
 
  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:  06202-01-06 
Datum:    08. 09. 2003 

Z A P I S N I K 
 
6. redne seje občinskega sveta Občine Cerklje na Gorenjskem, ki je bila v petek 05. septembra 
2003 ob 17.30 uri v sejni sobi občine Cerklje, ul. Franca Barleta 23. 
 
PRISTONI:  
župan   Franc Čebulj 
Svetniki  Franc Kropivnik, Janko Rebernik,  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, Anton Kopitar  

Ostali    Janez Petrič – predsednik nadzornega odbora, Zdravko Kastelic in  
Andreja Jerala kot zapisnikarica 

Novinarji  Simon Šubic – Gorenjski Glas, Lado Stružnik – Delo, Matej Svoljšak –  
Televizija Škofja Loka 

 
Dnevni red: 
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 
2. Obravnava in potrditev zapisnika 5. redne seje 
3. Polletno poročilo o porabi sredstev iz proračuna za leto 2003 
4. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2003 – 

enofazni postopek 
5. Sklep o odpravi posledic suše v letu 2003 – enofazni postopek in Obvestilo o povračilu 

stroškov hruševega ožiga 
6. Pismo o nameri  
7. Razrešitev člana nadzornega odbora  
8. Imenovanje novega člana nadzornega odbora 
9. Poslovnik komisij in odborov občinskega sveta – enofazni postopek 
10. Predlogi za podelitev priznanj in nagrad Občine Cerklje na Gorenjskem 
11. Poročila župana in predlogi 
12. Svetniška vprašanja in pobude 
 
Ad 1. 
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 
Župan Franc Čebulj je pozdravil navzoče. V uvodu je omenil, da se pod točko AD 6. 
pričakuje povabljene goste iz UNIOR-ja iz Zreč, zato bo od omenjene točke dalje sejo sveta 
vodil podžupan Miha Zevnik. Zaradi odsotnosti župana se točka Ad 11 Poročila župana in 
predlogi umakne z dnevnega reda. 
 
Miha Zevnik je predlagal, da se umakne Ad 8. Imenovanje novega člana nadzornega odbora. 
Župan Franc Čebulj je dal omenjeni predlog na glasovanje.  
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1. SKLEP: 
Umakne se 8. točka predlaganega dnevenga reda. 
Prisotnih je bilo 14 svetnikov in vsi so glasovali za sprejem predloga o umiku 8. točke 
dnevnega reda. 
 
Spodaj predlagani dnevni red je bil sledeč: 
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 
2. Obravnava in potrditev zapisnika 5. redne seje 
3. Polletno poročilo o porabi sredstev iz proračuna za leto 2003 
4. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2003 – 

enofazni postopek 
5. Sklep o odpravi posledic suše v letu 2003 – enofazni postopek in Obvestilo o povračilu 

stroškov hrušovega užiga ter Poročilo o dovozu vode in odpravi posledic suše v 
kmetijstvu 

6. Pismo o nameri  
7. Razrešitev člana nadzornega odbora  
8. Poslovnik komisij in odborov občinskega sveta – enofazni postopek 
9. Predlogi za podelitev priznanj in nagrad Občine Cerklje na Gorenjskem 
10. Svetniška vprašanja in pobude 
 
Prisotni so se dogovorili, da se za umaknjeno 8. točko dnevnega reda, pismeno obvesti 
svetniške skupine o zbiranju predlogov kandidatov za imenovanje člana NO.  
 
Župan Franc Čebulj je zato predlagal potrditev dnevnega reda.  
2. SKLEP: 
Sprejme se predlagani dnevni red. 
Prisotnih je bilo 14  svetnikov in vsi so glasovali za sprejem in potrditev dnevnega reda. 
 
Ad 2. 
Obravnava in potrditev zapisnika 5. redne seje. 
Pripomb na zapisnik ni bilo, zato je župan dal na glasovanje naslednji 
3. SKLEP: 
Sprejme se zapisnik 5. redne seje. 
Prisotnih je bilo 14 svetnikov in vsi so glasovali za sprejem in potrditev zapisnika 5. redne 
seje. 
 
Ad 3. 
Polletno poročilo o porabi sredstev iz proračuna za leto 2003. 
Polletno poročilo o porabi sredstev iz proračuna za leto 2003 je podala Dragica Jerič. 
Razprave ni bilo. Po predstavitvi polletnega poročila je župan zaključil 3. točko. 
 
Ad 4.  
Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2003 – 
enofazni postopek 
Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2003 je 
obrazložila Dragica Jerič in župan Franc Čebulj.  Dragica Jerič je omenila, da se  rebalans na 
strani  prihodkov v primerjavi s sprejetim proračunom povečuje za 1,3 % za višino izračunov 
primerne porabe, ki ga pripravi Ministrstvo za finance. Ugotovljeno je bilo, da je bilo na več 
postavkah razporejenih premalo sredstev. Z rebalansom se zneski uskladijo tako, da se 
sredstva za izgradnjo devetletke za leto 2003 znižajo, ker sredstev v letu 2003 po finančnem 
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načrtu ne bomo potrebovali  v razporejeni višini. Ta sredstva se namenijo za proračunske 
postavke, kjer sredstev ni dovolj ali pa se pojavlja nov projekt.  
Proračun za leto 2003 je bil sprejet v višini 1.025.056.940,00 SIT, rebalans v letu 2003 znaša 
1.037.921.570,00 SIT. Proračun se poveča za 1,3 %, kar je tudi usklajeno s primerno porabo. 
 
Po obrazložitvi je župan odprl razpravo. 
Bogomirja Bizilja je zanimala postavka sodnih stroškov in notranjega nadzora, ki skupaj 
znašajo 6 milijonov SIT. Ali so ti stroški odvetniški stroški oz.  lahko bi bila plača za 
strokovnega delavca – pravnika. 
Odgovorila je Dragica Jerič, ki je dejala, da se pod omenjenimi stroški knjiži notarske 
overitve za prepise lastništev na cestah in prodaje zemljišč.  
Na podlagi zbiranja ponudb in planiranih sredstev v višini 2 mio SIT za notranji nadzor se je 
višina postavke povišala zaradi podpisane pogodbe za nadzor, in sicer za 44.000,00 SIT, tako 
da je višina postavke 2.044.000,00 SIT.  
 
Primoža Močnika zanima, kaj je s projektom mrliških vežic v Cerkljah, zakaj je prišlo do 
zmanjšanja sredstev za omenjen projekt in zakaj so se  povečala sredstva za obnovo mrliških 
vežic na Trati. 
Odgovoril je župan Franc Čebulj, ki je omenil, da je za obnovo mrliških vežic v Cerkljah 
potreben popis del za obnovo.  
Obnova mrliških vežic na Trati je potrebna, ker gre že za škodo na strehi.  
 
Primož Močnik je vprašal, zakaj se povečujejo stroški reprezentance? 
Odgovorila je Dragica Jerič, ki je dejala, da pod to postavko sodijo: darila poslovnih 
partnerjev, gostinske storitve, pokali, darila za Božička za otroke. 
 
Andreja Drobuna je zanimalo, zakaj se sredstva za plače in  regres na strani 38  povečujejo za 
249 %? 
Dragica Jerič je odgovorila, da je s strani Osnovne šole prišlo do zahtevka za delavko, ki dela 
v mali šoli. Podatki so se med letom spremenili. 
 
Antona Kopitarja je zanimala postavka Šenturška Gora, in sicer povečanje sredstev za obnovo 
zidu mrliške vežice, iz 1 mio SIT na 13 mio SIT? 
Župan Franc Čebulj je ob tem povedal, da je največja rast višine postavke, ravno na tej 
postavki, ker je šlo za obnovo zidu pri pokopališču, cerkvi, izgradnjo zidu ob mrliških vežicah 
ter rekonstrukcijo vaškega doma Šenturške Gore za namene mrliških vežic. 
 
V nadaljevanju je Antona Kopitarja zanimalo, zakaj je javna razsvetljava Velesovo – 
Praprotna Polica povečan iz 3 milijone SIT na 5,5? 
Župan Franc Čebulj je omenil, da gre za postavitev novih kandelabrov in obnovo nekaterih že 
postavljenih kandelabrov. 
 
Primoža Močnika je zanimala postavka novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije v višini 
1.531.014,00 SIT. 
Obrazložila je podala, ki je dejala, da je od oktobra 2002 v veljavi Sprememba  zakona o 
davku na dodano vrednost, s katerim je Občina Cerklje na Gorenjskem dolžna plačati dodatni 
davek, ki povečuje vrednost objekta.  
 
V nadaljevanju je župan Franc Čebulj omenil, da so se povečala sredstva za športne 
programe. Športna društva bodo prejemala sredstva na podlagi pravilnika o razporeditvi 
denarja. Uporabniki večnamenske športne dvorane bodo morali bolj ažurno plačevati svojo 
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najemnino. Občina Cerklje bo namenila večji finančni prispevek za športna društva (košarka, 
rokomet, nogomet). 
Župan Franc Čebulj je omenil, se bodo sredstva na postavki Izgradnja večnamenske športne 
dvorane v letošnjem letu zmanjšala, na račun kompenzacije. Vrednost investicije Izgradnja 
večnamenske športne dvorane je 490.350.000,00 SIT, kompenzacija zemljišča znaša 
253.000.000,00 SIT.  
 
Razprave ni bilo, zato je župan dal na glasovanje naslednji 
4. SKLEP: 
Sprejme se odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 
2003. 
Prisotnih je bilo 14 svetnikov in vsi so glasovali za sprejem sprememb odloka o proračunu 
Občine Cerklje na Gorenjskem.  
 
 
Ad 5 
Sklep o odpravi posledic suše v letu 2003 – enofazni postopek, Obvestilo o povračilu 
stroškov hruševega ožiga ter Poročilo o dovozu vode  
To točko je obrazložil župan Franc Čebulj. Župan je omenil, da je namenjenih  sredstev za 
kmetijstvo 13,5 mio SIT. Kmetje so do roka, ki je bil določen v javnem razpisu, oddali 
približno 250 vlog. Sredstva za odpravo posledic suše se bodo zagotovila iz rezerv  proračuna. 
 
Po obrazložitvi je župan odprl razpravo. 
Andreja Drobuna je zanimalo, kako se bodo sredstva  razdelila med posameznike?  
Župan Franc Čebulj je omenil, da bodo sredstva razdeljena na osnovi poročila komisije, ki je 
bila imenovana iz tega naslova. Sredstva se bodo razdelila iz naslova subvencije na ha.  
Druge razprave ni bilo, zato je župan predlagal v sprejem naslednji 
5. SKLEP: 
Sprejeme se Sklep o povračilu stroškov prevoza vode. 
Prisotnih je bilo 14 svetnikov in vsi so glasovali za sprejem sklepa. 
 
6. SKLEP: 
Sprejme se Sklep o odpravi posledic suše v kmetijstvu v letu 2003. 
Prisotnih je bilo 14 svetnikov in vsi so glasovali za sprejem sklepa. 
 
7. SKLEP: 
Sprejme se Sklep o povračilu stroškov za odpravo hruševega ožiga.   
Prisotnih je bilo 14 svetnikov in vsi so glasovali za sprejem sklepa. 
 
 
Ad 6 
Pismo o nameri  
Ob tej točki je župan Franc Čebulj omenil, da  se povabljeni predstavniki UNIOR-ja iz Zreč 
ne bodo udeležili seje.  
Predstavniki iz UNIOR-ja iz Zreč bi na seji predstavili vizijo razvoja RTC Krvavca in Pismo 
o nameri, ki ga bi obravnavali in potrdili svetniki Občine Cerklje na Gorenjskem. Omenil je, 
da bodo predstavniki iz Zreč prišli, ko bodo imeli usklajene dogovore z SKB banko. 
Župan je odprl razpravo, v kateri je kot prvi Primož Močnik omenil, da je v Pismu o nameri 
premalo poudarka na ekologiji, predvsem na področju kanalizacije in vode. 
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Miha Zevnik je poudaril, da je potrebno v programu za nadaljnji razvoj smučišča RTC 
Krvavec vključiti domačine. 
 
Jože Ipavec je poudaril, da je ponujeno priložnost potrebno podpreti. 
 
Podobnega mnenja je bil tudi Miro Janežič.  
 
Župan Franc Čebulj je ob zaključku te točke omenil, da so svetniki o tej temi že razpravljali 
na koordinaciji s predstavniki svetniških skupin. 
 
Ad 7 
Razrešitev člana nadzornega odbora  
To točko je obrazložil župan Franc Čebulj. Omenil je, da se je Metod Kropar zaposlil v 
občinski upravi, zato ne more opravljati funkcije člana nadzornega odbora.  
 
Razprave po obrazložitvi ni bilo, zato je župan Franc Čebulj predlagal naslednji sklep: 
8. SKLEP: 
Metoda Kroparja se razreši s funkcije člana nadzornega odbora. 
 
Prisotnih je bilo 15 svetnikov in vsi so glasovali za sprejem predlaganega sklepa.  
 
Ad 8 
Poslovnik komisij in odborov občinskega sveta – enofazni postopek 
To točko je obrazložil podžupan Miha Zevnik. Omenil je, da je statutarno-pravna komisija  na 
svoji 3. redni seji obravnavala poslovnik komisij in odborov. 
 
V razpravi je Božidar Janež podal pripombo, in sicer se po  besedni zvezi »dolžnosti 
občinskih« doda besedna zveza »komisij in«, črta se besedilo v oklepaju, in sicer (v 
nadaljevanju: člani). 
 
Primož Močnik je podal pripombo na 2. odstavek 9. člena, kjer se beseda »Zaostanek« 
zamenja z besedo »Izostanek«. 
 
Po končani razpravi je podžupan Miha Zevnik dal na glasovanje naslednji 
9. SKLEP: 
Sprejme se Poslovnik komisij in odborov občinskega sveta v enofaznem postopku s 
predlaganima popravkoma. 
Prisotnih je bilo 15 svetnikov in vsi so potrdili sprejem Poslovnika komisij  in odborov 
občinskega sveta v enofaznem postopku. 
 
Ad 9 
Predlogi za podelitev priznanj in nagrad Občine Cerklje na Gorenjskem 
Poročilo komisije za odlikovanja in priznanja je podal predsednik komisije Miro Janežič. 
Komisija je predlagala sledeče: 
Veliko plaketo prejme: Športno društvo Adergas, Adergas 1, Cerklje – predlagatelj župan 
Franc Čebulj 
Malo plaketo prejme: Boris Mušič, Vopovlje 25, Cerklje – predlagatelj župan Franc Čebulj. 
Priznanje občine Cerklje na Gorenjskem prejmeta: Cilka Rozman, ul. Ivana Hribarja 3, 
Cerklje  - predlagatelj Krajevna organizacija RK Cerklje in Franc Kropivnik ml, Zg. Brnik 7, 
Cerklje – predlagatelji člani PGD Zg. Brnik. 
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Razprave ni bilo, zato je podžupan Miha Zevnik dal na glasovanje naslednji 
10. SKLEP: 
Sprejmejo  se predlogi, ki jih je obravnavala Komisija za odlikovanja in nagrade. 
 
Prisotnih je bilo 15 svetnikov in vsi so glasovali za sprejem predlogov. 
 
 
Ad 10 
Svetniška vprašanja in pobude 
- Miha Zevnik je predlagal, da se na zabojnike, ki so namenjeni ločenemu odlaganju 

papirja, stekla, plastenk in pločevink napiše ustrezen napis na posamezen zabojnik. 
- Primoža Močnika je zanimalo, kako je z izgradnjo mostu na Hribarjevi ulici in ali je  
      predvidena izgradnja varovalne ograje? 
      Župan Franc Čebulj je omenil, da se bo ograja zgradila in dodal, da se prestavil drog javne 
      razsvetljave. 
- Primoža Močnika je zanimalo, kako je z ureditvijo središča Cerkelj, saj je bila predvidena 

javna razgrnitev idejnih rešitev? 
      Župan je omenil, da je iz idejnih rešitev razvidno, da je izgradnja ureditve ocenjena na 90 
      mio SIT. 
 
 
Ad 11 
Poročila župana 
Na koncu seje je župan podal še naslednja poročila: 
- Izgradnja vrtin za namene pridobivanja kvalitetne pitne vode; gre za 5 vrtin. Ena vrtina (v 

Gradu) bi služila namesto zajetja nad Klarcem. Ostale 4 vrtine vrtine bi bile v k. o. 
Češnjevek in k. o. Velesovo. Drenažno zajetje je najslabša možna rešitev. 

- Na Krvavški sistem je priključenih 10 občin. Sistem ne bo več tako obremenjen, ker bo 
narejenih več vrtin. To velja tudi za druge občine. 

- Kanalizacija Mengeš; Župan je omenil, da bi se občine skupno priključile na ČN v 
Domžalah. 

- Cesta Sp. Brnik – Zg. Brnik; Direkcija za državne ceste ureja dokumentacijo za  pripravo 
odkupa zemljišč in plačilo odkupa zemljišč v jesenskem času.  Ob tem je omenil, da 
rekonstrukcijo financira poleg DDC tudi Občina Cerklje. 

- Tehnični prevzem za rekonstrukcijo blagovnice je 17. 09. 2003 
- Zgornji prostori občinske uprave na ul. Franca Barleta 23 se bodo namenili  za 

stanovanjske namene, spodnji prostori bodo namenjeni poslovnim prostorom (Policija 
Kranj – še v dogovoru, in ostala društva). 

- Nadaljuje se izgradnja kanalizacije v Praprotni Polici in izgradnja mostov v Glinjah 
- Odkup stanovanjske hiše od Cilke Kuralt v Dvorjah. Občina Cerklje bo na podlagi Zakona 

o javnih financah oddala stanovanje najboljšemu ponudniku 
   
Seja  je bila končana ob 20. uri.  
 
Zapisala: 
Andreja Jerala 
        Sejo sveta je vodil župan 
        FRANC ČEBULJ, l. r. 
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