 
- LAS programi – CLLD -  na podlagi javnega poziva porabe sredstev sklada za lokalni razvoj, 
je občina predložila vloge, za projekte zunanji fitnes, otroška igrišča, inovativno svetlobno 
osvetljevanje na Ambrožu pod Krvavcem ter obnova in širitev arheološkega muzeja v Petrovčevi 
hiši. 
- Kanalizacija: Fekalni kanal letališče – Sp. Brnik - v proračunu zagotovijo sredstva za odkup 
kanala od čistilne naprave na letališču do rondoja na Spodnjem Brniku. Prenos kanala je 
pomemben za nadaljnji razvoj poslovne cone in gradnjo na letališču. Fekalni kanal od ČN – Dvorje 
-  pridobivajo se služnostne pravice od vseh lastnikov zemljišč. Sočasno se bo gradilo tudi optično 
omrežje T-2 in tlačni vod iz čistilne naprave v Češnjevku na glavni kanal v Dvorjah. Projekt 
Kanalizacija rondo Praprotna Polica na Brniku – nujna izgradnja sistema zaradi povezave območja 
L8 s primarnim kanalizacijskim sistemom, ki ga bo gradil letališče. Kanalizacija Cerklje Center – 
izvajajo se geodetske izmere, sočasno se bo pridobil projekt za obnovo vodovodne infrastrukture 
od Krvavške ceste preko Trga Davorina Jenka.  Projekt Kanalizacija Cerklje Center poteka od 
Dvorij Pod Jenkovo lipo do priključitve na kanalizacijo, ki se bo priklapljala skozi rondo na ulico 
Janeza Bobnarja. Če bo država kmalu pristopila k sofinanciranju Izgradnje rondoja v Cerkljah, se 
bo rondo lahko gradil že v letošnjem letu, v nasprotnem primeru se bo gradil istočasno s 
kanalizacijo in ostalo komunalno infrastrukturo.  
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- Urejanje voda  - investicija struga v Velesovem, ureditev in sanacija struge potoka Reka in 
Pšata. Projekte izdeluje in na podlagi dogovora tudi financira podjetje Hidrotehnik. ARSO ni dal 
soglasja na predlagano pokritje struge za gradnjo pločnika, zato se predvideva pokritje struge s 
pohodno mrežo. Sanacija Reke bo potekala sočasno s prestavitvijo struge in bo potekala na 
Mlinščici, na Vovkah, v osrednjem delu Cerkelj in nekaj delih potoka Pšate.   
- Vodovod rondo Praprotna Polica - projekt je bil kot I. faza vodovoda izločen iz projekta  
1642 - Vodovod letališče – Velesovo, in se prilagaja dinamiki gradnje krožišča Praprotna Polica na 
projektu prestavitve državne ceste G2-104.  
- Občinski prostorski načrt - sredstva so namenjena za potrebe priprave spremembe in 
dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Cerklje, in sicer za potrebe umestitve novega 
krožišča na državni cesti v Lahovčah in na lokalni cesti na Trati pri Velesovem, v prostorski akt.  
- Zdravstveni dom  - prvotno načrtovan projekt 1425 - Premuzarjeva hiša – večnamenski 
objekt se je z rebalansom ukinil. Sredstva so se prenesla na proračunsko postavko Zdravstveni 
dom. V postopku spremembe prostorskega akta za potrebe gradnje zdravstvenega doma ARSO 
ni dal pozitivnega mnenja h gradnji objekta s kletnimi prostori, ker je zemljišče v poplavnem 
območju. Nova lokacija zdravstvenega doma je predvidena na zemljišču v lasti g. Kuralta, s katerim 
so že potekali pogovori o izgradnji rondoja ter se domenili o menjavi zemljišč, ki jih ima v najemu. 
Arhitekt za gradnjo rondoja bo ustrezno pripravil prometno ureditev za uvoz na lokacijo 
zdravstvenega doma. Pogovori tečejo tudi z možnimi soinvestitorji Kemofarmacijo in Lekarno 
Kranj.  Na novi lokaciji se načrtujeta dva zdravnika in pediater, fizioterapija, zobna ambulanta in 
lekarna.  
Svetnice in svetniki so si lahko ogledali idejni projekt, ki je bil izdelan za prvotno lokacijo.  
- Nogometni center Velesovo – za postavitev šotora so rezervirana sredstva. Pripravljena je 
dokumentacija za vložitev gradbenega dovoljenja, projekti so na vpogled.  Pridobljena je 
služnostna pravica za napeljavo električnih kablov za povečanje električne napetosti. Glede na 
število obiskovalcev in normative se bodo fekalije iz centra prečrpavale nazaj v Velesovo. 
- Marijin vrtec -  požar je dne 7.4.2017 zajel otroško igrišče in poslopje (telovadni kabinet s 
športnimi rekviziti in igrali, sanitarije, telovadnico). Sredstva so namenjena sofinanciranju obnove. 
Pripravlja se potrebna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja. Sočasno je bil opravljen 
sestanek z Nadškofijo Ljubljana, na katerem je bilo izpostavljeno, da Nadškofija prispeva enak 
znesek finančnih sredstev kot Občina. Omenil je humanitarne akcije in koncert. Investicija je 
ocenjena okrog 250.000,00 evrov, potrebna bo nova peč oz. nov sistem ogrevanja.  
- Investicije in izboljšave v šolske objekte – šola je vrnila Občini sredstva, ki so bila na podlagi 
opravljene revizije ugotovljena kot presežek sredstev v letih 2015 in 2016. Prejeta sredstva je 
Občina namensko razporedila za investicije, za izgradnjo nadstreška nad vrtcem, za projekt 
investicije priklopa kurilnice na zemeljski plin in za spremembo prometne ureditev pred podružnično 
šolo v Zalogu. Na svetu zavoda OŠ ni bilo sprejetega nobenega sklepa o presežku sredstev. 
- 1633 – Mrliške vežice - sredstva so namenjena za stroške projektne dokumentacije in 
načrte. Sredstva v proračunu za leto 2017 so bila planirana samo za izdelavo idejnega projekta 
ureditve mrliških vežic v Cerkljah.  
- RTC Krvavec  - zmanjšajo se sredstva zaradi ne realizacije  nakupa kapitalskega deleža 
družbe RTC Krvavec, d.d in sredstva, ki so bila namenjena za pripravo skrbnega pregleda 
delovanja družbe RTC Krvavec, d.d., in za pripravo zavezujoče ponudbe.   
 
Župan Franc Čebulj je odprl razpravo.  
 
Marko Bolka – je prosil za obrazložitve in pojasnila: 
Prihodki so višji za slabih 600.000,00, odhodki pa so višji za slaba 2 milijona. Zadolževanje se 
znižuje. Polovico sredstev je namenjenih za Nogometni center Velesovo in za zdravstveni dom. 
Zanimalo ga je, kakšno je mnenje Osnovnega zdravstva Gorenjske (OZG) oz. ali se bodo dobili 
zdravniki, ker jih primanjkuje, zlasti na pediatriji. Ali se razmišlja o zasebni koncesiji in če je kakšna 
prognoza koliko zdravnikov se bi prijavilo in če so to domači zdravniki. V čem je smisel selitve 
fizioterapije in zobozdravstva v Šmartno, če bo čez dve leti že nov objekt. Omenil je objekt 
avtobusne postaje, kjer so neizrabljeni prostori in bi ga lahko uporabili za podobne zadeve.  
- Sofinanciranje projekta LAS – kakšen je delež sofinanciranja 
- Pohvalil je upoštevanje pobud svetnikov kot je električna polnilnica in nakup defibratorja. 
Vprašal je, če je možno pospešiti  velike investicije kot je kanalizacija in vodovod, ker je denar za 



 8 

najem kreditov poceni. Pogreša vzdrževanje večnamenske športne dvorane, objekt je vseskozi v 
slabšem stanju, predvsem pa prezračevanje.  
Župan Franc Čebulj je povedal, da pri idejnih rešitvah projekta sodelujejo z Zdravstvenim domom 
Kranj in z OZG.  Zagotavljajo, da bo zdravnikov čez dve leti dovolj. Nekateri občani zdravniki in 
zobozdravniki so že podali interes za pridobitev koncesije, čemur OZG ne nasprotuje. Selitev 
fizioterapije se je izvedla zaradi neustreznega prostora in opreme. V domu Taber ima fizioterapija 
prostora za tri mize in dodatno zaposleno.  
Prostori avtobusne postaje niso primerni za opravljanje zdravstvene dejavnosti. Obstaja interesent, 
ki bi odkupil te prostore.  
O sofinanciranju projekta LAS je povedal, da namenjenih sredstev ni toliko kot je prijavljenih 
projektov s strani občin. Sredstva morajo biti predvidena v proračunu zaradi prijave na razpis. 
Višina deleža še ni znana.  
Večnamenska dvorana je potrebna določenega vzdrževanja. Zadeve se pripravljajo, vendar ne ve, 
če bo dovolj sredstev.Potrebno bi bilo postaviti novo prezračevanje, ravno tako parket.  
 
Jaka Ciperle – je prosil, da so o velikih projektih seznanjeni pred sprejemom proračuna. Datum 
naročila za idejni projekt za zdravstveni dom je 2.2.2017, kar pomeni, da sta bili vmes že dve seji 
občinskega sveta, ravno tako o projektu na Nogometnem centru Velesovo ni bil prej seznanjen.  
Župan Franc Čebulj – sredstva za izdelavo projektov so bila prikazana že v proračunu. Z 
rebalansom se ukinja prvotno načrtovan projekt 1425 - Premuzarjeva hiša – večnamenski objekt, 
in se prenesejo sredstva na proračunsko postavko Zdravstveni dom. V izdelavi je nov idejni projekt 
za zdravstveni dom na novi lokaciji.  
Jaka Ciperle - sredstva namenjena za Marijin vrtec, ki je v lasti cerkve in ni v občinski lasti, se mu 
zdijo visoka.  
Župan Franc Čebulj je povedal, da je bila za Marijin vrtec približna ocena sanacije celotnega 
objekta 250.000,00 evrov. Osebno je poklical nadškofijo na sestanek, da bi finančno prispevala 
enako ali več kot Občina. Poudaril pa je, da gre za domače otroke in pomoč njim ter za ohranitev 
vrtca in ne za to čigava je lastnina. Župnik bi lahko vrtec, v katerem je 112 otrok, zaprl. Občina 
nima novega vrtca oz. prostorov za namestitev teh otrok.  
Marta Jarc je dodatno pojasnila, da je Marijin vrtec vrtec s koncesijo in opravlja storitev predšolske 
vzgoje v javni mreži. V Zakonu o vrtcih je pravna podlaga, da Občina vrtcu plačuje razliko do cene 
vrtca, ki jo ne plačajo starši in ima možnost, da pomaga vrtcu pri investicijah in investicijskemu 
vzdrževanju objekta, ker namreč v ceno vrtca ni možno vključiti teh stroškov. Sredstva za investicije 
in investicijsko vzdrževanje naj bi sicer zagotavljal ustanovitelj, v tem primeru ko gre za vrtec s 
koncesijo in gre za izvajanje storitev v javni mreži, pa lahko sredstva zagotavlja tudi lokalna 
skupnost.  
Jože Ipavec – je namenjena sredstva za Marijin vrtec označil kot dobro potezo. Objekt je 
nepremičnina, ki bo ostala v Cerkljah.  
 
Luka Štumberger – zanimala ga je postavitev šotora na Nogometnem centru, kje je lokacija, koliko 
je velik in če je potrebno gradbeno dovoljenje in če se bo v primeru trženja zaposlilo osebo, ki bo 
tržila samo sebe ali bo to strošek občine.  
Župan Franc Čebulj – šotor bo stal na prostoru na vzhodni strani nogometnega igrišča (od igral 
proti Velesovemu). Povpraševanje po športni dvorani je velik. Šotor se bo tako kot športna dvorana 
tržil. Zaposleni bo strošek občine in tako kot pri športni dvorani se z najemnino pokrivajo stroški 
zaposlenega in tekočega vzdrževanja. Ravno tako je z nogometnim centrom, kjer se trenutno 
oddajajo spodnji prostori za fitnes. Velikost šotora je skoraj enake velikosti kot v Šenčurju, približno 
35 m x 50 m.     
Marija Remic – predvideva, da bo s postavitvijo šotora v Velesovem še več hrupa kot sedaj. 
Vprašala je, kako je  s postavitvijo igral na igrišču v Adergasu.  
Župan Franc Čebulj je že velikokrat poročal, da Zavod za varstvo kulturne dediščine ne dovoli 
postavitve igral oziroma bi morali igrišče odstraniti. Igrišče tudi ni v lasti Občine, je v lasti Športnega 
društva Adergas.  
   
Miha Zevnik – vesel je, da se proračun dopolnjuje s prej navedenimi projekti, tudi se strinja, da se 
za projekte vzame posojilo, ker je denar cenejši. Glede pogorišča je povedal, da je bil tudi sam 
prisoten na sestankih in da se je sprva zdela ocena projekta v višini 250.000,00 evrov velika. Toliko 
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sredstev je težko zbrati, vendar je potrebno podpreti to zadevo in mladim odpreti pot, tako kot ob 
izgradnji Marijinega vrtca.  
 
Matevž Bohinc je v imenu svetniške skupine SDS predlagal prekinitev seje.  
 
Seja je bila prekinjena za 10 minut in se je nadaljevala od 20.20 uri. Ob nadaljevanju seje je bilo 
pristnih 16 svetnic in svetnikov.  
 
Župan Franc Čebulj je predlagal, da se sprejme   

4. SKLEP: 
Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Cerklje na 
Gorenjskem za leto 2017, s predlaganim amandmajem.  
 
Sklep JE BIL sprejet (16 PRISOTNIH: 15 ZA, 1 PROTI). 
 
 
Ad 5. 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 
območja L8 Poslovni kompleks Brnik – dopolnjen osnutek (prvo branje) 
Evgenija Petak -   Pobudo za pripravo sprememb in dopolnitev OPPN L8 (v nadaljevanju: SD 
OPPN) je v letu 2016 podal Raiffeisen Leasing d.o.o., ki ima kot lastnik večinskega deleža zemljišč 
na obravnavanem območju interes za razvoj poslovno logistične cone. Za realizacijo pobudnikove 
investicijske namere so potrebne SD OPPN, saj trenutno veljavni OPPN ne omogoča realizacije 
danes aktualnih investicijskih namer. Predmet izdelave SD OPPN je sprememba lokacijskih 
pogojev za ureditev poslovno logistične cone s pripadajočimi ureditvami, ki je rezultat usklajevanj 
interesov lastnikov zemljišč na obravnavanem območju, analize obstoječega stanja prostora in 
spremenjenih pogojev infrastrukturnega opremljanja območja ter pridobljenih smernic nosilcev 
urejanja prostora k osnutku SD OPPN. Dopolnjen osnutek je bil javno razgrnjen v aprilu in maju, 
izvedena je bila že javna obravnava. V kolikor bo dopolnjen osnutek potrjen, bodo sprejeta še 
stališča, izdelal se bo predlog odloka, potrebno bo pridobiti še vsa pozitivna mnenja, nato se bo 
odlok predložil v drugo branje in sprejem.   
 
Župan Franc Čebulj je odprl razpravo.  
 
Miha Zevnik – zanimala ga je razdelilna postaja za plinovod. 
Evgenija Petak je povedala, da plinovod še ni zgrajen, mišljena je povezava na šenčurski plinovod. 
 
Župan Franc Čebulj je predlagal, da se sprejme   

5. SKLEP: 
Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem sprejme dopolnjen osnutek Odloka o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu območja 
L8 Poslovni kompleks Brnik, v predloženem besedilu. 
 
Sklep JE BIL sprejet (16 PRISOTNIH: 16 ZA, 0 PROTI). 
 
 
Ad 6. 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občine 
Cerklje na Gorenjskem – predlog (skrajšani postopek) 
Marta Jarc – Namen predlagane spremembe in dopolnitve odloka je uskladitev z dejanskim 
stanjem. RTC Krvavcu, d.d., je bilo s strani Ministrstva za okolje, prostor in energijo, Agencije 
Republike Slovenije za okolje, dne 09.07.2003 izdano delno vodno dovoljenje št. 35507-122/2002, 
s katerim se mu dovoli neposredna raba vode za oskrbo s pitno vodo, ki se izvaja kot gospodarska 
javna služba, iz vodnega voda: izvir Brezovški graben, in s tem podeljena vodna pravica z 
veljavnostjo do 31.07.2029. RTC Krvavec, d.d., na območju Krvavca dejansko izvaja storitev 
oskrbe s pitno vodo, zato se s spremembo in dopolnitvijo odloka stanje uskladi z dejanskim 
stanjem. 



 10 

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

6. SKLEP: 
Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem sprejme dopolnjen osnutek Odloka o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu območja 
L8 Poslovni kompleks Brnik, v predloženem besedilu. 
 
Sklep JE BIL sprejet (16 PRISOTNIH: 16 ZA, 0 PROTI). 
 
 
 
Ad 7. 
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode na območju občine 
Cerklje na Gorenjskem – osnutek 
Romana Žepič  -  V letu 2015 je bila sprejeta Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne 
vode (Uradni list RS, št. 98/15). Osnovni namen in cilj predlaganega odloka je uskladitev odloka s 
spremembami zakonodaje, predvsem s prej omenjeno uredbo ter podrobnejša ureditev izvajanja 
dejavnosti odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine 
Cerklje na Gorenjskem. Sprememba v odloku je tudi ta, da nalaga izvajalcu javne službe, da za 
objekte, ki se nahajajo na območju varstvenih pasov vodnih virov, zagotavlja prevzem in odvoz 
blata iz obstoječih greznic ter malih komunalnih čistilnih naprav pogosteje kot na ostalih območjih. 
 
Župan Franc Čebulj je odprl razpravo.  
 
Marko Bolka -  zanimalo ga je ali ima 15. člen, ki govori o hišnih črpališčih in skupnih črpališčih pri 
več kot 5 objektih, pravno podlago.  
Župan Franc Čebulj je povedal, da to določa nova uredba o priklopih na javne kanalizacijske 
sisteme.  
 
Stane Bernard – navedeno je, da se morajo nepretočne greznice in male čistilne naprave prazniti 
na 3 leta, kjer je vodno zajetje pa vsako leto. To je teoretično napisano, izvaja pa se ne. Komunala 
zelo redko izvaja praznjenje. 
Zoran Arnež je povedal, da so v občini velike težave s praznjenjem greznic, ker je Občina Cerklje 
edina, ki nimajo obračuna po porabi vode. Trenutno je 100 občanov, ki se niso odzvali tudi na drugi 
rok praznjenja in bodo predani inšpekciji. V letu 2016 je bilo v občini izpraznjenih 280 greznic. Če 
se bi praznjenje greznic obračunavalo mesečno, se ob priklopu na kanalizacijo praznjenje ne bi 
zaračunavalo.  
Župan Franc Čebulj je dodal, da je ob priklopu na kanalizacijo obvezno praznjenje greznic.   
Miha Zevnik se ne strinja s plačevanjem vnaprej, čeprav bi bilo smiselno obračun po litru porabljene 
vode. Tak primer je bil pri plačevanju števcev za vodo. 
 
Župan Franc Čebulj je predlagal, da se sprejme   

7. SKLEP:  
Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem sprejme osnutek Odloka o odvajanju in 
čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Cerklje na 
Gorenjskem. 
 
Sklep JE BIL sprejet (16 PRISOTNIH: 16 ZA, 0 PROTI). 
 
 
Ad 8.  
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Osnovne šole Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem – 
predlog 
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Marta Jarc  - Osnutek Odloka, ki je bil predhodno usklajen z ravnateljico zavoda, je Občinski svet 
obravnaval na svoji 14. redni seji, dne 8.3.2017. Na predlog Občinskega sveta se je z novim 
odlokom seznanil tudi Svet zavoda OŠ Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem na 7. redni seji Sveta 
zavoda, ki je potekala dne 28.3.2017, kjer je sprejel naslednji sklep: »Svet zavoda je bil soglasen, 
da je osnutek novega Odloka o ustanovitvi korekten in da se nanj poda ustanoviteljici pozitivno 
mnenje.« S sprejemom Odloka bo Občina Cerklje na Gorenjskem kot ustanoviteljica javnega 
zavoda izpolnila zakonsko opredeljene obveznosti in uskladila ustanovitveni akt z zakonom. 
 
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 Odloka o  ustanovitvi javnega 
zavoda Osnovne šole Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem, v predloženem besedilu. 
 
Sklep JE BIL sprejet (15 PRISOTNIH: 15 ZA, 0 PROTI). 
 
 
 
Ad 9. 
Odlok o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju občine Cerklje na Gorenjskem – predlog 
(skrajšani postopek) 
Simona Vodlan -  S potrditvijo Odloka o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju občine Cerklje 
na Gorenjskem se opredeli pravna podlaga za izdajo soglasij za prodajo izven prodajaln, skladno 
s 6. členom Zakona o trgovini.  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS je posredovalo 
občinam obvestilo, da mora prodajalec pred pričetkom prodaje blaga izven prodajaln (t.j. na 
premičnih stojnicah, na prodajnih avtomatih ali s potujočo prodajalno) pridobiti soglasja Občine 
Cerklje na Gorenjskem tudi v primerih, ko se prodaja vrši na zasebni nepremičnini (zemljišču), kjer 
pa lastnik določi prostor in časovni termin prodaje blaga. Prodajalec v tem primeru, k vlogi za izdajo 
soglasja Občine Cerklje na Gorenjskem priloži tudi soglasje lastnika nepremičnine.  
 
Župan Franc Čebulj je odprl razpravo.  
 
Miha Zevnik – vprašal je, če kmetija, ki prodaja mleko, spada pod te prodajalne ali to spada pod 
prodajo na domu. 
Simona Vodlan je povedala, da je v 4. odstavku 6. člena določeno, da za prodajo lastnih kmetijskih 
pridelkov in živil na lastni kmetiji ni potrebno pridobiti soglasij iz 5. člena odloka, razen ko ta ista 
oseba ne vrši prodajo na lastni kmetiji, ampak želi to prodajo vršiti drugje na neki javni površini ali 
izven naše občine.       
 
Irena Ropret – vprašala je o ceni oz. o višini takse. 
Simona Vodlan je povedala, da  Odlok o občinskih taksah določa kako se izračuna taksni predmet, 
ki se določi glede na površino, ki jo oseba želi najeti. Taksni predmet nastane samo za površine, 
ki so v upravljanju ali lasti Občine in ne za površine v zasebni lasti. Za izdajo soglasja za prodajo 
na zasebnem zemljišču se plača samo upravna taksa.    
 
 
Župan Franc Čebulj je predlagal, da se sprejme   

9.  SKLEP:  
Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem sprejme Odlok o prodaji blaga zunaj prodajaln 
na območju občine Cerklje na Gorenjskem, v predloženem besedilu. 
 
Sklep JE BIL sprejet (15 PRISOTNIH: 15 ZA, 0 PROTI). 
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Ad 10. 
Predlog Sklepa o določitvi ekonomskih cen vzgojno-izobraževalnih programov v Marijinem 
vrtcu   
Simona Vodlan - Marijin vrtec je posredoval predlog o povišanju cen programov od 1.9.2017 dalje. 
Predlog uskladitve ekonomskih cen programov je pripravila strokovna služba vrtca. Predlog je 
obravnaval Svet zavoda vrtca, ki je soglašal s povišanjem cen. Po preračunanih elementih za 
oblikovanje cen programov, v katerih so se upoštevali stroški dela, stroški materiala in storitev ter 
stroški živil za otroke, je Marijin vrtec izračunal ceno dnevnih programov, pri čemer je ugotovil, da 
na podlagi predvidenih ocen stroškov, ki bodo šele nastali, se cena za vse programe, ki jih izvajajo, 
zvišajo za 5 oz. 6% glede na obstoječe cene. Cene vzgojno-izobraževalnih programov v Marijinem 
vrtcu Cerklje znašajo mesečno na otroka za celodnevni program: 

 Oddelek za 1. starostno obdobje 436,00 EUR  

 Oddelek za 2. starostno obdobje 322,00 EUR  

 Kombinirani oddelek    358,00 EUR  
Strošek živil (prehrana) ostane nespremenjen in znaša 1,90 EUR na otroka na dan. 
Predlagana sprememba cen predšolskih programov v Marijinem vrtcu bo tako za starše kot Občino 
imelo finančne posledice. Povišanje cen bo omogočilo nemoteno izvajanje predšolskih programov. 
 
Župan Franc Čebulj je odprl razpravo.  
 
Janez Korbar –  vprašal je, če so cene primerjane s cenami šolskega vrtca. 
Župan Franc Čebulj je povedal, da ima Marijin vrtec dejansko višje stroške, zato cene šolskega 
vrtca ostanejo nespremenjene, cene v Marijinim vrtcu se povečujejo za 5 oz. 6 %. S tem bodo 
lahko pokrivali stroške in ob koncu leta ne bi imeli izgube. 
   
Župan Franc Čebulj je predlagal, da se sprejme   

10.  SKLEP:  
Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem sprejme Sklepa o določitvi ekonomskih cen 
vzgojno-izobraževalnih programov v Marijinem vrtcu, v predloženem besedilu. 
 
Sklep JE BIL sprejet (15 PRISOTNIH: 14 ZA, 0 PROTI). 
1 svetnica je bila v času glasovanja odsotna. 
 
 
Ad 11. 
Nadzorni odbor – dokončni poročili o nadzornem pregledu: 

- Pregled oddaje kulturne dvorane v najem 
- Proračunska postavka »1031 Javna dela« 

Viktor Erzar -  je na povzel dokončni poročili o nadzornem pregledu Pregled oddaje kulturne 
dvorane v najem in o nadzornem pregledu proračunske postavke »1031 Javna dela«. Za nadzorni 
pregled oddaje kulturne dvorane v najem je nadzorni odbor podal oceno in mnenje ter dva 
priporočila.  Nadzorni odbor priporoča, da se tudi v primeru natančne opredelitve najema v pogodbi 
izda poročilo na najemu zato, da bodo postopki poenoteni za vse najemnike. Tako se bo odstranil 
morebiten dvom o tem ali je bil najem res skladen s pogodbo. Ravno tako predlaga temeljit pregled 
strukture trenutnega cenika in razmislek o njegovi dopolnitvi oz. popravku.  Pri nadzoru 
proračunske postavke »1031 Javna dela« je nadzorni odbor podal oceno in izrekel pozitivno 
mnenje.  
 
Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem se je seznanil z Dokončnim poročilom o 
nadzornem pregledu oddaje kulturne dvorane v najem in Dokončnim poročilom o 
nadzornem pregledu Proračunska postavke »1031 Javna dela«. 
 
 
Ad 12. 
Svetniška vprašanja in pobude 
Župan Franc Čebulj je podal odgovore na prejeta vprašanja in pobude: 
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- Marija Remic  je postavila svetniško vprašanje oz. pobudo, da naj občinska uprava oz. ustrezne/a 
strokovna služba prouči možnost izgradnje krožišča in pripravi finančni načrt ter zahtevano 
dokumentacijo in izvede postopke za pridobitev zemljišč. 
Župan Franc Čebulj je povedal, da se bodo zemljišča pridobivala po sprejemu prostorskega akta. 
Možnost izgradnje krožišča se proučuje.  
 

- Andreja Bogataj je izpostavila problem vzporedne ceste z glavno cesto na Spodnjem Brniku, 
katero vozniki uporabljajo kot bližnjico ali izogib zgoščenemu prometu na glavni cesti v 
popoldanskem času, ko je je na cesti prisotnih veliko otrok. Sprašuje kakšna je možnost za 
zmanjšanje hitrosti (stop znak v križišču, ali opozorilna tabla otroci na cesti ali kaj drugega)..  
Župan Franc Čebulj je odgovoril, da se bodo proučile in poiskale rešitve, na primer možnost cone 
30. 
 

- Luka Štumberger je podal pobude in vprašanja: 
- 1. Elektro polnilnica za avtomobile - kot razvojno (turistično) naravnana občina, bi morali slediti 

ostalim občinam, ki v veliki večini že imajo polnilnice na javno dostopnih parkiriščih in predlagal 
lokacije pri OŠ, občini na Trgu Davorina Jenka in na spodnji postaji krožno-kabinske žičnice na 
Krvavec (dogovor z RTC Krvavcem). 

- 2. Ureditev postajališča za avtodome - turizem z avtodomi se vsako leto povečuje po celotni 
Evropi. V kolikor želimo pridobiti tudi te goste, moramo obvezno urediti primerno letno/zimsko 
postajališče. Primerna mesta so na območju pri gostilni Pod Jenkovo lipo, na spodnji/zgornji 
postaji krožno kabinske žičnice na Krvavec (dogovor z RTC Krvavec).  
- 3. Postavitev telovadnice v naravi - veliko občin te naprave/igrala že imajo in so tudi zelo dobro 
obiskana tako v dopoldanskem času (starejši ljudje), kot tudi v popoldansko/večernem času 
(večinoma mlajša populacija) in je brezplačna rekreacija za vse (domačine, turiste …) ter dodatna 
turistična ponudba . 
- 4. Poljske poti - kar nekaj občanov se pritožuje nad urejenostjo poljskih poti. Še posebno jih moti 
na novo urejena poljska pot Fazanarija (Vašca) / Praprotna polica / Šenčur, ki se ob deževju 
spremeni v blatno poljsko pot z lužami. Omenjena poljska pot je bila pred kratkim (v mesecu maju 
2017) podvržena urejanju. Prosi za pisno poročilo (kateri/kakšen material se je navažal in zakaj 
prav ta, v kakšnih količinah in zakaj je prišlo do tega, kar je vidno na priloženih fotografijah) in kdaj 
je predvidena sanacija.  
Župan Franc Čebulj je glede telovadnice v naravi oz. fitnes naprav povedal, da nekaj naprav je na 
Nogometnem centru v Velesovem. Naprave so zanimive za turistične ponudnike, gostince in 
podjetnike. Za elektro polnilnice za avtomobile je prispelo kar nekaj ponudb. Nekatere občine so 
preko Eko sklada pridobile okrog 2.000,00 evrov sredstev za postavitev ene polnilnice, s pogojem 
da je polnjenje brezplačno. Predvideva, da bodo sčasoma morali lastniki električnih avtomobilov 
imeti polnilnice doma, turistični ponudniki pa jo bodo slej ali prej postavili sami. Občina bo od 
izdelovalcev polnilnic pridobila ponudbe. Postavitev polnilnic je zajeta v proračunu. Za ureditev 
postajališča za avtodome se je pred mesecem dni z Zavodom za turizem ugotavljala 
zainteresiranost pri gostincih oz. ponudnikih prenočišč, vendar ni bilo odziva. Občina pa nima v 
lasti primerne lokacije za ureditev postajališča. Potreben bi bil nakup primernega zemljišča, ki pa 
ni poceni.   
Metod Kropar je na vprašanje o poljskih poteh povedal, da se na teh poteh uporablja gramoz 0-32, 
Šenčur pa večinoma uporablja frezanec, ki v začetku veliko odletava s cestišča, je pa bolj 
prepusten za vodo. Materiala za kolesarske poti se je porabilo 389 m3 gramoza. Izvor gramoza je 
iz kamnoloma Žarko Uršič, ki ima koncesijo za mineralne surovine v runiku pri Radomljah.  
 
Luka Štumberger – kar nekaj sredstev se je namenilo za turistično prepoznavnost občine. Igrala, 
polnilnice in postajališča morajo biti naša skrb, da se privabi v občino še več ljudi. Prisotne je 
povabil na dogodek na Krvavec, kjer si bodo lahko ogledali s čim vse se ukvarjajo in kako se trudijo 
za razvoj turizma. V turizmu vidi veliko prihodnost.  
Podal je pripombo na premaknitev datuma seje. Želel je, da se vnaprej določi datum seje. 
Župan Franc Čebulj je odgovoril, da se je prestavitev seje zgodila prvič v tem mandatu. Brez 
obrazložitve pa je bila na primer obstrukcija seje. Starši otrok, ki so imeli valeto, so zaprosili za 
prestavitev seje, za kar je potrebno razumevanje.  
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Marija Remic – termine za seje je potrebno določiti vnaprej in prosi, da seje niso ob cerkvenih 
praznikih in da se spoštujejo cerkveni prazniki. Predlagala je še, da se na sejo uvršča manj točk 
dnevnega reda. 
 
Irena Ropret  - prosila je za pojasnilo o cesti iz Praprotne Police v Velesovo. 
Župan Franc Čebulj je odgovoril, da omenjena cesta obstaja, po vsej verjetnosti se bo asfaltirala.  
Rajko Rozman - omenjena cesta bo razbremenila promet skozi Praprotno Polico. 
 
Miha Zevnik – prosil je za terminski plan izvajalca del v Gradu. 
Metod Kropar je poročal o poteku del in s tem povezane popolne zapore ceste v Gradu. Ob izdelavi 
pločnika bo polovična zapora ceste. Naročena je novelacija terminskega plana.  
 
Jože Ipavec – podal je pobudo za ureditev rondoja pred šolo v Zalogu.  
 
 
Ad. 12 
Poročilo župana  
Župan Franc Čebulj je poročila župana že podal pri predhodnih točkah dnevnega reda.  
 
 
Župan Franc Čebulj je zaključil sejo občinskega sveta.  
 
Seja je bila končana ob 22.05 uri. 
 
 
 
Zapisala:      Sejo občinskega sveta je vodil: 
Jana Jenko       župan FRANC ČEBULJ   


