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Za vas beležimo časLokalna novica je kraljica

Občankam in občanom Občine Cerklje na Gorenjskem 
čestitamo ob 8. februarju, slovenskem kulturnem prazniku. 

Franc Čebulj, župan
Občinski svet in Občinska uprava
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Ta trenutek še vedno ni natan-
čno znano, koliko državnih 
sredstev naj bi letos dobile obči-
ne. Kako komentirate varčeval-
ne ukrepe, ki jih vlada predlaga 
na področju financiranja občin?

»To zame ni nobeno varčevanje, 
to je ukrep s tako negativnimi pos-
ledicami, ki se jih vlada resnično 
ne zaveda. Če bo vlada predlaga-
ne varčevalne ukrepe dejansko 
uresničila, bomo občine na koncu 
le še finančni servis za izvajanje 
zakonskih obveznosti, ne pa lokal-
na skupnost, ki je motor razvoja, 
povezovanja, delovanja društev 
itd. Moram še povedati, da je k 
temu veliko pripomogla zakonska 
ureditev, ki jo je dosegel Zares, da 
so župane izločili iz državnega 
zbora. Od takrat naprej smo obči-
ne osamljene. Vsak sindikat, vsak 
zaposleni v državni upravi ima več 
besede in možnosti za pogajanje, 
občine pa smo porinjene na obrob-
je, kar bo peljalo v še večjo krizo v 
državi, kot bi jo imeli sicer.«

Koliko denarja je na kocki v 
primeru občine Cerklje?

»Z glavarino lahko izgubimo 
okoli tristo tisoč, če pa ukinejo 
ali prepolovijo še sofinanciranje 
investicij, je to še dodatnih dvesto 
tisoč evrov, torej skupaj pol milijo-
na evrov, kar je več, kot imamo pri-
hodka od nadomestila za stavbna 
zemljišča. Poleg tega moram opo-
zoriti, da smo od ministrstva za 
finance prejeli dopis, da moramo 
občine, ki obračunavamo zelo niz-
ko nadomestilo za stavbnega zem-
ljišča, tega dvigniti na raven, ki jo 
ministrstvo smatra za primerno. 
V nasprotnem primeru nam bodo 
odtegnili še finančno izravnavo, 
katere smo lani prejeli okoli 800 
tisoč evrov. V končni fazi lahko 
izgubimo več kot milijon evrov.«

Kako zakrpati tako luknjo?
»Poslušam župane, da bodo 

denar jemali pri športu, kulturi 
in društvenih dejavnostih, vendar 

mi tega že lani nismo storili in tudi 
letos ostajamo na obsegu sofinan-
ciranja iz preteklega leta. Če pa nas 
res doleti tako močan rez, potem se 
bo pomanjkanje denarja poznalo 
pri določenih investicijah. Drža-
va nam sicer še za lani dolguje 
ogromno že odobrenih evropskih 
sredstev. Za Zavod Taber smo od 
3,3 milijona evrov 15. decembra 
lani dobili nakazanih le 561 tisoč 
evrov, za kanalizacijo v Zalogu, 
gre za 1,2 milijona evrov, pa še niti 
evra. Denar je odobren, ni ga pa 
na transakcijskem računu, prejeli 
naj bi ga šele z rebalansom držav-
nega proračuna. Izplačilo evrop-
skih sredstev za letošnje leto, 
gre za 2,5 milijona evrov za dom 
starejših, pa naj bi se zamaknilo v 
prihodnje leto. Za sprotno finan-
ciranje investicij smo zato že lani 
vzeli tri milijone evrov posojila, 
doslej smo porabili le 600 tisoč 
evrov, tako da imamo projekte, 
ki so začeti, na neki način finan-
čno pokrite. Smo pa tudi z novim 
proračunom predvideli dodatno 
zadolžitev v višini 570 tisoč evrov, 
a sem prepričan, da najem posojila 
ne bo potreben, če bomo prejeli že 
odobrena evropska sredstva. To je 
samo neka varovalka, če bi pri-
šlo do česa nujnega, npr. do hude 
naravne nesreče, v kateri je treba 
občanom pomagati. Ne bom pa 
silil v projekte, ki so finančno zelo 
veliki, saj sem 'ziheraš' in ne bi rad 
občine zakreditiral v nedogled.«

Letošnji proračun je vreden 
10,4 milijona evrov. Koliko 
denarja namenjate investicijam 
in katere bodo največje?

»Investicijam namenjamo 61 
odstotkov proračuna. Največji sta 
dokončanje doma starostnikov 
Taber in gradnja kanalizacije, ki jo 
bomo gradili v spodnjem Zalogu 
in izvedli priklop na kanal obči-
ne Komenda preko Klanca, za kar 
smo uspeli pridobiti tudi evropska 
sredstva. Gradili jo bomo tudi v 

osrednjem delu Cerkelj: na Kurir-
ski ulici, Ulici Ignacija Borštnika, 
proti Češnarju …, v tem primeru 
pa moramo zagotoviti lastna sred-
stva. Hkrati bomo obnovili javno 
razsvetljavo, vodno infrastruk-
turo in sekundarno kanalizacijo, 
sočasno se bo gradila tudi optika 
in plinifikacija, ki bo zajela tudi 
osnovno šolo, ki jo spomladi name-
ravamo priključiti na plin. Lotili 
se bomo tudi gradnje kanalizacij-
skega sistema v Gradu, za katere-
ga imamo gradbeno dovoljenje že 
bolj ali manj v hiši. Načrtujemo 
tudi izdelavo projektov za kanali-
zacijski sistem na visokogorskem 
območju in izdelavo projekta za 
krvavški vodovod. Mislim, da 
velikih zapletov pri izdelavi ne bo, 
se pa spet bojim javnih razpisov in 
z njimi povezanih zapletov pa tudi 
ali bomo uspešni pri pridobivanju 
evropskih sredstev. To je še velika 
neznanka, glede na to, da se nam 
marsikaj dogaja v regionalni raz-
vojni agenciji BSC in s tega vidi-
ka znamo Gorenjci potegniti zelo 
kratek konec.«

Razveljavljen je bil že tretji 
javni razpis za gradnjo krvav-
škega vodovoda. Zakaj?

»Državna revizijska komisija je 
ugodila zahtevku za revizijo, ki 
ga je vložil neizbrani ponudnik 
Kolektor Koling iz Idrije, in razve-
ljavila odločitev o oddaji javnega 
naročila Gorenjski gradbeni dru-

žbi. Razpis je padel zaradi neuje-
manja med razpisno in projektno 
dokumentacijo. V razpisni doku-
mentaciji smo imeli namreč za 
sistem čiščenja vode zaradi kalji-
vosti ob večjem deževju predvi-
deno mikrofiltracijo, kot rezervno 
rešitev pa tudi ultrafiltracijo, ki pa 
v samem projektu ni predvidena. 
Izbrani ponudnik Gorenjska grad-
bena družba je tako v svojo ponud-
bo uvrstil kombinacijo mikro- in 
ultrafiltracije, medtem ko Kolek-
tor Koling samo ultrafiltracijo. Iz 
tega razloga je bil GGD tudi izbran 
in ne Kolektor, saj sta se njuni ceni 
sicer minimalno razlikovali – 
Kolektor Koling je ponudil 15,97 
milijona evrov, Gorenjska gradbe-
na družba pa 16,16 milijona evrov. 
Zaradi vsega naštetega smo se zato 
odločili, da razveljavimo tudi tre-
tji razpis in razpišemo novega, že 
četrtega. Še prej bomo spremenili 
sam projekt in gradbeno dovoljen-
je, katerega veljavnost sicer poteče 
septembra letos. Aktualni projekt 
je predimenzioniran, saj je sedaj 
znano, da se občina Mengeš ne bo 
priključila na krvavški sistem, kot 
je bilo prvotno predvideno. Spre-
menili bomo tudi potek nekaterih 
tras, tako da ocenjujemo, da bi lah-
ko projekt pocenili na približno 
dvanajst milijonov evrov. Potem 
pa se bomo spet podali v boj za 
evropska sredstva.« 

Ana Šubic

Pogovor z županom

NOVICE IZPOD KRVAVCA (ISSN 1406 - 1369) so priloga Gorenjskega glasa za občino 
Cerklje. Prilogo pripravlja Gorenjski glas, odgovorna urednica Marija Volčjak, urednica 
Ana Šubic, oglasno trženje Janez Čimžar, 041/704-857. Priprava za tisk Gorenjski glas, 
tisk: Ti skar na Lit te ra pic ta, d. o. o. NOVICE IZPOD KRVAVCA številka 1 so priloga 9. 
številke Gorenjskega glasa, 30. januarja 2015, v nakladi 2440 izvodov pa jih dobijo vsa 
gospodinjstva v občini Cerklje brezplačno. Sestavni del NOVIC IZPOD KRVAV CA je tudi 
Uradni vestnik občine Cerklje na Gorenjskem in je uradno glasilo za objavo sprejetih 
aktov občinskega sveta in občinske uprave Občine Cerklje na Gorenjskem. 

Na naslovnici: Izšel je zbornik o župniji Velesovo / Foto: Gorazd Kavčič

Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem

Izgubimo lahko več kot milijon evrov
Zaradi vladnih varčevalnih ukrepov bil bil lahko proračun Občine Cerklje prikrajšan za več  

kot milijon evrov. Za krvavški vodovod že četrti razpis.

Župan Franc Čebulj
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»Vesel sem, da se projekt izgradnje doma sta
rostnikov počasi približuje koncu. Gradnja je v 
zaključni fazi, izvajajo se še nekatera notranja 
dela in opremljanje, urediti je treba tudi zuna
njo okolico,« je strnil župan Franc Čebulj.

Objekt torej dobiva vse bolj končno podobo. 
Zasnovan je za 150 stanovalcev, sprejemati 
pa bi jih lahko začel že septembra, zato si na 
občini močno prizadevajo, da bi čim prej našli 
sposobnega direktorja. Na decembrski razpis 
so se prijavili trije kandidati. Eden ni izpol
njeval razpisnih pogojev, druga dva pa po 
besedah župana nista zadovoljila pričakovanj 

izbirne komisije. »Javni razpis bomo ponov
no odprli. V prvih korakih moramo biti zelo 
previdni, dobiti moramo osebo, ki bo dejansko 
poznavalec tega posla, da ne bi slučajno dobili 
pečata nepriljubljenosti ali negostoljubnosti, 
kar lahko močno vpliva na zasedenost doma,« 
razmišlja župan. Upa, da bodo v nadaljnjih 
postopkih imeli več sreče, da jim bo čim prej 
uspelo najti direktorja, saj želijo, da funkcijo 
nastopi z majem. Marca bodo razpisali tudi 
delovna mesta za osebje doma in objavili raz
pis za sprejem stanovalcev. Cena oskrbnine 
ta čas še ni znana, določili jo bodo skupaj 

z direktorjem, je povedal župan. A iskanje 
dobrega vodstva ni edini problem, s katerim 
se ta čas srečujejo pri domu starostnikov. Za 
6,5 milijona evrov vreden projekt (brez opreme 
in zunanje ureditve) je država občini odobrila 
sofinanciranje v višini 5,7 milijona evrov. Po 
županovih besedah jim država za zavod Taber 
še za lani dolguje 2,7 milijona evrov evropskih 
sredstev, za letos odobrena sredstva v višini 
2,4 milijona evrov pa naj bi prejeli šele prihod
nje leto. Občina je bila za sprotno financira
nje investicij tako prisiljena najeti kredit, je še 
dejal. Ana Šubic

Še vedno brez denarja in direktorja
Na občini upajo, da jim bo država za dom starostnikov čim prej nakazala že odobrena sredstva in da bodo našli 

sposobnega direktorja. Dom naj bi prve stanovalce sprejel jeseni, razpis za sprejem pa bo objavljen marca.

Kako poteka gradnja doma starostnikov Taber, so si prejšnji teden ogledali tudi 
občinski svetniki in zaposleni v občinski upravi.

»V Uniorju na vsak način zahtevajo, da 
že v neobvezujoči ponudbi za odkup RTC 
Krvavec zvišamo ceno, kar je malo čudno. 
A odločili smo se, da ponudbe ne bomo 
dopolnili, mislim, da smo korektno in resno 
pristopili k odkupu,« je razložil župan Franc 
Čebulj. Po zadnjem sestanku v Zrečah je 
župan ocenil, da se z Uniorjem glede cene 
močno razhajajo. »V Uniorju bi radi videli, 
da bi občina ponujeni vsoti primaknila kar 
njen štirikratni znesek. Takoj sem zavrnil 
to možnost in predlagal, da se raje začnemo 
pogovarjati z bankami o reprogramiranju 
predvsem kredita, ki ga ima Unior Zreče v 
RTC Krvavec,« je povedal.

Po analizi Občine Cerklje bi bila na Krvav
cu potrebna dodatna vlaganja v višini šest 

milijonov evrov, za kar bi morali poiskati 
svež kapital, a se »o tem na moje preseneče
nje v Uniorju niso želeli pogajati«, je pove
dal Čebulj. »Če RTC Krvavec res tako dobro 
posluje, kot pravijo, se sprašujem, zakaj ga 
potem sploh prodajajo in zakaj ne odplaču
jejo vseh posojil, ki jih nenehno reprogra
mirajo,« se je še spraševal župan, ki hkrati 
ugotavlja, da občina za odkup nima podpore 
niti v lokalnem okolju. »Mislim, da smučar
ski center sploh nikoli ni bil naprodaj občini, 
zato bomo počakali,« je še dejal.

V Uniorju so pojasnili, da se bo postopek 
prodaje nadaljeval v primeru prejetja dopol
nitve ponudbe: »Če za družbo ustrezen dogo
vor ne bo dosežen, se bo prodaja družbe RTC 
Krvavec začasno ustavila.« Ana Šubic

Občina ponudbe ne bo spremenila
Občina Cerklje ne bo prisluhnila pozivu zreškega Uniorja,  

naj poviša nezavezujočo ponudbo za nakup 98,5odstot nega  
deleža družbe RTC Krvavec.

Dom starejših počasi dobiva končno podobo, prve stanovalce pa naj bi sprejel jeseni. 
/ Foto: Matic Zorman 

Občinski svetniki so se minuli petek ses
tali na tretji redni seji. Med drugim so pod 
streho spravili letošnji proračun, župan 
Franc Čebulj pa se tudi tokrat ni izneveril 
tradiciji, po kateri svetnike po sprejetju 
občinskega proračuna povabi na večerjo v 
Adergas, ki jo gosti župnik Slavko Kalan. 
Na tokratnem ponovoletnem srečanju so 
se zbrali v res velikem številu, saj so se 
sedanjim občinskim svetnikom pridru
žili tudi nekateri nekdanji svetniki, člani 
nadzornega odbora občine, vsi župniki z 
območja občine Cerklje, ravnateljica šole 
s pomočnico ter vodji Marijinega vrtca in 
vrtca Murenčki. A. Š.

Po seji na večerjo k župniku
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ZBORI OBČANOV VAŠKIH SKUPNOSTI
Na podlagi 62. člena Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem sklicuje župan zbor občanov vaških skupnosti. Na zborih občanov se imenujejo 
in razrešujejo člani vaškega odbora. Zbori občanov bodo potekali po naslednjem razporedu: 

DATUM IN URA ZBORA OBČANOV KRAJ ZBORA OBČANOV VAŠKA SKUPNOST ZAJEMA NASELJA

Sobota, 21. 2. 2015, ob 19. uri Krajevni dom Šenturška Gora Ambrož pod Krvavcem Ambrož pod Krvavcem

Apno Apno

Sveti Lenart Sveti Lenart

Sidraž Sidraž

Ravne Ravne

Stiška vas Stiška vas 

Šenturška Gora Šenturška Gora

Sobota, 28. 2. 2015, ob 19. uri Gasilski dom Štefanja Gora Štefanja Gora

Nedelja, 1. 3. 2015, ob 10. uri Gasilski dom Lahovče Lahovče

Nedelja, 8. 3. 2015, ob 10. uri Gasilski dom Zgornji Brnik Zgornji Brnik

Sobota, 14. 3. 2015, ob 19. uri Gasilski dom Spodnji Brnik Spodnji Brnik

Vopovlje Vopovlje

Nedelja, 15. 3. 2015, ob 10. uri Gasilski dom Zalog Zalog, Cerkljanska Dobrava in Glinje 

Petek, 20. 3. 2015, ob 19. uri Krajevni dom Poženik Poženik Poženik

Šmartno Šmartno

Pšata Pšata

Sobota, 21. 3. 2015, ob 19. uri Gasilski dom Velesovo Velesovo

Nedelja, 22. 3. 2015, ob 11. uri Kulturna dvorana Adergas in Trata Adergas in Trata

Češnjevek Češnjevek

Sobota, 28. 3. 2015, ob 19. uri Občina Cerklje – sejna soba Cerklje na Gorenjskem Cerklje na Gorenjskem

Dvorje Dvorje

Grad Grad

Vašca Vašca

Pšenična Polica Pšenična Polica

Nedelja, 29. 3. 2015, ob 11. uri Vaški dom Praprotna Polica Praprotna Polica

Župan Franc Čebulj

»V največje zadovoljstvo mi je, ko vidim uporabnika srečnega in zado-
voljnega. Treba je vedeti, da so njihovi svojci v službah in so zato velik 
del dneva sami. Res je lepo videti, kako se te ob prihodu razveselijo, že 
s polurnim obiskom nekaterim polepšaš cel dan. Že to, da prideš, jih 
objameš, je za mnoge vredno več kot umivanje in hranjenje. Najbolj 
pogrešajo stisk, pa tudi pogovor,« po treh letih izvajanja pomoči na domu 
v občini Cerklje ugotavlja koncesionarka Janja Kos. Skupaj s sodelavko 
Eriko Jagodic povprečno obiskujeta deset do petnajst uporabnikov.

Pomoč na domu je sicer namenjena starejšim od 65 let, hudo bolnim 
in invalidom, ki ne zmorejo več sami poskrbeti zase. »Nudiva gospo-
dinjsko pomoč, pomoč pri vzdrževanju osebne higiene in pomoč pri 
ohranjanju socialnih stikov, največ uporabnikov pa potrebuje pomoč pri 
higieni in hranjenju. Hrano jim lahko pripraviva ali pa obroke pripeljeva 
iz Marijinega vrtca,« je pojasnila Kosova. Pomoč na domu izvajata vse 
dni. »Večino uporabnikov obiskujeva dnevno, običajno obisk traja od pol 
do ene ure, uporabniku pa sicer pripada do 20 ur tedensko,« pove. Stori-
tve v višini 50 odstotkov subvencionira Občina, subvencij pa kasneje ni 
treba vračati, poudarja sogovornica. »Z občino že od začetka zelo dobro 
sodelujemo. Na 'terenu' v Cerkljah sem zelo rada. Za razliko od velikih 
mest je tu še vedno čutiti domačnost in hvaležnost,« ugotavlja.

Svoje poslanstvo v delu z ljudmi je Kosova našla pred dvajsetimi leti, 
ko ji je mama zbolela za neozdravljivo boleznijo ALS, s katero se je 
spopadala kar deset let. Kmalu za tem je svojo skrb usmerila v očeta, ki 

ga je doletela huda možganska kap. Kaj kmalu, pa čeprav po sili razmer, 
je ugotovila, da je njeno poslanstvo pomoč sočloveku, leta 2011 pa je 
ustanovila tudi podjetje Pomoč družini na domu. »Pomoč bolnim in 
invalidom me osrečuje,« je še dejala. Ana Šubic

Objem pogosto pomembnejši od nege
Pomoč na domu starejšim in invalidom v Cerkljah izvajata negovalki Janja Kos in Erika Jagodic.

Janja Kos je vrsto let skrbela tudi za hudo bolno mamo in očeta (na sliki).
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Koledar prireditev

Sobota, 7. februar, Krvavec 
DRUŽINSKI DAN AS
Ob nakupu dnevne odrasle vozovnice otroška karta gratis, družinske 
ugodnosti v šoli smučanja, ugodni družinski meniji v Hotelu Krvavec, 
kdo bo najhitrejši AS veleslaloma. 
Organizacija: RTC Krvavec

Sobota, 7. februar, ob 19.30 uri, Kulturna dvorana v Adergasu
PREMIERA IGRE DOMEN
Organizacija: KUD Pod Lipo Adergas

Nedelja, 8. februar, ob 16. uri, Kulturna dvorana v Adergasu
PONOVITEV IGRE DOMEN
Organizacija: KUD Pod lipo Adergas

Nedelja, 8. februar, Krvavec - plaža 
KULTURNI PRAZNIK Z GODBO NA PIHALA VODICE
Zabavni dan na Plaži Krvavec
Organizacija: RTC Krvavec d.o.o.

Četrtek, 12. februar, ob 19. uri, Kulturni Hr. Ignacija Borštnika Cerklje 
VALENTINOV KONCERT: NINA PUŠLAR Z GOSTI – Domen Križaj, 
Mladinski pevski zbor OŠ Davorina Jenka Cerklje

Petek, 13. februar, ob 20. uri Kulturni Hr. Ignacija Borštnika Cerklje 
Gledališki abonma Nasmejmo se, politična komedija 
DA, GOSPOD PREMIER 
Šentjakobsko gledališče Ljubljana
Organizacija: Smejmo se, zavod za kulturne dejavnosti

Sobota, 14. februar, Dvor Jezeršek na Zgornjem Brniku 
VALENTINOVA KUHARSKA DELAVNICA
S pomočjo kuharskih mojstrov si sami pripravite večerjo s štirimi 
hodi, ki vam jo postrežejo natakarji na zasebni mizi za dva; prijave na 
spletni strani www.jezersek.si
Organizacija: Jezeršek Gostinstvo d.o.o.

Sobota, 14. februar, ob 18. uri, Spodnja postaja kabinske  
žičnice Krvavec 
VALENTINOVA VEČERJA NA ZAJLI, kulinarično doživetje v gondoli 
kabinske žičnice.
Predhodne prijave: 01/361 94 21.
Organizacija: Gostilna Krištof Predoslje, Jezeršek gostinstvo d.o.o. 
in RTC Krvavec

Sobota, 14. februar, ob 18. uri, restavracija Tonač v Gradu 
PUSTOVANJE za člane Društva upokojencev Cerklje
Organizacija: Društvo upokojencev Cerklje

Sobota, 14. februar, Krvavec 
VALENTINOVO PUSTNA SOBOTA
Organizacija: RTC Krvavec

Sobota, 14. februar, predvidoma ob 14. uri, pred Osnovno šolo 
Davorina Jenka Cerklje 
PUSTNA POVORKA 
Organizacija: Občina Cerklje na Gorenjskem in Društvo Godlarji Šenčur

Sobota, 14. februar, ob 19. uri, Galerija v Petrovčevi hiši v Cerkljah 
OTVORITEV RAZSTAVE DIZAJNERIJA
Razstava Ambroža Močnika, razstava bo odprta do 27.2.2015 v 
času uradnih ur TIC-a
Organizacija: Ambrož Močnik

Nedelja, 15. februar, ob 15. uri, Kulturna dvorana Adergas 
TRADICIONALNI  PUSTNI ŽIV ŽAV v Adergasu, zabavno rajanje 
malih in velikih pustnih šem. Vstop prost! 
Organizacija: KUD Pod lipo Adergas

Nedelja, 15. februar, Krvavec 
POKAL KRVAVCA
Organizacija: RTC Krvavec

Sobota, 21. februar, ob 19.30 uri, Kulturni hr. Ignacija  
Borštnika Cerklje 
IGRA DOMEN
Organizacija: KUD Pod lipo Adergas

Sobota, 21. januar, Plaža Krvavec 
MISS KRVAVCA
Izbor najlepšega dekleta plaže Krvavec
Organizacija: RTC Krvavec

Nedelja, 22. februar, ob 16. uri, Kulturni hram Ignacija  
Borštnika Cerklje 
IGRA DOMEN
Organizacija: KUD Pod lipo Adergas

Sobota,28. februar, Plaža Krvavec in Tiha dolina na Krvavcu 
ZAKLJUČEK ŠOLSKIH POČITNIC
Laška godba na pihala in mažoretke na Plaži Krvavec, Pokal krvavec, 
Intersportov test smuči v tihi dolini
Organizacija: RTC Krvavec
Pridržujemo si pravico do spremembe programa.
 
Zavod  za turizem Cerklje, 
TIC - Turistično informativni center 
Petrovčeva hiša , Krvavška 1b, 
4207 Cerklje na Gorenjskem
T: +386 4  28 15 822, F: +386 4  28 15 822
W: www.tic-cerklje.si, E: info@tic-cerklje.si           
FB: www.facebook.com/ticcerkljenagorenjskem              
Odprto: ponedeljek – petek 8.00 - 18.00

Občinski svetniki so na decembrski seji imenovali člane nadzor-
nega odbora občine. To so Anton Kamin, Viktor Erzar, Urška Hoče-
var, Andrej Kosec in Neža Štumberger. Članov delovnih teles tedaj 
niso imenovali, saj so zavrnili spremembe statuta glede ustanovitve 
dveh novih odborov – zaradi prevelikega obsega dela so Odbor za 
gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe želeli raz-
deliti na Odbor za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo ter Odbor za 
varstvo okolja in gospodarske javne službe. Na januarski seji so to 
vendarle storili in imenovali tudi člane delovnih teles občinskega 
sveta. Odbor za negospodarstvo sestavljajo Peter Preložnik, Silva 

Dolinar, Matjaž Črnič, Irena Ropret in Luka Štumberger. V odbor za 
gospodarstvo, turizem in kmetijstvo so imenovali Rajka Rozmana, 
Andrejo Bogataj, Marijo Grilc, Vlada Ahčina in Jako Ciperleta. V 
Odboru za varstvo okolja in gospodarske javne službe so Rok Mihel-
čič Potočnik, Marija Remic, Anton Kopitar, Janez Peterlin in Miha 
Zevnik. Statutarno pravno komisijo sestavljajo Matevž Bohinc, 
Marko Bolka, Janez Korbar, Stanislav Bernard in Miha Zevnik, 
komisijo za nagrade in priznanja Jože Ipavec, Špela Triler in Marija 
Slemc, komisijo za požarno varnost pa Klavdija Frelih, Marko Bolka 
in Rudolf Grošelj. A. Š.

Imenovali delovna telesa in nadzorni odbor
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S 1. januarjem 2015 so priče-
le veljati spremembe na podro-
čju osebnega dopolnilnega dela. 
Med drugim je bil uveden sistem 
vrednotnic. Podrobneje določata 
dela, ki se opravljajo kot osebno 
dopolnilno delo in sistem vre-
dnotnic Zakon o preprečevanju 
dela in zaposlovanja na črno in 
Pravilnik o osebnem dopolnilnem 
delu. Posameznik, ki želi opravlja-
ti osebno dopolnilno delo, se mora 
najprej priglasiti preko spletnega 
portala AJPES ali osebno na upra-
vni enoti. Za priglasitev osebnega 
dopolnilnega dela in nakup vre-
dnotnic ni krajevne pristojnosti, 
zato je te storitve mogoče urediti 
na katerikoli upravni enoti. Pogoj 
za legalno opravljanje dela je vna-
prej pridobljena vrednotnica.

Vrednotnico kupi: 
- naročnik dela (za občasno 

pomoč v gospodinjstvu, pomoč 
pri čiščenju stanovanja ali stano-
vanjske stavbe, vzdrževanje pri-
padajočih zunanjih površin, obča-
sno pomoč pri kmetijskih delih, 
občasno varstvo otrok in pomoč 
starejšim, bolnim in invalidom na 
domu, spremstvo oseb, ki potrebu-
jejo nego, občasne inštrukcije kot 
pomoč pri izpolnjevanju šolskih 
in študijskih obveznosti, obča-
sno prevajanje in lektoriranje, 
občasno izvajanje umetniških in 
drugih kulturnih vsebin ob zase-
bnih dogodkih, občasna pomoč 
pri oskrbi hišnih živali na domu 
lastnika) ali 

- izvajalec del (izdelovanje in 
prodaja izdelkov domače in umet-
nostne obrti v skladu z zakonom, 

ki ureja obrtno dejavnost in ki niso 
namenjeni zaužitju, izdelovanje, 
popravilo in prodaja izdelkov, ki 
niso namenjeni zaužitju in se izde-
lujejo na domu pretežno ročno ali 
po tradicionalnih postopkih, nabi-
ranje in prodaja gozdnih sadežev 
in zelišč v njihovi osnovni obliki, 
mletje žita, žganje apna in oglja na 
tradicionalni način in prodaja teh 
izdelkov). 

  
Trenutno vrednotnica stane 9,00 

EUR in velja za koledarski mesec. 
V primeru, ko posameznik večkrat 
na mesec opravlja delo pri istem 
naročniku, mora naročnik kupiti 
eno vrednotnico. Če pa posamez-
nik večkrat na mesec opravlja delo 
pri različnih naročnikih, mora 
vsak naročnik zanj kupiti vredno-
tnico. Z nakupom vrednotnice se 
pridobi en dan pokojninske dobe. 
Letni prihodek izvajalca osebne-
ga dopolnilnega dela ne sme biti 
višji od 5.948,64 EUR, pri čemer 
v posameznem polletju ne sme 
presegati 2.974,32 EUR.

Upravna enota Kranj deluje po 
načelu maksimalne dostopnosti 
upravnih storitev za stranke  in 
tako smo občanom omogočili, 
da lahko že z mesecem februar-
jem dalje vse v zvezi z osebnim 
dopolnilnim delom uredijo tudi 
na krajevnih uradih v Cerkljah, 
Naklem, Preddvoru, Šenčurju 
in na Jezerskem. Na teh krajev-
nih uradih sicer izvajamo še nas-
lednje upravne storitve:
- sprejem vloge za izdajo osebnih 
dokumentov (osebne izkaznice, 
potne listine) in sprejem vloge za 

spremembo prebivališča v potnem 
listu,
- naznanitev pogrešitve, izgube ali 
kraje osebne izkaznice in potnega 
lista,
- sprejem vloge za  izdajo vozni-
ških dovoljenj in sicer za slovenske 
državljane,
- sprejem vloge za izdajo in preklic 
spletnih kvalificiranih digitalnih 
potrdil za fizične osebe,
- upravne overitve podpisa, prepi-
sa in kopije dokumentov,
- sestava smrtovnic,
- sprejem vloge za izdajo izpiskov 
iz matičnega registra in matičnih 
knjig (o rojstvu, sklenitvi zakon-
ske zveze, smrti, državljanstvu, 
…),
- sprejem prijave stalnega in zača-
snega prebivališča ter stalnega oz. 
začasnega prebivanja v tujini,
- overitve knjige gostov,
- sprejem vloge za namestnika 
nosilca kmetijskega gospodarstva,
- sprejem vloge za nabavo orožja in 
izdajo orožne listine,
- sprejem vloge za izdajo dovolje-
nja za izvedbo javne prireditve,
- sprejem vloge za registracijo 
društva, spremembe zakonitega 
zastopnika društva, sedeža druš-
tva in temeljnega akta,
- sprejem vloge za izdajo dovolje-
nje za prostovoljno pobiranje pri-
spevkov,
- podaja predloga za uvedbo posto-
pka ugotavljanja stalnega prebiva-
lišča posameznika,
- potrjevanje podpor volivcev,
- priglasitev osebnega dopolnil-
nega dela in izdaja vrednotnice za 
opravljanje osebnega dopolnilne-
ga dela.

Poleg navedenega se na krajev-
nih uradih izdajajo tudi zemljiš-
koknjižni izpiski, potrdila iz zbirk 
geodetskih podatkov, potrdila o 
vpisu v register društev ter podat-
ke iz registra stalnega prebivalstva 
(potrdila o stalnem prebivališču, 
potrdila o začasnem prebivališču, 
potrdila o skupnem gospodinj-
stvu).

Z namenom, da bi navedene 
storitve čimbolj približali stran-
kam, je temu prilagojeno tudi 
poslovanje krajevnih uradov, in 
sicer različne dni v tednu. Stranke 
lahko navedene zadeve uredijo na 
sedežu Upravne enote Kranj ali 
na krajevnih uradih v Cerkljah, 
Naklem, Preddvoru, Šenčurju in 
na Jezerskem v času uradnih ur: 

- sedež Upravne enote Kranj v 
ponedeljek in torek od 8.00 do 
15.00 ure, v sredo od 7.30 do 17.30 
ure in v petek od 8.00 do 13.00 ure, 
(04) 201 5600
- KU Cerklje v ponedeljek od 7.30 
do 11.00 in od 12.00 do 15.00 ure 
ter v četrtek od 13.30 do 16.30 ure, 
(04) 252 9740 
- KU Jezersko vsak prvi delovni 
četrtek v mesecu od 9.00 do 12.00 
in od 13.00 do 17.00 ure, (04) 254 
5130 
- KU Naklo vsak prvi in tretji delo-
vni četrtek v mesecu od 12.00 do 
15.00 ure, (04) 257 6380 
- KU Preddvor v četrtek od 9.00 do 
12.00 ure, (04) 255 5790 
- KU Šenčur v sredo od 7.30 do 
12.00 in od 13.00 do 17.00 ure, 
(04) 251 6240.

Emil Trontelj, načelnik

Novosti glede opravljanja osebnega dopolnilnega dela in 
upravne storitve krajevnih uradov Upravne enote Kranj

Cerklje – Ceste v državni lasti lokalnim skupnostim pogosto povzro-
čajo preglavice, ko je treba pridobiti razna soglasja, poleg tega pa je v 
teh časih težko pričakovati, da bo država kaj dosti investirala vanje, zato 
je župan Franc Čebulj na zadnji seji občinskim svetnikom predlagal, 
da bi na vlado vložili pobudo za prenos dveh odsekov državnih cest 
med občinske ceste. Gre za sedem kilometrov dolgo traso regionalne 
ceste od krožišča na Spodnjem Brniku skozi naselji Cerklje in Grad do 
spodnje postaje krvavške žičnice. »Zavedam se, da so s prenosom ceste 
v last občine povezani tudi določeni stroški, zagotovo pa to prinaša tudi 
koristi,« je župan dejal svetnikom, ki so njegov predlog na koncu tudi 
podprli.

Še pred tem jih je župan spomnil na nujnost obnove odseka Cerklje–
Dvorje–Grad, za katerega je bil projekt obnove izdelan že pred dobrim 
desetletjem, a je z leti postal neustrezen, zato je občina leta 2010 naro-
čila nov projekt, saj ministrstvo ni imelo denarja zanj. »Projekt je zdaj 

izdelan, ministrstvo pa nima denarja niti za revidiranje, še manj pa za 
obnovo ceste, ki se je država vsaj še petnajst let zagotovo ne bi lotila,« je 
prepričan župan. Poleg tega občina na tej trasi načrtuje gradnjo krvav-
škega vodovoda in kanalizacije, cesta v državni lasti pa bi jim, predvide-
va Čebulj, povzročala dodatne težave pri pridobivanju soglasij, smernic 
in služnostnih pravic, država pa bi verjetno zahtevala, naj občina sama 
uredi tudi cesto. »Pri organizaciji športnih in kulturnih prireditev je 
treba že pol leta prej imeti pripravljeno vlogo za polovično zaporo ceste, 
vseskozi imamo težave tudi pri postavljanju raznih informativnih tabel 
in panojev, ki praviloma ne smejo biti znotraj varovalnega pasu ceste ...« 
je Čebulj našteval razloge, ki govorijo v prid prenosu ceste v last občine.

Župan pričakuje, da z vzdrževanjem ceste občina ne bo imela pre-
velikih stroškov. »Glede na to, da bo država na ta račun vseeno nekaj 
prihranila, pa bomo skušali doseči, da resnično začnejo graditi letališko 
obvoznico,« je še dejal. Ana Šubic

Cesta proti gondoli naj bo občinska
Občina Cerklje bo vladi predlagala, naj državno cesto proti spodnji postaji žičnice prenese v občinsko last.
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OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM
Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje
E-pošta: obcinacerklje@siol.net
Tel.: 04/ 28 15 800, faks: 04/ 28 15 820

Na podlagi 6. člena Pravilnika o sofinanciranju javnih kulturnih programov 
in kulturnih projektov Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Obči-
ne Cerklje na Gorenjskem, št. 2/11 in 5/11) objavljam

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov

v Občini Cerklje na Gorenjskem za leto 2015

1. Naročnik: Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 4207 
Cerklje.

2. Predmet javnega razpisa:
•	 dejavnosti gledaliških skupin,
•	 dejavnosti plesnih skupin,
•	 dejavnosti glasbenih skupin,
•	 folklorne dejavnosti,
•	 dejavnosti godbe na pihala
•	 dejavnosti ohranjanja kulturne dediščine,
•	 dejavnosti likovnih, fotografskih, filmskih skupin,
•	 literarne ali recitacijske dejavnosti.

Iz sredstev proračuna Občine Cerklje na Gorenjskem se na podlagi kandida-
ture na javni razpis sofinancirajo posamezni kulturni projekti, ki so name-
njeni širši javnosti in prispevajo h kulturni zavesti oz. ohranjanju kulturne 
dediščine občine Cerklje na Gorenjskem in niso sofinancirani iz proračuna 
na drugi podlagi. 

3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis:
•	 kulturna društva, klubi in izvajalci, ki delujejo na območju Občine Cerklje 
na Gorenjskem

4. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci in njihovi programi 
/projekti, so:
•	 registrirani v skladu z veljavno zakonodajo;
•	 imajo sedež in področje delovanja v Občini Cerklje na Gorenjskem; 
•	  imajo nepridobitni značaj programa oziroma projekta, s katerim kandi-

dirajo;
•	  imajo zagotovljene osnovne materialne, prostorske in kadrovske pogoje 

ter organizacijske zmožnosti za izvedbo kulturnega programa oz. 
dejavnosti;

•	 imajo urejeno evidenco članstva;
•	  oddali poročilo o realizaciji programov in namenski porabi sredstev za 

preteklo leto iz občinskega proračuna.

5. Okvirna višina sredstev: sredstva so rezervirana v višini 30.500,00 EUR 
na proračunski postavki 1831 – Transferi društvom s področja kulture.

6. Kraj, način in čas dviga razpisne dokumentacije: Prijavitelji, ki se želi-
jo prijaviti na razpis, lahko prevzamejo razpisno dokumentacijo od dneva 
objave razpisa dalje v sprejemni pisarni Občine Cerklje na Gorenjskem, 
Trg Davorina Jenka 13, v času uradnih ur, ali ga stiskajo s spletne strani 
Občine Cerklje na Gorenjskem (www.cerklje.si), ki se nahaja pod rubriko 
javni razpisi. Prijavitelji vložijo vloge na enotnem obrazcu.
Naročnik si pridružuje pravico, da morebitne spremembe in dopolnitve razpi-
sa objavi kot popravek na spletni strani vsaj 10 dni pred zaključkom razpisa.

7. Rok za predložitev prijav in način predložitve: Rok za sprejem vlog 
je ponedeljek, 9. marec 2015, do 14.00 ure. Pravočasne bodo tudi vloge, 
ki bodo 9. marca 2015 oddane po pošti s priporočeno pošiljko na naslov 
Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13,4207 Cerklje, v zape-
čateni ovojnici z oznako »Javni razpis za kulturo 2015 – ne odpiraj. Na 
hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naslov predlagatelja. Nepravoča-
sno oddane prijave se ne upoštevajo. 

Posamezna prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na razpisnih 
obrazcih razpisne dokumentacije naročnika (Občine Cerklje na Gorenj-
skem). Prijava mora biti čitljivo in pregledno napisana, v nasprotnem prime-
ru ne bo obravnavana. Prijava mora vsebovati zahtevane priloge oziroma 
dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu.

8. Datum odpiranja vlog: Vloge bo obravnaval Odbor za negospodarstvo. 
Odpiranje vlog ni javno. V primeru nepravilno in nepopolno izpolnjenih 
prijav s pomanjkljivo dokumentacijo bo na podlagi zapisnika Odbora za 
negospodarstvo občinska uprava prijavitelje pozvala, da v roku 8 dni od 
prejema poziva dopolnijo svojo vlogo. V primeru, da predlagatelj v predpi-
sanem roku ne bo dopolnil vloge, bo vloga izločena in s sklepom zavržena 
kot nepopolna.

9. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa:
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v 60 
dneh od datuma odpiranja vlog. Občina Cerklje na Gorenjskem bo z izbra-
nimi prijavitelji sklenila pogodbo o sofinanciranju programov v okviru sred-
stev, zagotovljenih v proračunu za leto 2015.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2015.

Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite na tel. številki 04/ 28 15 807 
(pri svetovalki Simoni Vodlan). 

Številka: 610-01/2015-01
Datum:   30. 1. 2015

Občina Cerklje na Gorenjskem
                                                                                                                                              ŽUPAN 
                                                                                                                            FRANC ČEBULJ, l.r.

Kmetje imajo do konca marca čas, da uveljavijo vračilo trošarine za gorivo, ki so 
ga porabili za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije na gozdnih površinah, ki 
so bile poškodovane v lanskem žledolomu, pri čemer mora biti ugotovljena poško-
dovanost gozda nad 17 odstotkov. Vračilo lahko uveljavljajo le tisti, ki so imeli v 
uporabi toliko kmetijskih in gozdnih zemljišč, da je normativna poraba goriva 
znašala vsaj 540 litrov za kmetijska zemljišča in gozd oz. vsaj 150 litrov za gozd. 
Vračilo trošarine lahko uveljavljajo le za dejansko porabljeno količino goriva, ki 
pa ne sme presegati normativne porabe na hektar. Za hektar njive, vrta, trajnega 
travnika in ekstenzivnega sadovnjaka znaša normativna poraba 200 litrov goriva, 
za intenzivni sadovnjak 420 litrov in za (nepoškodovan) gozd 15 litrov. Za gozdove, 
ki jih je lani prizadel žled, so normativno porabo zvišali. Če je bil gozd poškodovan 
od 17- do 40-odstotno, znaša 140 litrov na hektar, v primeru, da je bil poškodovan 
od 40- do 60-odstotno, je 270 litrov, ob več kot 60-odstotni poškodovanosti pa 380 
litrov goriva na hektar. Lastniki lahko uveljavljajo vračilo trošarine le na podlagi 
računov o nabavi goriva, pri tem pa lahko upoštevajo tudi račun izvajalca storitve, 
pogoj je le, da je na računu napisana količina porabljenega goriva. K zahtevku za 
vračilo trošarine ni treba prilagati računov, ampak je to treba storiti le na zahtevo 
pristojnega organa. Kmetje lahko uveljavljajo vračilo 70 odstotkov povprečnega 
zneska trošarine, ki je predpisana za plinsko olje za pogonski namen. Povprečni 
znesek trošarine ugotovi minister za finance in ga objavi v uradnem listu. A. Š.

Povrnitev trošarine za delo  
po žledolomu V Gratelu, ki ima koncesijo za gradnjo optičnega 

omrežja, so napovedali, da bodo v letošnjem letu 
nadaljevali gradnjo optičnega omrežja. Na območjih 
Zgornji Brnik, Spodnji Brnik, Vopovlje in Lahovče 
naj bi gradbena dela stekla marca, priklopi na omre-
žje pa bodo mogoči aprila. V delu Cerkelj (Kurirska 
pot, Ulica Franca Bobnarja, Stara cesta Trnovlje, 
Ulica Ivana Hribarja, Ulica Janeza Mežana in Ulica 
Andreja Vavkna) bodo z deli pričeli aprila, priklopi 
pa bodo mogoči maja. V drugem delu Cerkelj (Vašca, 
Cesta Janeza Bobnarja, Pot na Vovke, Cesta v Poli-
co in Pšenična Polica) ter v Dvorjah bodo dela stekla 
maja, priklopi pa bodo mogoči konec maja. »Upamo, 
da bomo končno pridobili možnost priklopa na T-2. 
Srečujemo se namreč z velikimi težavami z Gratelom, 
saj ne izvedejo priklopov na omrežje za objekte, ki 
imajo bolj ali manj infrastrukturo optičnega kabla že 
zgrajeno. V osrednjem delu občine so že možnosti za 
priklop, a morajo, kot so mi pojasnili, narediti še cen-
tralni sistem, ki naj bi bil na Zgornjem Brniku, potem 
pa bodo lahko začeli urejati priklope,« je dodatno 
pojasnil župan Franc Čebulj. A. Š.

Priklopi na optiko že spomladi
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Silvo Sirc iz Adergasa, ki že od 
malih nog zbira podatke o doma-
čem kraju, je ob predlanskem 
praznovanju 850-letnice župnije 
Velesovo prevzel nalogo, da prip-
ravi zbornik o zgodovini in življe-
nju v župniji od njene ustanovitve 
leta 1163 do danes. »Svoje gradivo 
sem združil s prevodi ohranjenih 
listin, teh je kar šeststo, raziskava-
mi in zapisanimi mislimi o župni-
ji Velesovo. Prispevali so jih tako 
strokovnjaki kot laiki, ki jih zani-
ma zgodovina naše župnije, samo-
stana, božje poti in nazadnje štirih 
vasi: Adergasa, Praprotne Police, 
Trate in Velesovega, ki so pove-
zane v župnijsko skupnost že 850 
let,« je pojasnil Sirc, ki je za pri-
pravo zbornika, ki ga je oblikovala 
njegova hči Veronika, potreboval 
poldrugo leto, javno pa so ga prvič 
predstavili sredi januarja v kultur-
ni dvorani v Adergasu. Zbornik je 
izšel v tisoč izvodih, izdajo pa sta 
podprli Občina Cerklje in Župnija 
Velesovo.

»Knjiga naj s svojo vsebino, 
besedilom in fotografijami osveš-
ča nas in naše zanamce, naj bomo 
ponosni na bogato zgodovino, naše 

prednike in lepoto našega kraja,« 
je poudaril Sirc. Pretežen del vse-
bin se nanaša na cerkev sv. Marjete 
na Trati in velesovski samostan s 
cerkvijo Marijinega oznanjenja, ki 
velja za biser baročne arhitekture 
in hrani tudi najstarejši Marijin 
kip na Slovenskem iz 13. stoletja, 
zaradi milostne podobe Marije z 
Jezusom pa je kmalu po ustanovi-
tvi zaslovel kot božja pot. »Samo-
stan je imel veliko veljavo, saj je 
vrisan v najstarejše zemljepisne 
karte,« ugotavlja Sirc.

O velesovski župniji je doslej že 
izšlo pet knjižnic, prvo z naslovom 
Velesovo – božja pot na Kranj-
skem je leta 1872 izdal tedanji 
župnik Jure Varl, a so bile bistve-
no manj obširne od najnovejšega 
zbornika, ki obsega 350 strani in 
več kot 500 fotografij. Sirc se je pri 
raziskovanju oprl tudi na diplom-
ske naloge na temo velesovskega 
samostana, v posebno pomoč pa 
mu je bilo diplomsko delo zgo-
dovinarja Jureta Volčjaka, sicer 
vodje sektorja za varstvo najsta-
rejšega arhivskega gradiva ARS 
Ljubljana, ki se je lotil temeljite 
raziskave ohranjenih listin, vrnje-

nih iz dunajskega arhiva. Najsta-
rejša ohranjena listina ima letnico 
1163, ko je pravice župnijske cer-
kve dobila današnja podružnična 
cerkev sv. Marjete na Trati pri 
Velesovem. »Cerkev sv. Marjete, 
ki jo je dal na svoji zemlji zgradi-
ti ministerial Gerloh Velesovski, 
je bila dotlej podrejena župniji v 
Cerkljah. Oglejski patriarh Ulrik 
II. jo je z omenjeno listino na last-
nikovo prošnjo izločil iz cerkljan-
ske župnije ter ji podelil župnijske 
pravice, krstne in pogrebne pra-
vice,« pripoveduje Sirc. Prošnji 
za ustanovitev župnije je verjet-
no botrovala smrt brata Gerloha 
Velesovskega, ki je bil umorjen 
v Istri in so ga želeli pokopati ob 
domači cerkvi. A župnija pri sv. 
Marjeti je obstajala le 75 let, leta 
1238 so jo namreč priključili k 
novoustanovljenemu samostanu 
dominikank. Prve redovnice so z 
Dunaja v Velesovo prišle že kmalu 
po ustanovitvi samostana.

Samostan so dvakrat razdejali 
Turki, leta 1471 pa tudi požgali, 
porušili pa so še grad Kamen nad 
samostanom. Samostansko poslo-
pje je bilo vse do prve polovice 18. 
stoletja leseno, zaradi propadanja 
in visokih stroškov pa so se redov-
nice odločile za postavitev zida-
nega poslopja. Graditi so ga začeli 
leta 1732, hkrati z novim samo-
stanom pa je po načrtih Gregorja 
Mačka in italijanskega arhitekta 
Candida Zullianija rasla tudi nova 
cerkev Marijinega oznanjenja, 

ki so jo posvetili leta 1771. A že 
1782 je avstro-ogrski cesar Jožef 
II z dekretom razpustil številne 
samostane, med njimi je bil tudi 
velesovski. Nune so kasneje odšle 
v Goričane, v velesovski samostan 
pa so prignali 500 francoskih ujet-
nikov. Samostan in z njim župnija 
sta prestala še nekaj drugih preiz-
kušenj, navaja avtor: nevšečnosti 
ob širjenju luteranstva, leta 1599 
je samostansko življenje prizadela 
kuga, selitev sedeža župnije s Trate 
v Adergas je leta 1880 povzročila 
nesoglasja med farani, cerkev sv. 
Marjete je leta 1756 uničil požar, 
leta 1895 pa še potres … Sirc v 
knjigi omenja tudi župnike, ki so 
pustili pečat v župniji, kaplane, 
novomašnike. »Med slednjimi je 
bil tudi Janez Čebulj (1832–1898) 
iz Adergasa, ki je bil velik poli-
glot, znal je kar osemnajst jezi-
kov,« pristavi avtor. Naštel je tudi 
prednice samostana od leta 1239 
dalje, cerkovnike, organiste, pev-
ce, pritrkovalce … Dotaknil se je 
šole v prostorih samostana med 
1871 in 1967, pomembnih oblet-
nic in težkih preizkušenj, kot sta 
bili svetovni vojni, ki sta terjali 
več kot 60 življenj, 25 faranov pa 
se je izselilo. »Posvetil sem se tudi 
pomembnim dogodkom, kot je bil 
leta 1937, ko je v kraju zasvetila 
luč, in izvoru krajevnih imen, za 
katere obstaja več razlag. Samo 
za Adergas jih je denimo šest,« je 
pojasnil.

Ana Šubic, foto: Matic Zorman 

Kultura

Decembra in prvi teden januarja 2015 je bila v Petrovčevi hiši v 
Cerkljah velika razstava jaslic, ki si jo je ogledalo veliko obisko-
valcev. Poleg likovnikov, ki smo izdelali Cerkljanske jaslice, je 
svoje jaslice predstavilo še več razstavljavcev iz bližnjih in bolj 
oddaljenih krajev. V počastitev slovenskega kulturnega praznika 
pa cerkljanski likovniki pripravljamo razstavo slik, grafik, kali-
grafije in drugih likovnih del, ki jih navdihuje podoba največjega 
slovenskega pesnika in njegovih verzov. Razstavo z naslovom Dr. 
France Prešeren v sliki in pesmi bomo postavili v galeriji Petrov-
čeve hiše in jo odprli v četrtek, 5. marca, ob 17. uri. Člani Društva 
likovnikov Cerklje bomo nastopili tudi v kulturnem programu ob 
odprtju razstave. Marija Štern

Dr. France Prešeren v sliki in pesmi

Grafike dr. Prešerna že tiskamo.

Zbornik o župniji Velesovo
V zborniku z naslovom Pod Marijinim varstvom avtor Silvo Sirc na 350 straneh opisuje zgodovino  

in življenje v župniji Velesovo od ustanovitve leta 1163 do danes.

Silvo Sirc je zbornik, posvečen 850-letnici župnije Velesovo, predstavil sredi 
januarja v kulturni dvorani v Adergasu. 
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KLEPKLEPARSARSTTVVO IN KRO IN KROOVVSSTTVVOO

JENKJENKOO
Adergas 6, 4207 Cerklje na Gorenjskem

Tel.: 04/252 70 10, fax: 04/252 70 11, GSM: 041/647 499

Rok Ipavec, s. p.
Za log 61, 4207 CER KLJE

Izdelava pohištva, notranjih vrat in tapeciranje.

Tel.: 04/252 58 00, 
GSM: 040/775 585, 
Tel.&faks: 04/252 16 82

servis viličarjev in traktorjev
Simon Zupanec s.p.

Ulica Antona Kodra 8, 4207 Cerklje

Tel., faks: 04 25 21 615, GSM: 031 648 917,e-pošta:serviltra@gmail.com

KAMNOSEŠTVO
Roman Šter, s. p.

Zg. Brnik 18
4207 Cerklje

Tel.: 04/25-26-720
Tel.: 04/25-26-725

GSM: 041/36-88-79

MIHA GRO ŠELJ
Tel.: 04 25 22 574, faks: 04 25 25 859, GSM: 041 672 - 057

KLJU ČAV NI ČAR SKE STO RIT VE
4207 Cer klje, Po že nik 14a

d.o.o

 

Jerovšek Primož, s. p. 

Lahovče 9, 4207 Cerklje
Tel./faks: 04/25 22 000

Začelo se je namreč leta 2005. 
Gospa Vida Plevel, takratna taj-
nica Društva upokojencev Cer-
klje, je bila pobudnica ustanovitve 
folklorne skupine. V tem je videla 
možnost za popestritev društve-
nega dogajanja. Sekcije s kultur-
no vsebino v društvu ni bilo, v 
kraju pa ne folklorne dejavnosti. 
Pobuda je bila sprejeta, sekcija je 
kljub različnim začetnim težavam 
začela delovati. Prvih pet parov 
je pod vodstvom Petre Fajdiga že 
do julija, do društvenega piknika 
v Dvorjah, naštudiralo splet, ki 
je še danes priljubljen in ga ple-
salci vedno znova radi zaplešejo, 
imenujejo pa ga 'Svatovski'. Prvi 
plesni pari so bili: Pavla Janežič in 
Marjan Zorman, Ivanka Mlakar 
in Ivan Kropivnik, Vida Plevel in 
Lojze Podlogar, Marija in Rudi 
Martinjak ter Milka in Miro Basa-
rac. Skupina se je poimenovala po 
bližnjem gradu Strmol.

V desetih letih se je zgodilo 
marsikaj. Raznih težav seveda ni 
manjkalo, vendar pa se plesalci 
spominjajo predvsem lepih doži-

vetij in zanimivih dogodkov. O 
vsem tem bo govora tudi v pose-
bni publikaciji, ki jo pripravljajo. 
Tokrat velja opozoriti na mejnik v 
društvenem dogajanju: leta 2011 
se je sekcija DU Cerklje – »FS Str-
mol« organizacijsko osamosvojila 
ter postala Kulturno društvo Fol-
klora Cerklje. 

Jubilej bodo v društvu praznova-
li na poseben način. Skupaj s KD 
Akademska folklorna skupina 
Ozara iz Kranja in OŠ Davorina 
Jenka Cerklje so pripravili medge-
neracijski projekt Kmečka ohcet 
po starem. Skupine so namreč 
ugotovile, da bo odrska postavi-
tev ljudskega običaja izzvenela še 
bolj prepričljivo in kvalitetno, če 
si generacije med sabo pomagajo 
in se dopolnjujejo, kot je včasih v 
resnici tudi bilo: starejši s svojimi 
izkušnjami in spominjanjem na 
stare čase, mlajši s svojim plesnim 
znanjem in veščinami, najmlajši 
– šolska folklorna skupina – pa s 
spontano radovednostjo in željo, 
da bi preteklost čim bolje spoz-
nali. Seveda bodo vse skupine 

plesale, pevske skupine Kranjski 
furmani in Bodeče neže ter Kla-
sje bodo pele, vse pa bo namenje-
no predstavitvi kmečke ohceti na 
odru v Kulturnem hramu Ignacija 
Borštnika 18. aprila, v dvorani na 
Primskovem pa 11. aprila. 

Navedeni primer meddruštvene-
ga sodelovanja je zagotovo redek 
primer in bo zato vzbudil dodat-

no zanimanje. Želeli bi, da tudi 
posnemanje, saj je v odprtosti ter 
združevanju moči skrita rezerva 
za večjo kvaliteto. 

Splača si zapomniti datum – 18. 
april – in dogodek: deseta obletni-
ca cerkljanske folklore ter Kmeč-
ka ohcet po starem.

Branko Lipar,  
foto: Matic Zorman

Kmečka ohcet po starem v Cerkljah bo!
Člani KD Folklora se že prizadevno pripravljajo na praznovanje desetletnice folklornega delovanja. 

Kruha vseh vrst pa preste 'mamo tud! (cehovski plesi)
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Zanimivosti

Cerkljanski godbeniki so v decembru zopet razveselili svoje poslu-
šalce – pripravili so božično-novoletni koncert. V prvem, klasično 
obarvanem delu so zazvenele skladbe Beethovna, Griega, Dvoraka 
in Straussa, v drugem pa znane božične skladbe, prepletene v venčke. 
Seveda brez koračnic ni šlo. Dirigent Tomaž Kukovič je poskrbel, 
da so poslušalci uživali v melodijah, voditelja Domen in Avgust pa, 
da so bili deležni prijetnega in zabavnega povezovalnega programa. 
Koncert so ob klavirski spremljavi Damijane Božič Močnik popestrili 

še Tadeja Snedec in Anja Žagar z duetom flavt, Manca Močnik s tro-
bento in Matevž Močnik, ki je zapel skladbo Brez besed. Kot gostje 
so nastopili mladi saksofonisti iz Glasbene šole Kranj, ki nastopajo 
pod imenom 4SaxFriends. Publika je navdušenje nad godbeniki in 
nastopajočimi izrazila z glasnimi aplavzi, da pa je bil koncert zares 
vreden obiska in posluha, je potrdil celo sam Prešeren, ki je celotno 
dogajanje spremljal iz prve vrste. 

Anja Žagar, foto: Jože Žagar

Godbeniki spet navdušili

Mladinski pevski zbor OŠ Davorina Jenka z 
zborovodkinjo Irmo Močnik je bil decembra 
na štiridnevnem gostovanju v češkem mestu 
Na chod. Tja so se učenci iz Cerkelj odpravi-
li drugič, stike s češkimi vrstniki pa so začeli 
vzpostavljati že pred leti na pobudo nekdanjega 
televizijskega voditelja in igralca Mita Trefalta, 
ki ima v Nachodu dolgoletne prijatelje. Tokrat 
je Trefalt na Češko prvič potoval skupaj z učen-
ci, z njimi pa sta bili tudi ravnateljica Damija-
na Božič Močnik in njena pomočnica Tatjana 
Škrab Grašič. Mlade pevke in pevci iz Cerkelj 
so skupaj z vokalno-instrumentalno zasedbo iz 
Nachoda v tamkajšnji gimnaziji in mestni gale-
riji izvedli dva uspešna koncerta z naslovom 
Glasba brez meja, v katerem so se prepletale 
božične pesmi in pesmi o ljubezni. Cerkljanski 
pevski in instrumentalni solisti so se izkazali, 
zbor pa je harmonično zazvenel tudi ob klavirski 
spremljavi ravnateljice. Trefalt, ki obvlada tudi 
češčino, je občinstvo zabaval v vlogi Košnikove-
ga ata, gostoval pa je tudi na nacionalnem radiu. 

Učenci iz Cerkelj so si ogledali nekatere 
mestne znamenitosti, med drugim vojaško 
zaklonišče, v katerem so se med drugo svetov-
no vojno skrivali češki vojaki. V mestni hiši jih 
je sprejel podžupan Nachoda. Na poti domov 
so si pod vodstvom Radeka Novaka ogledali 
še Prago, kjer jih je sprejela slovenska velepo-
slanica Smiljana Knez. V sklopu gostovanja so 
obiskali tudi Dunaj.

Na OŠ Davorina Jenka nameravajo z gim-
nazijo v Nachodu sodelovati tudi v prihodnje, 

Trefalt pa poudarja, da bi sodelovanje lahko 
razširili še na druga področja, za kar so zainte-
resirani tudi v Nachodu: »Tako naša kot njihova 
občina sta, denimo, turistično zanimivi, zato bi 
lahko naredili kakšen korak v tej smeri.« 

Po gostovanju so v Cerkljah sredi januarja 
pripravili poseben koncert Ljubezen živi ali 
Češka po Češki, na katerem se je mladinski 
pevski zbor predstavil s podobnim repertoar-
jem kot na Češkem, tamkajšnje dogajanje pa so 

obiskovalcem približali tudi s projekcijo foto-
grafij. Gostovanje so sicer izpeljali ob pomoči 
pokroviteljev. To so Andi Žiri, Bauta, Mladin-
ska knjiga trgovina, Roman Čebulj, Gorenc, 
Kmetijski pridelki Bobnar Bojan, Mercator, 
Občina Cerklje, Petrol, Oglarstvo Močnik, Ple-
tilstvo Jakopina, Žito, šolski sklad OŠ Davori-
na Jenka in slovensko veleposlaništvo v Pragi. 
Del stroškov so pokrili tudi starši in šola.

Ana Šubic

Učenci prepevali na Češkem
Šolski mladinski pevski zbor je v družbi Mita Trefalta decembra gostoval na Češkem. Mladi pevci so skupaj s 

češkimi vrstniki izpeljali dva uspešna koncerta, Trefalt pa je navdušil v vlogi Košnikovega ata.

Skupinska slika na znamenitem Karlovem mostu v Pragi
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1.   Sprememba in dopolnitev Statuta občine Cerklje na 
Gorenjskem 

2.   odloK o proračunu občine Cerklje na Gorenjskem za leto 
2015

3.  pravilniK o spremembah in dopolnitvah pravilnika 
 o sprejemu otrok v vrtec
4.    naČrt ravnanJa Z nepremiČnim premoŽenJem
 občine Cerklje na Gorenjskem v letu 2015
5.   SKlep o cenah odkupa zemljišč za potrebe izgradnje 

komunalne infrastrukture na območju občine Cerklje na 
Gorenjskem

6.   SKlep o vrednosti točke za obračun občinskih taks v letu 
2015

1.
        
Na podlagi 29. in 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, ZLS-UPB2 ter št. 
27/08, 76/08, 79/09 in 51/10) je bila na 3. redni seji Občinskega sve-
ta Občine Cerklje na Gorenjskem dne 23. 1. 2015 sprejeta naslednja 

Sprememba in dopolnitev Statuta obČine 
CerKlJe na GorenJSKem

1. člen

V Statutu Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cer-
klje na Gorenjskem, št. 3/2010) se besedilo prvega odstavka 25. 
člena spremeni tako, da se glasi:

 »(1) Stalna delovna telesa občinskega sveta so:
 • odbor za negospodarstvo
 • odbor za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo
 • odbor za varstvo okolja in gospodarske javne službe
 • statutarno pravna komisija
 • komisija za nagrade in priznanja.«

2. člen

Sprememba in dopolnitev Statuta začne veljati naslednji dan po objavi 
v Uradnem vestniku Občine Cerklje na Gorenjskem.

Številka: 032-05/2014-15
Datum:   23. 1. 2015
              
 Občina Cerklje na Gorenjskem
 ŽUPAN
 Franc Čebulj, l.r.

2.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 
40/12 - ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 
11/2011-UPB4, 14/13, 101/13) in Statuta Občine Cerklje na Gorenj-
skem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 3/10), je 
Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem na 3. redni seji dne 23. 
1. 2015 sprejel

odloK o proraČunu
obČine CerKlJe na GorenJSKem Za leto 2015

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Cerklje na Gorenjskem za leto 2015 
določajo proračun, višina splošnega dela proračuna in struktura 
posebnega dela proračuna, postopki izvrševanja proračuna, pose-
bnosti pri upravljanju in prodaji finančnega premoženja občine ter 
obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni 
občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA 
     POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po eko-
nomski klasifikaciji do ravni kontov.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v nasled-
njih zneskih:

a. bilanCa priHodKov in odHodKov  
Skupina/podskupina kontov  

 i. SKupaJ priHodKi (70+71+72+73+74+78) 9.051.923
 teKoČi priHodKi (70+71) 6.589.087
70 DAVČNI PRIHODKI 4.769.457
 700 Davki na dohodek in dobiček 4.106.193
 703 Davki na premoženje 429.169
 704 Domači davki na blago in storitve 234.095
71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.819.630
 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 245.120
 711 Takse in pristojbine 2.560
 712 Denarne kazni  33.480
 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 18.320
 714 Drugi nedavčni prihodki 1.520.150
72 KAPITALSKI PRIHODKI 600.000
 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 0
 722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega 
 premoženja 600.000
74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.862.836
 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih 
 institucij 461.701
 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 
 Evropske unije 1.401.135
 II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 10.444.623

V S E B I N A
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40	 TEKOČI	ODHODKI	 2.082.321
	 400	Plače	in	drugi	izdatki	zaposlenim	 290.808
	 401	Prispevki	delodajalcev	za	socialno	varnost		 41.121
	 402	Izdatki	za	blago	in	storitve	 1.404.332
	 403	Plačila	obresti	od	kreditov		-	poslovnim	bankam	 77.650
	 409	Rezerve	 268.410
41	 TEKOČI	TRANSFERI	 2.002.529
	 410	Subvencije	 128.256
	 411	Transferi	posameznikom	in	gospodinjstvom	 1.275.220
	 412	Transferi	neprofitnim	organizacijam	in	ustanovam	238.212
	 413	Drugi	tekoči	domači	transferi	 360.841
42	 INVESTICIJSKI	ODHODKI	 5.975.773
	 420	Nakup	in	gradnja	osnovnih	sredstev	 5.975.773
43	 INVESTICIJSKI	TRANSFERI	 384.000
	 430	Investicijski	transferi	proračunskim	uporabnikom	 0
	 431	Investicijski	transferi	pravnim	in	fizičnim	osebam,	
	 ki	niso	proračunski	uporabniki	 84.000
	 432	Investicijski	transferi	proračunskim	
	 uporabnikom	 300.000
	 III.	PRORAČUNSKI	PRESEŽEK		
	 (PRORAČUNSKI	PRIMANJKLJAJ)	(I.-II.)	 -1.392.700

B.	 RAČUN	FINANČNIH	TERJATEV	IN	NALOŽB	 	

Skupina/Podskupina	kontov		 	

	 IV.	PREJETA	VRAČILA	DANIH	POSOJIL	IN	KAPITALSKIH	
	 DELEŽEV	(750+751+752)	 0
75	 PREJETA	VRAČILA	DANIH	POSOJIL	 0
	 750	Prejeta	vračila	danih	posojil		 0
	 751	Prodaja	kapitalskih	deležev	
	 752	Kupnine	iz	naslova	privatizacije	
	 V.	DANA	POSOJILA	IN	POVEČANJE	KAPITALSKIH	
	 DELEŽEV		(440+441+442+443)	 1.100.000
44	 DANA	POSOJILA	IN	POVEČANJE	KAPITALSKIH	
	 DELEŽEV	 1.100.000
	 440Dana	posojila	 0
	 441	Povečanje	kapitalskih	deležev	in	naložb	
	 442	poraba	sredstev	kupnin	iz	naslova	privatizacije	 100.000
	 443	Povečanje	namenskega	premoženja	v	javnih	
	 skladih	in	drugih	pravnih	osebah	javnega	prava,	
	 ki	imajo	premoženje	v	svoji	lasti	 1.000.000
	 VI.	PREJETA	MINUS	DANA	POSOJILA		
	 IN	SPREMEMBE	KAPITALSKIH	DELEŽEV	(IV.-V.)	-1.100.000

C.		 RAČUN	FINANCIRANJA	 	

Skupina/Podskupina	kontov	 	

	 VII.	ZADOLŽEVANJE	(500)	 570.000
50	 ZADOLŽEVANJE	 570.000
	 500	Domače	zadolževanje	 570.000
	 VIII.	ODPLAČILA	DOLGA	(550)	 300.000
55	 ODPLAČILA	DOLGA	 300.000
	 550	Odplačila	domačega	dolga	 300.000
	 IX.	 SPREMEMBA	 STANJA	 SREDSTEV	 NA	 RAČUNIH	
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	 -2.222.700
	 X.	NETO	ZADOLŽEVANJE	(VII.-VIII.)	 270.000
		 XI.	NETO	FINANCIRANJE	(VI+X.-IX.)	 1.392.700

Posebni	del	proračuna	sestavljajo	finančni	načrti	neposrednih	upo-
rabnikov,	ki	so	razdeljeni	na	naslednje	programske	dele:	področja	
proračunske	porabe,	glavne	programe	in	podprograme,	predpisane	s	
programsko	klasifikacijo	izdatkov	občinskih	proračunov.	Podprogram	
je	razdeljen	na	proračunske	postavke,	ta	pa	na	podkonte,	določene	s	
predpisanim	kontnim	načrtom.

Posebni	del	proračuna	do	ravni	proračunskih	postavk	-	podkontov	in	
načrt	razvojnih	programov	sta	prilogi	k	temu	odloku	in	se	objavita	na	
spletni	strani	občine.

Načrt	razvojnih	programov	sestavljajo	projekti.

3.	POSTOPKI	IZVRŠEVANJA	PRORAČUNA

3.	člen
(izvrševanje	proračuna)

Proračun	se	izvršuje	na	ravni	proračunske	postavke-podkonta.

4.	člen
(namenski	prihodki	in	odhodki	proračuna)

Namenski	prihodki	proračuna	so:
	 •	 donacije,
	 •	 pristojbina	za	vzdrževanje	gozdnih	cest,
	 •	 požarna	taksa,
	 •	 prihodki	iz	naslova	komunalnih	prispevkov,	
	 •	 	okoljska	 dajatev	 za	 onesnaževanje	 okolja	 zaradi	 odvajanja	

odpadnih	voda,
	 •	 	prejeta	sredstva	 iz	državnega	proračuna	 in	 javnih	agencij	za	

investicije.

Če	se	po	sprejemu	proračuna	vplača	namenski	prihodek,	ki	zahteva	
sorazmeren	namenski	izdatek,	ki	v	proračunu	ni	izkazan	v	zadostni	
višini,	se	za	višino	vplačanega	namenskega	prihodka	lahko	poveča	
obseg	teh	izdatkov	in	višina	proračuna.

5.	člen
(prerazporejanje	pravic	porabe)

Osnova	za	prerazporejanje	pravic	porabe	je	zadnji	sprejeti	proračun,	
spremembe	proračuna	ali	rebalans	proračuna.

O	prerazporeditvah	pravic	porabe	v	posebnem	delu	proračuna	med	
glavnimi	programi	v	okviru	področja	proračunske	porabe	odloča	na	
predlog	neposrednega	uporabnika	predstojnik	neposrednega	upo-
rabnika	župan.	

Župan	s	poročilom	o	izvrševanju	proračuna	v	mesecu	juliju	in	konec	
leta	z	zaključnim	računom	poroča	občinskemu	svetu	o	veljavnem	pro-
računu	za	leto	2015	in	njegovi	realizaciji.

6.	člen
(največji	dovoljeni	obseg	prevzetih	obveznosti	v	breme	

proračunov	prihodnjih	let)

Neposredni	uporabnik	lahko	v	tekočem	letu	razpiše	javno	naročilo	za	
celotno	vrednost	projekta,	ki	je	vključen	v	načrt	razvojnih	programov,	
če	so	zanj	načrtovane	pravice	porabe	na	proračunskih	postavkah	v	
sprejetem	proračunu.

Skupni	 obseg	 prevzetih	 obveznosti	 neposrednega	 uporabnika,	 ki	
bodo	zapadle	v	plačilo	v	prihodnjih	letih,	za	investicijske	odhodke	in	
investicijske	transfere	ne	sme	presegati	70	%	pravic	porabe	v	spreje-
tem	finančnem	načrtu	neposrednega	uporabnika.

7.	člen
(spreminjanje	načrta	razvojnih	programov)

Župan	neposrednega	uporabnika	lahko	spreminja	vrednost	projektov	
v	načrtu	razvojnih	programov.	Projekte,	katerih	vrednost	se	spremeni	
za	več	kot	20	%,	mora	predhodno	potrditi	občinski	svet.

Projekti,	za	katere	se	zaradi	prenosa	plačil	v	tekoče	leto	zaključek	
financiranja	prestavi	iz	predhodnega	v	tekoče	leto,	se	uvrstijo	v	načrt	
razvojnih	programov	po	uveljavitvi	proračuna.

Novi	projekti	se	uvrstijo	v	načrt	razvojnih	programov	na	podlagi	odlo-
čitve	občinskega	sveta.

8.	člen
(proračunski	skladi)

Proračunska	rezerva	se	v	letu	2015	oblikuje	v	višini	18.000	evrov.	

Na	predlog	za	finance	pristojnega	organa	občinske	uprave	odloča	o	
uporabi	sredstev	proračunske	rezerve	za	namene	iz	drugega	odstav-
ka	49.	člena	ZJF	do	višine	6.500,00	evrov	župan	in	o	tem	s	pisnimi	
poročili	obvešča	občinski	svet.

9.	člen
(splošna	proračunska	rezervacija)

V	proračunu	se	do	 	višine,	določene	v	posebnem	delu,	zagotovijo	
sredstva	splošne	proračunske	rezervacije,	ki	je	namenjena	financira-
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nju odhodkov, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvi-
deti ali zanje ni bilo mogoče predvideti zadostnih sredstev. O uporabi 
splošne proračunske rezervacije odloča župan. 

10. člen
(pooblastila županu)

S tem odlokom občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem poo-
blašča župana, da potrdi investicijsko dokumentacijo za projekte, za 
katere je že odprta proračunska postavka in so projekti uvrščeni v 
načrt razvojnih programov.

4. POSEBNOSTI RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM

11. člen
(odpis dolga)

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan 
dolžniku do višine 1.000,00 evrov odpiše oziroma delno odpiše pla-
čilo dolga.

Župan o odpisu dolga poroča občinskemu svetu v skupnem znesku 
po posameznih namenih s poročilom o izvrševanju proračuna januar–
junij in z zaključnim računom proračuna.

12. člen
(letni načrt pridobivanja in razpolaganja s finančnim in 

stvarnim premoženjem)

Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s finančnim premoženjem in 
nepremičnim premoženjem v lasti občine na podlagi Zakona o stvar-
nem premoženju države, pokrajin in občin sprejme Občinski svet.

13. člen
(letni načrt pridobivanja in letni načrt razpolaganja 

s premičnim premoženjem)

V letni načrt pridobivanja in v letni načrt razpolaganja s premičnim pre-
moženjem, ki ju sprejme župan, je potrebno uvrstiti premično premo-
ženje nad vrednostjo posameznega premičnega premoženja v višini 
10.000,00 evrov.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA 
     SEKTORJA

14. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

Občina Cerklje na Gorenjskem se lahko dolgoročno zadolži do viši-
ne 570.000,00 evrov za izgradnjo objektov za čiščenje in odvajanje 
komunalnih odpadnih voda.

Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, javnih 
podjetij in drugih pravnih oseb, katerih ustanoviteljica je Občina Cer-
klje na Gorenjskem, v letu 2015 ne sme preseči 100.000,00 evrov. 
Skupna višina pomeni največjo dovoljeno vsoto vseh poroštev skupaj.

Pogoj za poroštvo pravnim osebam javnega sektorja in drugim prav-
nim osebam, katerih ustanoviteljica je Občina Cerklje na Gorenjskem,  
je soglasje Občinskega sveta Občine Cerklje na Gorenjskem. Občin-
ski svet Občine Cerklje na Gorenjskem pooblašča župana Občine 
Cerklje na Gorenjskem, da podpiše poroštvo do dovoljene višine.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

15. člen
(začasno financiranje v letu 2016)

V obdobju začasnega financiranja Občine Cerklje na Gorenjskem v 
letu 2016, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok 
in sklep o določitvi začasnega financiranja.

16. člen
(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku 
Občine Cerklje na Gorenjskem.

Številka: 032-05/2014-13
Cerklje: 23. 1. 2015

 Občina Cerklje na Gorenjskem
 ŽUPAN
 FRANC ČEBULJ, l. r

3.

Na podlagi 20. člena in 20. f člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 
100/05 ZVrt - UPB2, 25/2008, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 - 
ZUPJS, 94/10 - ZIU, 40/12 – ZUJF113), Zakona o uveljavljanju pravic 
iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/2010), Pravilnik o sprejemu 
otrok v vrtec (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gor., št. 5/11 in 1/12), 
16. člena Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni Vestnik 
Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 3/2010) je Občinski svet Občine 
Cerklje na Gorenjskem na 3. redni seji, dne 23. 1. 2015, sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok  

v vrtec

1. člen

V Pravilniku o sprejemu otrok v vrtec (Uradni vestnik Občine Cerklje 
na Gor., št. 5/11 in 1/12) se spremeni 24. člen, ki se po novem glasi:

»Starši lahko izpišejo otroka iz vrtca kadarkoli s 30-dnevnim odpove-
dnim rokom, ki začne teči z dnem prejema pisne odpovedi.«

2. člen

Spremeni se 7. točka 28. člena, ki se po novem glasi:

Zap. št. Kriteriji Število točk

7. Vključevanje starejših otrok:
otrok bo 31. 12. tekočega koledarskega 
leta dopolnil starost:
- tri leta in več
- dve leti in več

otrok bo 1. 9. tekočega koledarskega leta 
dopolnil starost:
- enajst mesecev in več

50
30

20

3. člen

Ostala določila pravilnika ostanejo nespremenjena.

4. člen

Ta pravilnik se objavi v Uradnem Vestniku Občine Cerklje na Gorenj-
skem in začne veljati naslednji dan po objavi. 

Številka: 032-05/2014-16
Datum: 23. 1. 2015

 Občina Cerklje na Gorenjskem 
 ŽUPAN
 Franc Čebulj, l.r.
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4.

V skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, 86/2010, 75/2012, 
47/2013 - ZDU-1G in 50/2014), Uredbo o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 
42/2012, 24/2013 in 10/2014) in 88. členom Statuta Občine Cerklje 
na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 
3/2010) je občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem na 3. redni 
seji dne 23. 1. 2015 sprejel

NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM
Občine Cerklje na Gorenjskem v letu 2015

1. poglavje 
SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(uvodna določila)

Za zagotovitev sredstev v proračunu za leto 2015 se določi Načrt rav-
nanja z nepremičnim premoženjem, ki ga sestavljajo: načrt pridobi-
vanja nepremičnega premoženja, načrt razpolaganja z nepremičnim 
premoženjem in načrt najema nepremičnega premoženja lokalne 
skupnosti. 

2. poglavje 
NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

2. člen
(kategorizacija cest)

Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja zajema: 
Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja vključuje zemljišča, 
ki so z Odlokom o kategorizaciji občinskih cest v Občini Cerklje na 
Gorenjskem določena, da sodijo pod kategorizirano lokalno cesto, 
zbirno krajevno cesto ali javno pot. Ti odseki oz. trase cest so:
- LC 039111 Visoko – Luže – Cerklje,
- LC 039121 Cerklje – Pšenična Polica – Zalog – Klanec,
- LC 039301 Ravne – Gospinca – Krvavec,
- LC 039401 Trata – Adergas – Češnjevek,
- LC 039411 Trata – Praprotna Polica – Šenčur,
- LC 039501 Zg. Brnik – Cilka – R/104,
- LC 039511 Vopovlje – Zalog,
- LC 039601 Cerklje – Poženik,
- LC 039611 Cerklje – Pšata,
- LC 039621 Poženik – Šmartno,
- LC 039701 Pšenična Polica – Šmartno – Zalog,
- LC 039711 Zalog – Cerkljanska Dobrava,
- LC 039731 Zalog – Lahovče,
- LC 039801 Grad – Šenturška Gora – Sidraž,
- LC 160081 Poljane – Senožet – Sveti Lenart,
- LC 326091 Možjanca – Štefanja Gora – sp. postaja žičnice Krvavec,
- LC 390031 Šenčur – Trata pri Velesovem,
- LZ 039051 Grad – Dvorje – Bavant,
- JP 540921 Velesovo – Vrbica,
- JP 540911 Velesovo – kamnosek – Hribarju – Kern,
-  Pridobivanje zemljišč, na katerih že potekajo kategorizirane lokalne 

ceste ali javne poti, v last in posest Občine Cerklje na Gorenjskem.

3. člen
(pridobivanje zemljišč v skladu s premoženjsko bilanco)

Občina Cerklje na Gorenjskem nadaljuje z reševanjem urejanja prepi-
sa na podlagi Dogovora o ureditvi medsebojnih premoženjsko pravnih 
razmerij v zvezi z delitvijo premoženja bivše Občine Kranj na dan 31. 
12. 1994.

4. člen
(pridobivanje zemljišč preko Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov)

Občina Cerklje na Gorenjskem skupaj s Skladom kmetijskih zem-
ljišč in gozdov RS rešuje prepise zemljišč na podlagi Zakona o skla-
du kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 
19/10-UPB2, 56/10), Zakona o javnih skladih – ZJS-1 (Ur. l. RS, št. 

77/08), Zakona o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter povrnitvi 
njihovega premoženja in pravic (Ur. l. RS, št. 5/94, 38/94, 69/95, 
22/97, 79/98, 56/99, 72/00, 51/04 Odl.US: U-I-308/02-10, 87/11) 
in na podlagi Zakona o javnih cestah – uradno prečiščeno besedi-
lo (ZJC-UPB1, Ur. l. RS, št. 33/06, 33/06 Odl. US: U-I-325/04-8, 
45/08, 57/08-ZLDUVCP, 42/09, 109/09, 109/10-ZCes-1). 

5. člen
(pridobivanje zemljišč iz javnega dobra)

Občina Cerklje na Gorenjskem pridobiva zemljišča z izvzemom iz jav-
nega dobra za katastrske občine, ki so na območju Občine Cerklje 
na Gorenjskem. 

6. člen
(razglasitev zemljišč za grajeno javno dobro lokalnega pomena)

Občina Cerklje na Gorenjskem namerava zemljišča, ki ležijo v katego-
riziranih občinskih cestah in so last Občine Cerklje na Gorenjskem, 
razglasiti za grajeno javno dobro lokalnega pomena.

7. člen
(pridobivanje zemljišč iz drugih virov)

Za realizacijo projektov, ki so navedeni v proračunu Občine Cerklje na 
Gorenjskem za leto 2015, in projektov, ki so vključeni v Načrt razvojnih 
programov za obdobje 2015–2018, Občina Cerklje na Gorenjskem 
pridobiva zemljišča ali drugo stvarno pravico. V kolikor določenih 
zemljišč ni mogoče odkupiti za realizacijo projekta, je mogoče v takih 
primerih od lastnika zemljišča pridobiti izvedeno pravico ali pravno 
dejstvo (služnost, stavbna pravica in drugo) in se lahko lastniku zem-
ljišča izplača tudi odškodnina. 

3. poglavje 
NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM

V LASTI OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM

8. člen
(Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem)

Občina Cerklje na Gorenjskem ugotavlja, da stvarnega premoženja, 
navedenega v tem členu, ne potrebuje za svoje lastne potrebe, zato 
ga lahko odproda. 
Proda se naslednje nepremično stvarno premoženje Občine Cerklje 
na Gorenjskem:
  1. parc. št. 304/1 k.o. 2118-Cerklje (ID 3272850), površina 11282 m2,
  2. parc. št. 325/1 k.o. 2118-Cerklje (ID 417951), površina 6049 m2,
  3. parc. št. 464 k.o. 2118-Cerklje (ID 3828410), površina 313 m2,
  4. parc. št. 742/2 k.o. 2118-Cerklje (ID 6375274), površina 56 m2,
  5. parc. št. 742/3 k.o. 2118-Cerklje (ID 6375273), površina 21 m2,
  6. parc.št. 1317/3 k.o. 2118- Cerklje (ID 722252), površina 111 m2,
  7. parc. št. 1345/6 k.o. 2118-Cerklje (ID 2321479), površina 223 m2,
  8. parc. št. 1340/3 k.o. 2118-Cerklje (ID 3723547), površina 82 m2,
  9. parc. št. 1341/4 k.o. 2118-Cerklje (ID 1728982), površina 2 m2,
10. parc. št. 1353/3 k.o. 2118-Cerklje (ID 3409352), površina 46 m2,
11. parc. št. 31/7 k.o. 2109-Češnjevek (ID 6221551), površina 95 m2,
12. parc. št. 252 k.o. 2110-Grad (ID 1141493), površina 9193 m2, 
 delež 1/2,
13. parc. št. 321/1 k.o. 2110-Grad (ID 4332006), površina 7845 m2, 
 delež 1/2,
14. parc. št. 366/10 k.o. 2110-Grad (ID 5172787), površina 622 m2,
15. parc. št. 366/17 k.o. 2110-Grad (ID 2654331), površina 270 m2,
16. parc. št. 366/19 k.o. 2110-Grad (ID 6053438), površina 1083 m2,
17. parc. št. 366/71 k.o. 2110-Grad (ID 6106009), površina 339 m2,
18. parc. št. 366/72 k.o. 2110-Grad (ID 6106010), površina 57 m2,
19. parc. št. 366/28 k.o. 2110-Grad (ID 6053579), površina 457 m2,
20. parc. št. 366/33 k.o. 2110-Grad (ID 6053442), površina 1187 m2,
21. parc. št. 366/34 k.o. 2110-Grad (ID 6053443), površina 9 m2,
22. parc. št. 366/35 k.o. 2110-Grad (ID 6053444), površina 42 m2,
23. parc. št. 366/37 k.o. 2110-Grad (ID 6053445), površina 43 m2,
24. parc. št. 366/42 k.o. 2110-Grad (ID 6053650), površina 123 m2,
25. parc. št. 366/44 k.o. 2110-Grad (ID 6053652), površina 19 m2,
26. parc. št. 366/5 k.o. 2110-Grad (ID 3829635), površina 233 m2,
27. parc. št. 366/63 k.o. 2110-Grad (ID 6053456), površina 33 m2,
28. parc. št. 974/38 k.o. 2110-Grad (ID 2064868), površina 874 m2, 
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29.	 parc.	št.	974/23	k.o.	2110-Grad	(ID	1393751),	površina	1356	m2,
30.	 parc.	št.	974/39	k.o.	2110-Grad	(ID	549580),	površina	5745	m2,
31.	 parc.	št.	974/40	k.o.	2110-Grad	(ID	1724907),	površina	14	m2,
32.	 parc.	št.	974/41	k.o.	2110-Grad	(ID	1557331),	površina	2311	m2,
33.	 parc.	št.	974/42	k.o.	2110-Grad	(ID	3237324),	površina	196	m2,
34.	 parc.	št.	1164/11	k.o.	2115-Lahovče	(ID	1792227),	površina	102	m2,
35.	 parc.	št.	1164/12	k.o.	2115-Lahovče	(ID	2128391),	površina	58	m2,
36.	 parc.	št.	1164/13	k.o.	2115-Lahovče	(ID	5995406),	površina	58	m2,
37.	 parc.	št.	1164/15	k.o.	2115-Lahovče	(ID	5995408),	površina	23	m2,
38.	 parc.	št.	1164/16	k.o.	2115-Lahovče	(ID	5995409),	površina	51	m2,
39.	 parc.	št.	1186/4	k.o.	2115-Lahovče	(ID	3318187),	površina	6	m2,
40.	 parc.	št.	1186/5	k.o.	2115-Lahovče	(ID	2982144),	površina	61	m2,
41.	 parc.	št.	1186/6	k.o.	2115-Lahovče	(ID	2142468),	površina	66	m2,
42.	 parc.	št.	1186/9	k.o.	2115-Lahovče	(ID	6037771),	površina	23	m2,
43.	 parc.	št.	1186/10	k.o.	2115-Lahovče	(ID	6037772),	površina	177	m2,
44.	 parc.	št.	1067/4	k.o.	2116-Spodnji	Brnik	(ID	6015571),	površina	86	m2,
45.	 parc.	št.	1077	k.o.	2116-Spodnji	Brnik	(ID	1396357),	površina	385	m2,
46.	 parc.	št.	1079/44	k.o.	2116-Spodnji	Brnik	(ID	389295),	
	 površina	151	m2,
47.	 parc.	št.	1079/52	k.o.	2116-Spodnji	Brnik	(ID	6015576),	
	 površina	85	m2,
48.	 parc.	št.	1079/53	k.o.	2116-Spodnji	Brnik	(ID	6015577),	
	 površina	10	m2,
49.	 parc.	št.	553/3	k.o.	2079-Šenturška	gora	(ID	4456307),	
	 površina	105	m2,
50.	 parc.	št.	1036/108	k.o.	2079-Šenturška	gora	(ID	1613123),	
	 površina	1710	m2,
51.	 parc.	št.	1036/109	k.o.	2079-Šenturška	gora	(ID	2621520),	
	 površina	5325	m2,
52.	 parc.	št.	1830/2	k.o.	2079-Šenturška	gora	(ID	4519015),	
	 površina	315	m2,
53.	 parc.	št.	1867/1	k.o.	2079-Šenturška	gora	(ID	3847897),	
	 površina	7002	m2,
54.	 parc.	št.	30	k.o.	2079-Šenturška	gora	(ID1046124),	
	 površina	420	m2,	delež	51/200,
55.	 parc.	št.	31	k.o.	2079-Šenturška	gora	(ID	2389590),	
	 površina	353	m2,	delež	51/200,
56.	 parc.	št.	64/1	k.o.	2079-Šenturška	gora	(ID	3033880),	
	 površina	1728	m2,	delež	51/200,
57.	 parc.	št.	91/1	k.o.	2079-Šenturška	gora	(ID	179918),	
	 površina	3485	m2,	delež	51/200,
58.	 parc.	št.	91/2	k.o.	2079-Šenturška	gora	(ID4210280),	
	 površina	1005	m2,	delež	51/200,
59.	 parc.	št.	92	k.o.	2079-Šenturška	gora	(ID	1522529),	
	 površina	772	m2,	delež	51/200,
60.	 parc.	št.	109	k.o.	2079-Šenturška	gora	(ID	115579),	
	 površina	4226	m2,	delež	51/200,
61.	 parc.	št.	125	k.o.	2079-Šenturška	gora	(ID	2463770),	
	 površina	899	m2,	delež	51/200,
62.	 parc.	št.	377/7	k.o.	2079-Šenturška	gora	(ID	6282320),	
	 površina	12433	m2,	delež	51/200,
63.	 parc.	št.	377/8	k.o.	2079-Šenturška	gora	(ID	6282321),	
	 površina	676	m2,	delež	51/200,
64.	 parc.	št.	377/9	k.o.	2079-Šenturška	gora	(ID	6282322),	
	 površina	720	m2,	delež	51/200,
65.	 parc.	št.	377/10	k.o.	2079-Šenturška	gora	(ID	6282319),	
	 površina	242	m2,	delež	51/200,
66.	 parc.	št.	382	k.	o.	2079-Šenturška	gora	(ID	5049156),	
	 površina	26764	m2,	delež	51/200,
67.	 parc.		št.	1867/7	k.	o.	2079-Šenturška	gora	(ID	4189342),	
	 površina	181	m2,
68.	 parc.	št.	1848/1	k.o.	2079-Šenturška	gora	(ID	6161680),	
	 površina	1922	m2,
69.	 parc.	št.	1848/2	k.o.	2079-Šenturška	gora	(ID	6161681),	
	 površina	160	m2,
70.	 parc.	št.	1848/3	k.o.	2079-Šenturška	gora	(ID	6161682),	
	 površina	219	m2,
71.	 parc.	št.	1848/4	k.o.	2079-Šenturška	gora	(ID	6161683),	
	 površina	334	m2,
72.	 parc.	št.	1848/5	k.o.	2079-Šenturška	gora	(ID	6161684),	
	 površina	23	m2,
73.	 parc.	št.	1848/6	k.o.	2079-Šenturška	gora	(ID	6161685),	
	 površina	320	m2,
74.	 parc.	št.	1848/7	k.o.	2079-Šenturška	gora	(ID	6161686),	
	 površina	349	m2,
75.	 parc.	št.	103	k.o.	2112-Šmartno	(ID	1655012),	površina	11699	m2,

76.	 parc.	št.	795/1	k.o.	2112-Šmartno	(ID	2758074),	površina	1331	m2,
77.	 parc.	št.	940/1	k.o.	2112-Šmartno	(ID	3839745),	površina	1182	m2,
78.	 parc.	št.	940/2	k.o.	2112-Šmartno	(ID	2328425),	površina	27	m2,
79.	 parc.	št.	970/5	k.o.	2112-Šmartno	(ID	1991245),	površina	28	m2,
80.	 parc.	št.	602/2	k.o.	2108-Velesovo	(ID	514609),	površina	826	m2,
81.	 parc.	št.	671/6	k.o.	2108-Velesovo	(ID	2614478),	površina	403	m2,
82.	 parc.	št.	671/15	k.o.	2108-Velesovo	(ID	3117894),	površina	38	m2,
83.	 parc.	št.	1118/2	k.o.	2108-Velesovo	(ID	1413903),	površina	296	m2,
84.	 parc.	št.	1742/5	k.o.	2108-Velesovo	(ID	3412226),	površina	103	m2,
85.	 parc.	št.	1779/6	k.o.	2108-Velesovo	(ID	1531224),	površina	29	m2,
86.	 parc.	št.	1784/3	k.o.	2108-Velesovo	(ID	1866556),	površina	5	m2,
87.	 parc.	št.	1783/2	k.o.	2108-Velesovo	(ID	1287597),	površina	10	m2,
88.	 parc.	št.	1783/3	k.o.	2108-Velesovo	(ID	615494),	površina	21	m2,
89.	 parc.	št.	1800/4	k.o.	2108-Velesovo	(ID	951741),	površina	175	m2,
90.	 parc.	št.	1800/14	k.o.	2108-Velesovo	(ID	4814210),	površina	52	m2,
91.	 parc.	št.	1100/4	k.	o.	2113-Zalog	(ID	3232480),	površina	56	m2,	
92.	 parc.	št.	376/1	k.o.	2113-Zalog	(ID	6102498),	površina	10	m2,
93.	 parc.	št.	376/2	k.o.	2113-Zalog	(ID	6102499),	površina	40	m2,
94.	 parc.	št.	376/3	k.o.	2113-Zalog	(ID	6102500),	površina	129	m2,
95.	 parc.	št.	376/4	k.o.	2113-Zalog	(ID	6102501),	površina	193	m2,
96.	 parc.	št.	1084/3	k.o.	2113-Zalog	(ID	3422714),	površina	65	m2,
97.	 parc.	št.	1084/4	k.o.	2113-Zalog	(ID	1574540),	površina	105	m2,
98.	 parc.	št.	1084/5	k.o.	2113-Zalog	(ID	1071355),	površina	156	m2,
99.	 parc.	št.	1084/6	k.o.	2113-Zalog	(ID	735380),	površina	135	m2,
100.	 parc.	št.	1084/7	k.o.	2113-Zalog	(ID	903294),	površina	74	m2,
101.	 parc.	št.	1084/8	k.o.	2113-Zalog	(ID	566629),	površina	32	m2,
102.	 parc.		št.	1119	k.o.	2113-Zalog	(ID	5101788),	površina	187	m2,
103.	 parc.št.	1103/4	k.o.	2113-Zalog	(ID	6178905),	površina	324	m2,
104.	 parc.št.	1103/5	k.o.	2113-Zalog	(ID	6178906),	površina	148	m2,
105.	 parc.št.	359/1	k.o.	2113-Zalog	(ID	6178921),	površina	519	m2,
106.	 parc.št.	359/2	k.o.	2113-Zalog	(ID	6178920),	površina	53	m2,
107.	 parc.št.	1112/11	k.o.	2113-Zalog	(ID	6178917),	površina	43	m2,
108.	 parc.	št.	569/3	k.o.	2117	-	Zgornji	Brnik	(ID	6264382),	
	 površina	174	m2,
109.	 parc.	št.	569/4	k.o.	2117	-	Zgornji	Brnik	(ID	6264380),	
	 površina	165	m2,
110.	 parc.	št.	569/6	k.o.	2117	-	Zgornji	Brnik	(ID	6264383),	površina	10	m2,	
111.	 parc.	št.	569/8	k.o.	2117	-	Zgornji	Brnik	(ID	6264379),	površina	67	m2,
112.	 parc.	št.	569/9	k.o.	2117	-	Zgornji	Brnik	(ID	6264376),	površina	44	m2,
113.	 parc.	št.	569/11	k.o.	2117	-	Zgornji	Brnik	(ID	6264388),	
	 površina	142	m2,
114.	 parc.	št.	569/12	k.o.	2117	-	Zgornji	Brnik	(ID	6264386),	
	 površina	10	m2,
115.	 parc.	št.	569/13	k.o.	2117	-	Zgornji	Brnik	(ID	6264387),	površina	2	m2,
116.	 parc.	št.	1343/3	k.o.	2117-Zgornji	Brnik	(ID	5087770),	
	 površina	260	m2.

NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM
VAS BREZ OVIR ŠMARTNO

9.	člen
	(Vas	brez	ovir	Šmartno)

Občinski	svet	Občine	Cerklje	na	Gorenjskem	soglaša,	da	se	lahko		nepre-
mičnine,	ki	so	v	lasti	do	1/1	Socialno	varstvenega	zavoda	Taber,	Trg	Davo-
rina	Jenka	13,	4207	Cerklje	na	Gorenjskem,	bremenijo	s	hipoteko	kot	
obliko	zavarovanja	za	pridobitev	bančne	garancije	ali	kredita	pri	poslovni	
banki	in	bremenijo	s	stavbno	pravico.

10.	člen
(Vas	brez	ovir	Šmartno	–	odprodaja,	stavbna	pravica)

Zemljišča,	 navedena	 v	 tem	 členu,	 bo	 Občina	 Cerklje	 na	 Gorenjskem	
posamično	ali	v	kompleksu	odprodala	zainteresiranemu	kupcu.	Ta	zem-
ljišča	so:

1.	 parc.	št.	674/2	k.o.	2112-Šmartno	(ID	2705819),	površina	12	m2,	
2.	 parc.	št.	674/3	k.o.	2112-Šmartno	(ID	2032603),	površina	239	m2,	
3.	 parc.	št.	674/4	k.o.	2112-Šmartno	(ID	4217264),	površina	180	m2,	
4.	 parc.	št.	674/5	k.o.	2112-Šmartno	(ID	5223675),	površina	180	m2,	
5.	 parc.	št.	674/6	k.o.	2112-Šmartno	(ID	1529373),	površina	180	m2,	
6.	 parc.	št.	674/7	k.o.	2112-Šmartno	(ID	354142),	površina	180	m2,	
7.	 parc.	št.	674/8	k.o.	2112-Šmartno	(ID	1194286),	površina	168	m2,	
8.	 parc.	št.	674/9	k.o.	2112-Šmartno	(ID	2705818),	površina	168	m2,	
9.	 parc.	št.	674/10	k.o.	2112-Šmartno	(ID	2369787),	površina	168	m2,	
10.	 parc.	št.	674/11	k.o.	2112-Šmartno	(ID	2705817),	površina	168	m2,	
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11.	 parc.	št.	674/12	k.o.	2112-Šmartno	(ID	4720539),	površina	168	m2,	
12.	 parc.	št.	674/13	k.o.	2112-Šmartno	(ID	354141),	površina	168	m2,	
13.	 parc.	št.	674/14	k.o.	2112-Šmartno	(ID	1696812),	površina	427	m2,	
14.	 parc.	št.	674/22	k.o.	2112-Šmartno	(ID	6015149),	površina	1202	m2,	
15.	 parc.	št.	674/23	k.o.	2112	Šmartno	(ID	6015150),	površina	3042	m2,
16.	 parc.	št.	674/24	k.o.	2112	Šmartno	(ID	6015151),	površina	5869	m2,
17.	 parc.	št.	674/26	k.o.	2112-Šmartno	(ID	6015153),	površina	1561m2,	
18.	 parc.	št.	674/27	k.o.	2112-Šmartno	(ID	6015154),	površina	1540	m2	
19.	 parc.	št.	674/28	k.o.	2112	Šmartno	(ID	6015155),	površina	30	m2.
Na	zemljiščih,	ki	so	navedena	v	prejšnjem	odstavku,	se	lahko	ustanovi	
stavbna	pravica	v	korist	zainteresirane	pravne	osebe.

4. poglavje 
NAČRT NAJEMA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

11.	člen
	(Načrt	najema	nepremičnega	premoženja)

Občina	Cerklje	na	Gorenjskem	lahko	nepremično	premoženje,	ki	ga	
začasno	ne	potrebuje	za	svojo	lastno	dejavnost,	odda	v	najem	v	skladu	
z	določbami	Zakona	o	stvarnem	premoženju	države	in	samoupravnih	
lokalnih	skupnosti	in	njenimi	podzakonskimi	akti.	
Prav	tako	lahko	odda	v	najem	nepremično	premoženje,	ki	 je	v	tem	
načrtu	predvideno	za	odprodajo.	

5. poglavje 
SPREJEM NAČRTA

12.	člen
(sprejem	Načrta	ravnanja)

Načrt	 ravnanja	 z	 nepremičnim	 premoženjem	 Občine	 Cerklje	 na	
Gorenjskem	sprejme	svet	samoupravne	lokalne	skupnosti	na	pred-
log	organa,	pristojnega	za	izvajanje	proračuna	samoupravne	lokalne	
skupnosti.		

6. poglavje 
KONČNE DOLOČBE

13.	člen
(sprejem	in	veljavnost)

Načrt	 ravnanja	 z	 nepremičnim	 premoženjem	 Občine	 Cerklje	 na	
Gorenjskem	za	leto	2015	se	objavi		v	Uradnem	vestniku	Občine	Cer-
klje	na	Gorenjskem	in	začne	veljati	naslednji	dan	po	objavi.	
Z	 dnem	 uveljavitve	 Načrta	 ravnanja	 z	 nepremičnim	 premoženjem	
Občine	Cerklje	na	Gorenjskem	v	letu	2015	preneha	veljati	Načrt	rav-
nanja	z	nepremičnim	premoženjem	Občine	Cerklje	na	Gorenjskem	v	
letu	2014	(Uradni	vestnik	Občine	Cerklje	na	Gorenjskem,	št.	1/2014,	
2/2014	in	4/2014).	
Posamični	postopki,	ki	so	bili	začeti	na	podlagi	Načrta	ravnanja	z	ne-
premičnim	premoženjem	Občine	Cerklje	na	Gorenjskem	v	letu	2014	
(Uradni	vestnik	Občine	Cerklje	na	Gorenjskem,	št.	1/2014,	2/2014	
in	4/2014)	se	dokončajo	v	skladu	z	Načrtom	ravnanja	z	nepremičnim	
premoženjem	Občine	Cerklje	na	Gorenjskem	v	letu	2014.

Številka:	032-05/2014-14
Datum:			23.	1.	2015

	 Občina	Cerklje	na	Gorenjskem
	 ŽUPAN
	 FRANC	ČEBULJ,	l.	r.

5.

Na	podlagi	29.	člena	Zakona	o	lokalni	samoupravi	(Ur.	l.	RS,	št.	94/07	
-	UPB,	76/08,	79/09,	51/10	in	40/12	-	ZUJF),	Uredbe	o	stvarnem	
premoženju	države	in	samoupravnih	lokalnih	skupnosti	(Ur.	l.	RS,	št.	
34/2011,	42/2012,	24/2013	in	10/2014)	in	7.	in	88.	člena	Statu-
ta	Občine	Cerklje	na	Gorenjskem	(Uradni	vestnik	Občine	Cerklje	na	
Gorenjskem,	št.	3/2010)	je	občinski	svet	Občine	Cerklje	na	Gorenj-
skem	na	3.	redni	seji	dne	23.	1.	2015	sprejel	naslednji

SKLEP
o cenah odkupa zemljišč za potrebe izgradnje komunalne 
infrastrukture na območju občine Cerklje na Gorenjskem

1.	člen

S	tem	sklepom	se	določa	cena	za	odkup	zemljišč	za	potrebe	izgradnje	
komunalne	infrastrukture	na	območju	občine	Cerklje	na	Gorenjskem.

2.	člen

Odkup	zemljišč	se	izplačuje	na	podlagi	sklenjenih	pogodb	po	slede-
čih	cenah	za	m2	zemljišč:	
-	 	Zazidano	in	nezazidano	stavbno	zemljišče	in	območja	namenske	

rabe	P	in	O	v	naseljih			25	EUR/m2

-	 	Kmetijska	zemljišča	(K1,	K2)	in	območja	namenske	rabe	P	in	O	
izven	naselij	v	nižinskem	delu	občine	3,60	EUR/m2

-	 	Kmetijska	zemljišča	(K1,	K2)	in	območja	namenske	rabe	P	in	O	
izven	naselij	v	višinskem	delu	občine	1,80	EUR/m2

-	 	Gozdna	 zemljišča,	 območja	 površinskih	 voda,	 območja	 vodne	
infrastrukture	in	območja	namenske	rabe	P	in	O	izven	naselij	1,00	
EUR/m2

3.	člen

Občina	Cerklje	na	Gorenjskem	plača	vse	stroške,	ki	nastanejo	pri	
prepisu	zemljišč	(stroški	cenitve	zemljišč,	stroški	sestave	pogodbe,	
davek	na	promet	nepremičnin,	stroški	overitve	podpisa,	stroški	vknji-
žbe	v	zemljiško	knjigo	in	drugo).

4.	člen

Z	dnem	uveljavitve	tega	sklepa	preneha	veljati	Sklep	o	cenah	odkupa	
zemljišč	za	potrebe	izgradnje	komunalne	infrastrukture	na	območju	
Občine	Cerklje	na	Gorenjskem,	ki	je	bil	objavljen	v	Uradnem	vestniku	
Občine	Cerklje	na	Gorenjskem,	št.	1/2008.

5.	člen

Ta	sklep	se	objavi	v	Uradnem	vestniku	Občine	Cerklje	na	Gorenjskem	
in	začne	veljati	naslednji	dan	po	objavi.

Številka:	032-05/2014-17
Datum:			23.	1.	2015
	 Občina	Cerklje	na	Gorenjskem
	 ŽUPAN
	 FRANC	ČEBULJ,	l.	r.

6.

Župan	Občine	Cerklje	na	Gorenjskem,	Trg	Davorina	Jenka	13,	4207	
Cerklje	na	Gorenjskem,	izdajam	na	podlagi	33.	člena	Zakona	o	lokalni	
samoupravi	(Uradni	list	RS,	št.	94/07	–	uradno	prečiščeno	besedilo,	
ZLS-UPB2	ter	št.	27/08,	76/08	in	79/09	in	51/10)	in	8.	člena	Odloka	
o	občinskih	taksah	v	Občini	Cerklje	na	Gorenjskem	(Uradni	vestnik	
Občine	Cerklje	na	Gorenjskem,	št.	4/2007	in	3/2012)	naslednji

S K L E P
o vrednosti točke za obračun občinskih taks v letu 2015

1.	člen

Vrednost	točke	za	obračun	občinskih	taks	se	zviša	za	stopnjo	inflacije	
v	letu	2014,	tako	da	v	letu	2015	znaša	0,3359	EUR.

2.	člen

Sklep	se	objavi	v	Uradnem	vestniku	Občine	Cerklje	na	Gorenjskem	in	
začne	veljati	naslednji	dan	po	objavi.

Številka:	007-01/2007-10
Datum:	19.	1.	2015
	 Občina	Cerklje	na	Gorenjskem	
	 ŽUPAN
	 FRANC	ČEBULJ,	l.r.

Uradni vestnik št. 1 - 30. 1. 2015
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Razpis, novice

OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM
Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje

 e-pošta: obcinacerklje@siol.net, telefon: 04/ 28 15 800, faks: 04/ 28 15 820

Na podlagi 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v 
Občini Cerklje na Gorenjskem skupaj z Merili za vrednotenje športnih pro-
gramov (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 2/11) in Letnega 
programa športa v Občini Cerklje na Gorenjskem objavljam

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov športa v Občini Cerklje  

na Gorenjskem za leto 2015

1.   Naročnik: Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 
4207 Cerklje.

2. Predmet javnega razpisa so naslednji programi oziroma vsebine:
 1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok  
 2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok  
 3. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport 
	 	 •		cicibani	in	cicibanke	
	 	 •		mlajši	dečki	in	mlajše	deklice	
	 	 •		starejši	dečki	in	starejše	deklice	
 4. Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami 
 5. Športna vzgoja mladine 
 6. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport 
	 	 •		kadeti	in	kadetinje	
	 	 •		mladinci	in	mladinke	
 7. Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami
 8. Športna rekreacija 
 9. Večje športne prireditve
  10. Delovanje društev in klubov
  11. Kakovostni šport
  12. Vrhunski šport
 13. Šport invalidov

3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis:
- športna društva in klubi,
-  zavodi in drugi, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti na področju 

športa in izvajajo programe (vrtci in osnovne šole),
-  ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so 

splošno koristne in neprofitne.

4. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji prijav, so:
- registrirani v skladu z veljavno zakonodajo;
-  imajo sedež v Občini Cerklje na Gorenjskem in izvajajo športne progra-

me namenjene občanom in občankam Občine Cerklje na Gorenjskem;
-  imajo organizirano redno dejavnosti najmanj 36 tednov v letu in so 

registrirani najmanj eno leto pred prijavo na razpis,

-  imajo zagotovljene osnovne materialne, prostorske, kadrovske in orga-
nizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti;

- imajo urejeno evidenco članstva oziroma evidenco o udeležbi programa;
- oddali poročilo o realizaciji programa športa za preteklo leto.

5.   Okvirna višina sredstev: sredstva so rezervirana v višini 100.000,00 
EUR na proračunski postavki 1851- Transferi društvom s področja športa.

6.    Kraj, način in čas dviga razpisne dokumentacije: Prijavitelji, ki se 
želijo prijaviti na razpis, lahko prevzamejo razpisno dokumentacijo od 
dneva objave razpisa dalje, v sprejemni pisarni Občine Cerklje na 
Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, v času uradnih ur, ali ga stiskajo 
s spletne strani Občine Cerklje na Gorenjskem (www.cerklje.si), ki se 
nahaja pod rubriko javni razpisi. Prijavitelji vložijo vloge na enotnem 
obrazcu.

  Naročnik si pridružuje pravico da morebitne spremembe in dopolnitve 
razpisa objavi kot popravek na spletni strani, vsaj 10 dni pred zaključkom 
razpisa.

7.    Rok za predložitev prijav in način predložitve: Rok za sprejem vlog 
je ponedeljek, 9. marec 2015 do 14.00 ure. Pravočasne bodo tudi 
vloge, ki bodo 9. marca 2015 oddane po pošti s priporočeno pošiljko 
na naslov Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 4207 
Cerklje, v zapečateni ovojnici z oznako »Javni razpis za šport 2015 – ne 
odpiraj. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naslov predlagate-
lja. Nepravočasno oddane prijave se ne upoštevajo. 

  Posamezna prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na raz-
pisnih obrazcih razpisne dokumentacije naročnika (Občine Cerklje na 
Gorenjskem). Prijava mora biti čitljivo in pregledno napisana, v nasprot-
nem primeru ne bo obravnavana. Prijava mora vsebovati zahtevane 
priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu.

8.    Datum odpiranja vlog: Vloge bo obravnaval Odbor za negospodar-
stvo. Odpiranje vlog ni javno. V primeru nepravilno in nepopolno izpol-
njenih prijav s pomanjkljivo dokumentacijo bo na podlagi zapisnika 
Odbora za negospodarstvo, občinska uprava prijavitelje pozvala, da v 
roku 8 dni od prejema poziva dopolnijo svojo vlogo. V primeru, da pre-
dlagatelj v predpisanem roku ne bo dopolnil vloge, bo vloga izločena in 
s sklepom zavržena kot nepopolna.

9.     Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa:
  Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v 

60 dneh od datuma odpiranja vlog. Občina Cerklje na Gorenjskem bo 
z izbranimi prijavitelji sklenila pogodbo o sofinanciranju programov v 
okviru sredstev, zagotovljenih v proračunu za leto 2015.

 Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2015.

  Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite na tel. številki 04/ 28 15 
807 (pri svetovalki Simoni Vodlan). 

Številka: 671-02/2015-01
Datum:   30. 1. 2015

 Občina Cerklje na Gorenjskem
 ŽUPAN
 FRANC ČEBULJ l.r.

KUD Pod lipo Adergas je 20. decembra pripravil slovesnost ob odprtju raz-
stave fotografij Janeza Ribnikarja z naslovom 'Življenje teče, voda gre, težko 
obrne se srce' na koru župnijske cerkve Marijinega Vnebovzetja v Adergasu. 
Ob odprtju je mojster fotografije Tomaž Lanišek dejal: »Janez Ribnikar je 
eden izmed zelo uspešnih slovenskih fotografov, ki svoje fotografsko znanje 
stalno nadgrajuje. Njegovo kvaliteto potrjuje tudi tokratna razstava, ki je raz-
deljena na dva dela. V prvem delu so razstavljene posebno izbrane fotografije 
z uspešne zahtevne predstave Slehernik. Odlično mu je uspelo ovekovečiti 
pristno preprostost, veselje do uživanja življenja, kesanje in vero v odreše-
nje.« V drugem delu pa avtor prikazuje njegove najuspešnejše fotografije, med 
katerimi prevladujejo fotografije zanimivih pokrajin, pri čemer pa se ni omejil 
samo nanje in ravno to kaže na fotografsko širino, ki jo premore. O njih priča 
tudi več kot dvajset nagrad in diplom, ki jih je dosegel na številnih fotografskih 
razstavah doma in v tujini in je tako tudi eden uspešnejših članov Foto kluba 
Anton Ažbe Škofja Loka. Fotografska zveza Slovenije mu je leta 2013 podelila 
razstavljalski naslov fotograf 1. razreda FZS. Janez Kuhar

Fotografska razstava Janeza Ribnikarja

Janez Ribnikar (drugi z leve) je čestitke prejel tudi od fotografskega 
mojstra Tomaža Laniška (tretji z leve).

NOVICE IZPOD KRVAVCA
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Razpis, novice

OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM
Trg Davorina Jenka 13, 4207 CERKLJE NA GORENJSKEM

obcinacerklje@siol.net, telefon: 04/ 28 15 800, faks: 04/ 28 15 820

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2015 
(Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 1/2015) župan Občine 
Cerklje na Gorenjskem objavlja 

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje obnove in vzdrževanja sakralnih objektov na 

območju Občine Cerklje na Gorenjskem v letu 2015

1. Naročnik: Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 
4207 Cerklje na Gorenjskem

2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje obnove in vzdrževanja sakralnih 
objektov v Občini Cerklje na Gorenjskem v letu 2015. Sredstva so namenje-
na tako za sofinanciranje obnove in vzdrževanja nepremične sakralne kul-
turne dediščine kot tudi premične kulturne dediščine v sakralnih objektih.

3. Okvirna višina razpisanih sredstev
Višina proračunskih sredstev, namenjena za sofinanciranje projektov nepri-
dobitnih organizacij in ustanov, prispelih na Javni razpis za sofinanciranje 
obnove in vzdrževanja sakralnih objektov v Občini Cerklje na Gorenjskem v 
letu 2015, je 25.000,00 EUR.
Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 1822 – Cerkve-kapeli-
ce-spomeniki.

4. Upravičenci
Na razpis se lahko prijavijo nepridobitne organizacije in ustanove, ki so 
lastniki ali upravljavci sakralnih objektov na območju Občine Cerklje na 
Gorenjskem.

5. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Na javni razpis lahko oddajo vlogo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje 
pogoje:
-  vloga na javni razpis mora biti oddana na predpisanih obrazcih in v 

določenem roku,
-  prijavitelj je lastnik oziroma upravljavec sakralnega objekta na območju 

Občine Cerklje na Gorenjskem,
-  dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objek-

tov, urejanju prostora in varstvu okolja ter skladna s kulturno varstveni-
mi pogoji pristojnega zavoda za varstvo kulturne dediščine,

-  finančna konstrukcija projekta mora biti izdelana tako, da se sredstva 
sofinanciranja, pridobljena na podlagi tega javnega razpisa, porabijo v 
letu 2015.

6. Vsebina vloge
Vlogi za sofinanciranje obnove in vzdrževanja sakralnih objektov je potre-
bno obvezno priložiti:
1. Obrazec 1 - Podatki prijavitelja in opis investicije (s prilogami)
2. Obrazec 2 - Izjava
3. Občina po potrebi zahteva dodatna pojasnila in dokumentacijo.

7. Kriteriji za dodelitev sredstev
Sredstva za sofinanciranje obnove in vzdrževanja sakralnih objektov se 
bodo dodelila na podlagi naslednjih kriterijev:

- pomembnost objekta z vidika kulturne dediščine,
- vrednost izvedbenih del,
- višji delež lastnih sredstev,
-  vrsta predvidenih del za obnovo in vzdrževanje ter ogroženost kulturne 

dediščine - prednost bodo imeli prijavitelji, katerih posegi so namenjeni 
preprečevanju nastajanja ali povečevanju škode na objektih (sanacija 
vlage, sanacija ogrevanja, sanacija fasade, statična sanacija, sanacija 
strešne kritine).

8. Objava javnega razpisa in dodatne informacije o razpisu:
Javni razpis se objavi na spletni strani Občine Cerklje na Gorenjskem http://
www.cerklje.si dne 30. 1. 2015 ter v občinskem glasilu Novice izpod Krvavca 
št. 1/2015.
Besedilo razpisa in razpisna dokumentacija je od dneva objave do izteka 
prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Cerklje na Gorenjskem 
http://www.cerklje.si.
Besedilo razpisa in oba obrazca lahko prijavitelji dobijo v času uradnih ur 
tudi v občinski upravi pri Simoni Vodlan, ki posreduje tudi potrebne dodat-
ne informacije (tel. 04/28 15 807, elektronski naslov obcinacerklje@siol.net), 
in sicer do vključno 5. marca 2015.

9. Rok za oddajo vlog
Vloga mora biti oddana najkasneje do ponedeljka, 9. 3. 2015, do 14. ure.
Vloga mora biti oddana v pisni obliki, v zaprti ovojnici z označbo: 
»NE ODPIRAJ - Javni razpis za sakralne objekte 2015« na naslov:
Občina Cerklje na Gorenjskem
Trg Davorina Jenka 13
4207 Cerklje na Gorenjskem 
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naslov prijavitelja.
Vloga je lahko oddana v sprejemni pisarni občine ali poslana priporočeno 
po pošti. Upoštevale se bodo vse vloge, ki bodo prispele do vključno 9. 3. 
2015 oziroma bodo ta dan oddane po pošti kot priporočene pošiljke.
Nepravočasno oddane vloge se ne upoštevajo in bodo s sklepom zavržene.

10. Postopek dodelitve sredstev in rok, v katerem bodo prijavitelji 
obveščeni o izidu razpisa
-  Komisija, ki jo imenuje župan, bo pregledala vloge, prispele na razpis. 

Če ugotovi, da vloga ni popolna, bo občinska uprava pozvala prijavi-
telja, da v roku petih dni le-to dopolni. Vloge, ki ne bodo dopolnjene v 
pozivnem rok, bodo s sklepom zavržene.

- Vloge, ki ne bodo izpolnjevale pogojev za razpis, se bodo izločile.
-  S strani komisije bo opravljeno vrednotenje popolnih vlog po merilih in 

kriterijih iz javnega razpisa.
-  Komisija bo v roku 30-ih dni po zaključenem javnem razpisu prijavite-

ljem izdala odločbe o višini sofinanciranja oziroma o zavrnitvi le-tega.
-  Na izdano odločbo se bodo prijavitelji lahko pritožili v roku osmih dni 

od prejema le-te.
-  Z izbranimi upravičenci bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju pri-

javljenih projektov, na podlagi katerih bodo izplačana sredstva.
- Obnova kulturne dediščine mora biti izvedena najkasneje do 30. 11. 2015.
- Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2015.

Občina lahko javni razpis po svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posle-
dic razveljavi ali razdeli le določen del razpoložljivih sredstev iz proračuna 
občine.

V času odprtja javnega razpisa si Občina Cerklje na Gorenjskem pridružuje 
pravico do sprememb razpisnih pogojev.

Številka: 622-01/2015-01 
Datum: 30. 1. 2015    

 Občina Cerklje na Gorenjskem
 ŽUPAN
 Franc Čebulj l.r.

V Galeriji Petrovčeve hiše je bila od 8. do 
23. januarja na ogled zanimiva razstava, 
na kateri se je z bogato turistično ponudbo 
predstavilo mesto Maribor. Občini Cer-
klje in Maribor sta že desetletja povezani z 
dramskim igralcem Ignacijem Borštnikom, 
rojenim v Cerkljah na Gorenjskem, in Borš-

tnikovimi srečanji v Mariboru. Mariborčani 
so se predstavljali tudi s povabilom na ogled 
51. Zlate lisice, ki bo 21. in 22. februarja pod 
Pohorjem. Zavoda za turizem iz Cerkelj in 
Maribora se zavedata, da je tudi to prilož-
nost medsebojnega povezovanja in spozna-
vanja lepot Maribora z okolico in vasi pod 

Krvavcem. Kot pravi župan Franc Čebulj, sta 
občini tesnejše navezali stike in sodelovanje 
septembra 2007, ko so v Cerkljah slovesno 
odprli nov Kulturni hram in ga poimenovali 
po Ignaciju Borštniku. Ob odprtju kulturne-
ga hrama sta bila slavnostna govornika Tone 
Partljič in prof. Janez Močnik.  J. K.

Maribor z Zlato lisico se je predstavil v Cerkljah
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V Galeriji Petrovčeve hiše so minulo nede-
ljo slovesno odprli zanimivo razstavo izdelkov 
iz keramike na osnovi gline avtorice Alenke 
Cigale iz Godoviča nad Idrijo ter razstavo slik 
avtorjev Irme Cigale, Stanke Kne in Janeza 
Štrosa z naslovom Prepletanja. Alenka Cigale, 
rojena Dolhar, je svojo mladost preživela v Pre-
dosljah, v letih odraščanja pa jo mnogi spomini 
vežejo na Ambruževo domačijo v Cerkljah in 
sošolko s kmetijske šole Minko Bohinc. Čeprav 
že 25 let živi na Primorskem, se je želela s svo-
jim ustvarjanjem predstaviti pod Krvavcem. 
Do sedaj je sodelovala na skupinskih razstavah 
z Društvom likovnikov Logatec. V galeriji so 
na ogled tudi likovna dela njene hčerke Irme, 
dijakinje četrtega letnika srednje šole za obli-
kovanje in fotografijo, ter Stanke Kne, ki se 
predstavljata s slikami krajine in tihožitij. Pri 
ustvarjanju uporabljata svinčnik in akrilne bar-
ve v posebnih toplih odtenkih. Janez Štros, član 
Društva likovnikov Logatec, se predstavlja s 
petimi likovnimi deli v tehniki olje na platno. S 
slikarstvom v tej tehniki se intenzivno ukvarja 
že več kot deset let. Njegovo slikarstvo je abs-
traktno in predstavlja sledenje toku podzavesti. 
To je svet, v katerem se počuti povsem svobo-
dnega in srečnega. Do sedaj je samostojno raz-

stavljal na številnih razstavah doma in tujini, 
med drugim na Dunaju, v Londonu, Bruslju, 
Tivatu in Rotherdamu, prav tako pa je sodelo-

val na mnogih skupinskih razstavah, tudi v tuji-
ni. Razstava bo na ogled do 7. februarja v času 
delovanja TIC-a Cerklje. Janez Kuhar

Na ogled razstava Prepletanja

Razstava je deležna številnih pohval.

TR GO VI NA Z AV TO DE LI  
IN AV TO ME HA NIČ NE STO RIT VE

BraneDolinar

Poženik2,4207Cerklje,tel.:(04)2527030

- VAR JE NJE INO XA
-  IZ DE LA VA IN MON TA ŽA OGRAJ IZ INO XA 

(ne rja ve če ga je kla)
- KLJU ČAV NI ČAR SKA DELA

Pra prot na Po li ca 18, 4207 Cer klje,  
tel./faks: 04/25 22 134, gsm: 041/608 798

FRANC ZOR MAN, s. p.

TRGOVINA S KMETIJSKIM REPROMATERIALOM

CERKLJE, Ul. 4. oktobra 10, 4207 Cerklje
Tel.: 04/252 6 440, 04/252 6 444
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FranšiznaskuPina

Računovodske in knjigovodske storitve
Poslovno in davčno svetovanje

Mlakarjeva ulica 76, 4208 Šenčur
Tel.: 04/279 10 00, faks: 04/279 10 30, www.sconto.si

SIMONSODNIK,s.p.
Faks:04/2521090,GSM:031760594,www.sodnik.si

Zalog55,4207CerkljenaGorenjskem

70 let
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Zanimivosti

DMC razigrano vstopa v pomlad
Za zaključek leta 2014 so naši prostovoljci pripravili božično zgodbo, ki so jo predstavili na sveti večer  

pri večerni sveti maši. Zbor animatorjev Cerklje je novembra prevzel Matevž Močnik,  
prvič so se predstavili pred polnočnico.

Zbor animatorjev Cerklje pred polnočnico; prvič pod vodstvom Matevža Močnika

Po novoletnih počitnicah v Družinskem in 
mladinskem centru Cerklje vstopamo v novo 
leto polni idej in načrtov. Poleg rednih dejav-
nosti, o katerih lahko veliko zveste na naši 
spletni strani ali si naše dogajanje pobliže 
pogledate na FB profilu, pa še nekaj najbolj 
zanimivih utrinkov. V soboto, 31. januarja, 
bo ob 15. uri med nas prišla kuharica Betka 
in nas učila kuharskih spretnosti. Zagotovo 
bomo dobro jedli in se naučili kakšne maj-
hne skrivnosti velikih mojstrov. 14. februar-
ja prirejamo valentinov ples, na katerega pa 
seveda lahko pridete tudi v maskah, saj datum 
sovpada s pustno soboto. Ker smo ravno pri 

ljubezni, se nam pari lahko še vedno vsako 
tretjo sredo v mesecu ob 20. uri pridružite pri 
pogovornih delavnicah za mlade pare, kjer 
delimo svoje izkušnje in ideje in bogatimo 
drug drugega. 

Tudi na učenje ne bomo pozabili. Vsak popol-
dan delamo domače naloge in se individualno 
učimo po predhodnih dogovorih. Veliko pa je 
tudi spontanih druženj, pogovorov in učenja 
pred kontrolnimi nalogami. Ponedeljki zve-
čer so rezervirani za tiste iz vseh generacij, ki 
znanja angleščine ne želijo pozabiti, temveč ga 
želijo poglobiti. Na pobudo nekaterih maturan-
tov pa zbiramo tudi skupinico, ki bi se skupaj 

pripravljala na maturo iz angleščine. Morda pa 
pridejo še kakšne druge pobude. Prisluhnemo 
vsemu in realiziramo tisto, kar je v okviru naših 
zmožnosti. 

V pomladnem delu načrtujemo tudi srečanje 
za družine z otroki s posebnimi potrebami, 
animatorji pa se bomo začeli pripravljati tudi 
na oratorij, ki bo letos od 29. junija do 4. julija. 
Še prej pa vabimo tako prostovoljce kot otroke, 
da se nam pridružite na zimskih počitniških 
delavnicah, ki bodo v torek, sredo in četrtek 
od 9. do 12. ure. 

Nataša Hanuna, vodja DMC Cerklje, 
foto: Jože Žagar

Dramska skupina KUD Pod lipo Adergas bo 
v soboto, 7. februarja, ob 19.30 v domači kul-
turni dvorani premierno uprizorila ljudsko igro 
v petih dejanjih z naslovom Domen. »Predstava 
je narejena po povesti Josipa Jurčiča. Traja pri-
bližno dve uri, so me pa domačini že dalj časa 
nagovarjali, naj jo postavimo na oder,« je pove-
dal režiser Silvo Sirc. Zgodba pripoveduje o 
hlapcu Domnu, ki služi pri bogatem kmetu Jur-
cu in se zagleda v njegovo hči Anko. Nad tem 
gospodar ni navdušen, saj je Domen po vrhu 
vsega še nezakonski sin. Zgodba se začne še 
dodatno zapletati, ko mu začne groziti vpoklic 
v vojsko ... V igri nastopa 23 igralcev, v glavnih 
vlogah pa so Anže Kotnik (Domen), Barbara 
Grilc (mama Meta), Anže Sirc (Jurec), Ksenija 
Kne (Anka), Iztok Blažun (berač Urh) in Simon 
Kotnik (graščak Sova). Premieri bodo sledile 
še tri ponovitve, in sicer 8., 21. in 22. februarja. 

A. Š., foto: Gorazd Kavčič

Na oder bodo postavili igro Domen
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Bližajo se dnevi, ko se učenci OŠ Davorina Jenka Cerklje priprav-
ljajo na avdicijo za letošnjo, že 15. dobrodelno prireditev 'Podarim 
ti pesem'. Prepevajo pod tušem, poplesavajo, igrajo, vadijo in se 
potijo za uspeh na avdiciji. Letos smo si zadali posebno nalogo, 
da predstavimo zgolj skladbe slovenskih avtorjev ali izvajalcev. 
Učenci so pobrskali za dobrimi in kakovostnimi skladbami in v 
marcu jih bodo natrosili v naše naročje.

Izbrani nastopajoči bodo najprej nastopali za svoje vrstnike na 
dveh dopoldanskih koncertih v torek, 17. marca, ob 9. uri in 11.15, 
naši gostje bodo učenci iz OŠ Helene Puhar, ki so nam sporočili, 
da že nestrpno čakajo, da se nam pridružijo v prelepem Kulturnem 
hramu Ignacija Borštnika in se nam predstavijo s svojo točko.

Zaradi velikega zanimanja v preteklih letih smo se odločili, da 
bomo pripravili kar tri popoldanske koncerte. Prvi koncert bo v 
torek, 17. marca, ob 18.30 (če bo potrebno), ostala dva pa v sredo, 
18. marca, ob 16.30 in 19. uri. Vstopnice lahko rezervirate v taj-
ništvu šole po telefonu številka 04 25 26 010, od 10. marca dalje.

Vabimo vas, da uživate z mladimi pevci, inštrumentalisti in 
plesalci naše šole v dobrodelen namen tudi letos. Zbrana sredstva 
bodo namenjena šolskemu skladu naše šole. Veselimo se srečanja z 
vami, saj nam in vsem nastopajočim s svojo prisotnostjo podarjate 
energijo in polet za nove projekte!

Pripravljalni odbor »Podarim ti pesem 2015«  
OŠ Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem

Dobrodelni koncert  
Podarim ti pesem 2015

V petek, 12. decembra, se je osem učencev v spremstvu učiteljic 
odpravilo na že 16. srečanje Unescovcev Slovenije. Zbrali so se 
Unescovi glasniki, instrumentalisti in plesalka baleta. Skupaj so 
pripravili plesno-glasbeni recital na temo vode, ker se letos zaklju-
čuje mednarodno desetletje vode. Tudi rdeča nit letošnjega dogod-
ka je bila: »Otroci imajo pravico živeti v zdravem okolju«. Osrednja 
gostja letošnjega dogodka je bila gospa Anita Ogulin, sekretarka 
Zveze prijateljev mladine in Delova osebnost 2013. Nastopajoče in 
poslušalce je nagovorila v prijazen tonu in izpostavila pomembnost 
spoštovanja in upoštevanja otrokovih pravic. Naši učenci so svojo 
točko predstavili prisotnim članom slovenskih vrtcev, osnovnih in 
srednjih šol ter navdušili s pristnim umetniškim stilom. Na samem 
dogodku ni manjkalo glasbe in resnih, iskrenih sporočil s strani 
glavnih govorcev. Nastopali so: Jan Krajnik (klaviature, zvončki), 
Manca Vidmar (violina), Krištof Močnik (klarinet), Martin Škrlec 
(kitara), Maruša Žlebir (balet), Ajda Filipčič (recitacija v anglešči-
ni), Klara Sara Podgrajšek (recitacija v nemščini) in Žan Ksaver 
Sirc (recitacija v slovenščini). Nataša Forjanič

Vseslovensko srečanje Unescovcev

Vpis v 1. razred bo potekal
v torek, 10. februarja 2015, od 8. do 18. ure

ter 
v sredo, 11. februarja 2015, od 8. do 18. ure

v prostorih OŠ Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem, 
Krvavška cesta 4, 4207 Cerklje na Gorenjskem,

v pisarnah svetovalne službe (št. 212 in 213).
V upanju, da se boste našemu vabilu odzvali,  

vas lepo pozdravljamo.

Damijana Božič - Močnik, prof.
ravnateljica

VABILO
Spoštovani starši bodočih prvošolcev,

rojenih v letu 2009!

R
O

O
F-

R
R

, 
d.

o.
o.

PRAL NI CA PE RI LA
PavecSlavka,s.p.

Ul.4.oktobra4,4207CerkljenaGorenjskem
GSM:041603082

Spre je ma mo ob la či la za ke mič no čiš če nje.
Pe re mo tudi ode je, go stin sko pe ri lo in vse vr ste za ves.

Pranje ter likanje srajc in bluz za 1 EUR.

Ugodno vam ponujamo:
 vse vrste zemeljskih izkopov

 urejanje dvorišč
 urejanje zelenih površin in okolice

 posek in spravilo lesa
 manjša zaključna gradbena dela

Gradbene storitve Jure Grilc, s. p.
Apno 70, Cerklje na Gorenjskem 
T: 051/393 504  
E: jure.grilc@gmail.com
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Leta 2003 ustanovljeni zbor pod svojim 
okriljem združuje bivše dijakinje in dijake 
Škofijske klasične gimnazije Zavoda sv. Sta-
nislava v Ljubljani, ki so se kalili v njenih šte-
vilnih zborih in želijo nadaljevati svojo zbo-
rovsko pot. Pobudo za ustanovitev zbora je 
dal skladatelj in dirigent Damijan Močnik, ki 
zbor vse od začetka tudi vodi. Koncert sakral-
ne glasbe, ki je bil v župnijski cerkvi Mari-
jinega oznanjenja v Adergasu, so posvetili 
spominu na slovenskega skladatelja Franceta 
Kimovca ob 50. obletnici njegove smrti. Na 
koncertu so predstavili tudi skladbe sodobne-
ga švedskega skladatelja Otta Olssona ter nju-
nih mlajših rojakov, sodobnikov skladateljev 
Damijana Močnika in Mihaela Waldenbyja. 
Zbor je s svojim bogatim zvokom in tenkočut-
nimi muzikalnimi interpretacijami različnih 
stilnih obdobij navdušil številne poslušalce. 
Zbor je sicer uspešno nastopil v številnih 
evropskih državah, pa tudi v Kanadi in ZDA. 
Prejel je vrsto priznanj na tekmovanjih doma 
in v tujini. Janez Kuhar

Komorni zbor Megaron  
prepeval v Adergasu

V Adergasu je bil sredi decembra slavnostni koncert enega najboljših pevskih zborov pri nas, Komornega zbora 
Megaron iz Ljubljane, ki ga vodi dirigent, profesor Damijan Močnik.

Zbor je navdušil številne poslušalce v župnijski cerkvi v Adergasu.

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Bleiweisova cesta 4, Kranj, jo naročite  
po tel.: 04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
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OKUSNE JEDI V MANJ KOT ENI URI je dopolnjena 
izdaja knjige Jedi na hitro. V njej je na  
96 straneh zbranih 90 preizkušenih receptov, 
primernih za vsak letni čas. 

www.presa.si

PREŠA CERKLJE
SLOVENSKA CESTA 51

HIŠA ZAUPANJA

 PRODAJA NOVIH VOZIL RENAULT

 POOBLAŠČENI SERVIS ZA VOZILA 
RENAULT IN DACIA

 NADOMESTNO VOZILO

 RENAULT POMOČ NON-STOP

 AVTOLIČARSKE IN 
AVTOKLEPARSKE STORITVE
ZA VOZILA VSEH ZNAMK

 POOBLAŠČENO CENILNO MESTO 
ZA ZAVAROVALNICE

www.rpresa.si
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Družba T-2 naročnikom ponuja svoje storitve na optičnem in xDSL 
omrežju. Na lastnem optičnem omrežju tako lahko ponudi najnaprednejše 
storitve na najsodobnejših telekomunikacijskih povezavah do doma 
(FTTH - Fiber To The Home), ki vključujejo širokopasovni dostop 
do interneta, širši nabor storitev televizije ter fiksno in mobilno 
telefonijo. S T-2 optiko tako gospodinjstva in poslovni uporabniki po 
ugodnih cenah koristijo hitre in zanesljive telekomunikacijske povezave. 
T-2 na optiki prvenstveno ponuja pakete, ki bodo ustrezali prav 
vsakemu uporabniku po njegovi meri. Zlasti naši četverčki so prilagojeni 
tistim, ki prisegate na zanesljiv internet, številne televizijske programe 
ter stacionarno in mobilno telefonijo z brezplačnimi klici znotraj T-2 
omrežja. Ti vključujejo vse tehnologije v enem paketu, dodatno pa še do 
30 GB prostora v oblaku z možnostjo nadgradnje ter mobilno televizijo 
T-2 tv2go, ki jo lahko spremljate na svojih napravah kjer koli v Sloveniji. 
Naročniki teh paketov boste lahko koristili tudi funkcije časovnega 
zamika, ki vam bodo omogočale ogled televizijskih programskih vsebin 
za 72 ur nazaj. 
Za dober začetek bo marsikoga prepričal osnovni paket T4 Start, 
ki ga lahko kasneje nadgradite s paketom mega, giga ali tera. T-2 
vam ponuja tudi pakete trojčkov, ki se med seboj razlikujejo po 
hitrosti prenosa podatkovnih storitev, združujejo pa vaše preference 
povezovanja internetnih komunikacij z mobilno ali fiksno telefonijo ter 
odlično ponudbo TV storitev. Pri dvojčku lahko izbirate med naročnino 
na storitve televizije in fiksne telefonije ali televizije in interneta. Seveda 
lahko pakete T4, T3 in T2 kadar koli nadgradite in si za doplačilo 
zagotovite še višje hitrosti interneta ali bogatejšo tv programsko shemo. 
Pri tem vam bo zagotovo v pomoč tudi naša ponudba v T-2 Klubu, kjer 
boste z včlanitvijo svoje točke zvestobe lahko koristili za ugodne spletne 

nakupe raznolikih storitev in tudi opreme. Tako boste za več naročenih 
telekomunikacijskih storitev v T-2 plačali manj, vse pa vam bomo združili 
na en sam mesečni račun! 

T-2 storitve na optičnem omrežju

Pakete T-2 smo pripravili po vaši meri, zato so prav taki, kot morajo 
biti. Za nove naročnike smo v T-2 poskrbeli tudi z aktualno akcijo 
KLIČI T-2 ZA TOP4, ki vam bo ob naročilu paketov T2, T3 in T4 
ter ob sklenitvi naročniškega razmerja za 24 mesecev v prvem 
letu na osnovno naročnino prinesla kar 40-odstotni popust! Tako 
boste na primer za paket T4 Start kot novi naročnik v prvem letu 
naročniškega razmerja namesto 29,99 € odšteli le 17,99 € na 
mesec! Če ste v dvomih, kateri paket naročiti, pokličite naš T-2 
klicni center ali pa se osebno zglasite v naši najbližji T-2 poslovalnici. 
Naši svetovalci vam bodo prijazno pomagali izbrati najprimernejšega.

Za menjavo operaterja vse potrebno za vas uredimo v T-2. Pokličite v T-2 
klicni center na brezplačno telefonsko številko 080 64 64 in po pošti 
boste prejeli vso potrebno dokumentacijo za sklenitev naročniškega 
razmerja. Prehod bo potekal brez prekinitev in brez dodatnih stroškov. 

Priklop na T-2 omrežje je brezplačen, vključuje pa povezavo 
optične centrale z interno hišno napeljavo v individualni hiši ali v 
stanovanjskem bloku ter napeljavo optičnih vlaken do vašega doma. 
Možnost priklopa na T-2 optično omrežje v Cerkljah lahko prav tako 
preverite na brezplačni telefonski številki 080 64 64 ali na spletni 
strani www.t-2.net. Na vašo željo se lahko dogovorimo tudi za 
osebni obisk našega svetovalca.
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Pohoda na sedem kilometrov dolgi krožni 
poti se je udeležilo 21 pohodnikov, največ iz 
cerkljanske in komendske občine. Do sedaj je 
bilo na pohodu največ 30 pohodnikov. Vodja 
pohoda Franc Drolec je vseskozi pazil, da so 
bili vsi pohodniki v strnjeni skupini. Kot je 
dejal, je bil letošnji novoletni pohod kljub sne-
gu na poti eden lažjih. Pred leti so pohodniki 
gazili 60 centimetrov snega in so za vzpon na 
Šenturško goro potrebovali uro in pol hoje. 
Kljub veselemu silvestrovanju letos nihče od 
pohodnikov ni kazal znakov utrujenosti na 
Šenturški gori, kjer so se vsi udeleženci Mač-
kovega pohoda vpisali v pohodno knjigo, nato 
pa so se v znanem kmečkem turizmu Pavlin 
okrepčali s toplim čajem in sladicami. Ob vrni-
tvi v dolino so bili vsi udeleženci deležni poho-
dniške malice, ki jo skupaj vsa leta pripravijo 
člani pohodniške sekcije Škrjančki in Okrep-
čevalnica Marička v Zalogu. Osvežitev na sve-
žem zraku jim je dala novega zagona za pohode 
v letošnjem letu. Med pohodom so si Škrjančki 
ogledali tudi vseh devet jaslic, ki so bile posta-
vljene v skale ob planinski poti na Šenturško 
goro. Posebej organiziran pohod 'Od jaslic do 
jaslic' so sicer imeli že 27. decembra. Na sveti 

večer pa se je 50 pohodnikov, ki jih je vodil 
Peter Zmrzlikar, udeležilo polnočnice v cerkvi 
na Šenturški Gori. Dodajmo še, da so devetega 

novembra na Ambrožu pod Krvavcem imeli sv. 
mašo za vse planince, ki jo je daroval župnik 
Martin Zlobko. Janez Kuhar

Tradicionalni Mačkov pohod  
na Šenturško goro

Planinsko društvo Komenda, sekcija Škrjančki, je prvega januarja organiziralo tradicionalni,  
že 17. Mačkov pohod iz Jurčkove Dobrave na Šenturško goro, ki leži 667 metrov nad morjem. 

Zadovoljni pohodniki Mačkovega pohoda na cilju na Šenturški gori

Pri cerkvi sv. Štefana na Štefanji Gori je 
bila 26. decembra tradicionalna blagoslovi-
tev konj, soli in vode. Sol kmetje primešajo k 
živalski krmi, ponekod pa jo potresejo tudi 
po polju in travnikih. Tudi voda je morala 
biti že od nekdaj pri roki vse leto, namenjena 
blagoslovu doma in gospodarskega poslo-
pja. Zelo uspešno je blagoslov pripravilo 
Konjeniško društvo Krvavec Cerklje s pri-

zadevnim predsednikom Tonetom Guban-
cem. Udeležilo se ga je 30 konjenikov iz 
vasi pod Krvavcem pa tudi iz preddvorske 
in kamniške občine. Konje je za varstvo 
pred boleznimi in nesrečami blagoslovil 
šenčurski kaplan Marko Mohor Stegnar. 
Vsi udeleženci so dobili spominska darila 
Konjeniškega društva Krvavec Cerklje. 

Janez Kuhar

Na Štefanji Gori blagoslovili trideset konj
V okviru Prostovoljnega gasilskega 

društva Lahovče smo decembra že petič 
organizirali veselico v športni dvorani 
Cerklje. Zaradi velikega odziva na decem-
brsko prireditev v letu 2013, gostili smo 
ansambel Modrijani, smo se odločili, 
da jih ponovno povabimo v goste. Odlo-
čitev se je izkazala za pravilno, saj smo 
vstopnice razprodali že v zadnjem tednu 
novembra. Prireditev je velikega pomena 
za celotno vas Lahovče, saj na dan dogod-
ka sodelujejo številni vaščani, mladina in 
društvo Vahovške Cimbare. Vsi, ki sode-
lujemo, smo zelo veseli vzdušja, dobrega 
medsebojnega sodelovanja in super ener-
gije, ki nas na tak dogodek preveva. Zato 
smo v PGD Lahovče sklenili, da bomo 
veselice odslej prirejali vsak december. 
Naj omenim še, da bo tudi leto 2015 za nas 
posebno, saj bomo maja praznovali častit-
ljivo 90-letnico delovanja društva. Imeli 
bomo slavnostno povorko, slavje pa bomo 
zaključili s pogostitvijo in z veselico.

PGD Lahovče

Modrijani napolnili dvorano
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Zmaga in pokal obratovalnici Badrs
Društvo obrtnikov in podjetnikov Cerklje je minulo soboto na Krvav-

cu uspešno organiziralo trinajsto prvenstvo v veleslalomu za podjet-
nike, njihove družinske člane in zaposlene. V sedmih kategorijah je 
nastopilo dvainštirideset tekmovalk in tekmovalcev. Po besedah pred-
sednika društva Vlada Ahčina se obrtniki še vedno radi udeležujejo 
tradicionalnega tekmovanja: »Namen je sprostitev in nabiranje novih 
moči ter druženje podobno mislečih ustvarjalnih ljudi.« Ekipo so ses-
tavljali trije tekmovalci. Najuspešnejša je bila, že tretje leto zapored, 
obratovalnica Badrs iz Poženika, ki je dragocen pokal osvojila v trajno 
last. Za zmagovalno ekipo so nastopili Brane Dolinar ter sinova Rok 

in Aleš. Drugo mesto je osvojilo podjetje Meteor Cerklje, za katerega 
so nastopili oče Marko Remic ter sin Matej in hčerka Anja, tretja pa 
je bila obratovalnica Vargro iz Poženika, zanjo so tekmovali Matjaž 
Grošelj, Rebeka Grošelj in Viktor Koritnik. V skupini do 15 let je bila 
med deklicami najboljša Evelina Stare, med fanti Matej Remic, med 
ženskami do 40 let Anja Remic, med moškimi Aleš Dolinar, nad 40 
let pa sta bila najboljša Maja Križaj in Marko Remic. Med deskarkami 
je zmagala Maja Ropret. Najboljši trije v vsaki kategoriji so prejeli 
medalje, najboljše tri obratovalnice pa tudi pokale. 

Janez Kuhar

Najboljše tri ekipe (od leve): drugouvrščeni Meteor, zmagovalna ekipa Badrs in 
tretje uvrščeni Vargro

Na Krvavcu je 9. januarja potekalo tradi-
cionalno smučarsko tekmovanje v velesla-
lomu in družabno srečanje članov Sekcije 
krovcev, kleparjev in tesarjev Slovenije. 
Na tekmovanju so sodelovali krovci, tesar-
ji, kleparji, trgovci in dobavitelji ter njihovi 
družinski člani. Na startu je bilo 92 tekmo-
valcev, ki so tekmovali v dveh starostnih 
kategorijah, in sicer v starosti do 18 let in 
nad 18 let. V kategoriji do 18 let je zmagal 
Matic Hudobivnik, drugi je bil Tevž Brglez 
(oba z Gorenjske), tretji pa Luka Filipič iz 
Grosupljega. V kategoriji nad 18 let pa je 
zmagal Gregor Grilc s Šenturške Gore pred 

Katjo Murnc iz Zagorja in Petrom Koscem 
iz Mengša. Gregor Grilc je kot trikratni zma-
govalec prvenstev prejel tudi poseben pokal 
v trajno last. Najboljšim tekmovalcem sta 
pokale in medalje podelila organizatorja sre-
čanja Stane Kuhar in Silvester Oblak. Vsak 
tekmovalec je prejel spominsko medaljo in 
praktično darilo. Letos je za prijetno vzdušje 
v brunarici Sonček skrbel ansambel Veseli 
Gorenjci, program pa je povezoval Klemen 
Bučan. Glavni pokrovitelji tekmovanja so 
bili Obenauf, Knaufinsulation, Meltal IS, 
Kovinarstvo Bučar in Tondach Slovenija. 

Janez Kuhar

Na Krvavcu tekmovali krovci, kleparji in tesarji

Najboljši v skupini nad 18 let: zmagovalec Gregor Grilc (desno) s Šenturške Gore z drugouvrščeno Katjo 
Murnc iz Zagorja in tretjeuvrščenim Petrom Koscem iz Mengša

031 / 652 608 http: //www.g-k.si 
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Na turnirjih v Litvi so vse tri ekipe ŠD Krva-
vec dosegle po tri lepe zmage. Starejši Europ-
car Krvavec so v prvem delu premagali vse 
nasprotnike: Tornado Kaunas Litva (končni 
zmagovalci turnirja) s 73:68, Liepajo Latvija 
z 61:44 ter Sankt Petersburg Rusija z 52:17, v 
polfinalu pa jih je za točko premagala ekipa 
Jonavos iz Litve (63:64). V tekmi za 3. mesto je 
zmagala ekipa AISČIAI Kaunas (58:68). Mlaj-
ši pionirji Krvavec Tonač so se najprej pomerili 
z Dinamom Moskva (23:45), nato pa z ekipama 
Basket Koszalin Gdansk Poljska (43:30) in Tor-
nado Kaunas (24:41). V tekmah za uvrstitev na 
5. mesto so premagali Volgograd Rusija s 67:29 
in BC Migliniekas Liepaja z 51:39. Mladinci 
Ambrož Krvavec so na turneji odigrali sedem 
močnih tekem proti litvanskim ekipam v Mari-
jampolesu v Litvi in trikrat zmagali.

V ligah KZS uspešno nastopajo vse ekipe. 
Najmlajši pionirji U-11 Cisterna Krvavec so na 
prvem turnirju v ljubljanskih Stožicah premagali 
Union Olimpijo s 54:49 in Šenčur GGD z 51:43 
ter so 1. na lestvici v svoji skupini. Mlajši pionirji 
Krvavec Tonač so doma še enkrat več premagali 
Cerknico s 43:19 in Portorož s 43:14. Tudi oni so 
trdno na vrhu lestvice (šest zmag, brez poraza).

Pionirji Europcar Krvavec so letos še nepre-
magani: Hidria (78:48), Mesarija Prunk Seža-

na (86:47) in LTH Casting Škofja Loka (63:59). 
Na lestvici zasedajo 3. mesto za Pivko in LTH 
Casting ter pred Hidrio, Šenčurjem GGD, Bre-
žicami, Kolpo in Mesarijo Prunk Sežano. 

Tekmovanje uspešno nadaljujejo tudi kadeti 
Krvavec Botana: proti Novi Gorici so igrali 
59:72, Portorožu 60:65 in Pingvinom Ljublja-

na 60:80. Mladinci Ambrož Krvavec so morali 
na prvi letošnji tekmi priznati premoč Posavja 
Krško (50:63).

Tudi članska ekipa Krvavec Meteor je prvo 
tekmo v novem letu zmagala proti ekipi Žiri 
(54:48) in ostaja trdno v vodstvu 4. SKL.

Damjan Korošec, ŠD Krvavec

Uspešno v novo leto
Dobri rezultati že kažejo plodove vsakodnevnega dela z otroki in mladimi v Športnem društvu Krvavec.

Ekipa Krvavec Tonač U-13 je zelo uspešna.

Po prazničnem božično-novoletnem vzdušju smo močno zakorakali 
že v drugo polovico januarja, zato naše selekcije, od mini rokometa 
do članske ekipe, že pridno vadijo in trenirajo za nadaljevanje tek-
movanja v spomladanskem delu državnega rokometnega prvenstva 
Slovenije.

Vseeno pa se ozrimo malce nazaj v december, ko so starejši deč-
ki RK Cerklje sodelovali na mednarodnem rokometnem turnirju v 

Beogradu in domov prinesli lepe vtise in nove izkušnje. V prvi vrsti 
ni bil pomemben rezultat, temveč sodelovanje, nabiranje izkušenj in 
primerjava z ostalimi ekipami iz drugih držav.

Kot sem že uvodoma povedal, je pred nami nadaljevanje prvenstva, 
in sicer mlajši dečki B igrajo dodatne kvalifikacije za uvrstitev v pol-
finalno skupino D. V predtekmovanju so v svoji skupini zasedli 3. 
mesto.

Mladinci so v predtekmovanju 2. državne rokometne lige v svoji 
skupini zasedli 3. mesto in v nadaljevanju igrajo za končno uvrstitev 
od 7. do 12. mesta. Članska ekipa, ki v letošnji tekmovalni sezoni v 1. 
B DRL za moške nastopa v močno spremenjeni in okrnjeni sestavi, 
nadaljuje s tekmovanjem 7. februarja, ko nam v goste prihaja Dobova. 
Pred začetkom pa bo organiziran pripravljalni turnir, v soboto, 31. 
januarja, na katerem bosta poleg domače ekipe sodelovali tudi ekipi 
Rudar iz Trbovelj in Alples iz Železnikov. Članska ekipa bije borbo za 
obstanek v ligi, zato pričakujemo glasno pomoč s tribun.

Naj omenimo tudi naše najmlajše, ki so v jeseni začeli osvajati prve 
korake v rokometu, torej mini rokometašice in rokometaše. Za nami 
je odlično izpeljan Miklavžev turnir, pred nami pa težko pričakovani 
Pustni turnir v mini rokometu, ki se bo odvijal v soboto, 14. februar-
ja, na njem pa bodo sodelovale ekipe iz Vodic, Preddvora, Zaloga in 
Cerkelj.

Ob koncu pa še povabilo staršem najmlajših in višjih selekcij ter 
privržencem članskega rokometa. Vabljeni v čim večjem številu na 
naše tekme in k športnem navijanju za naše selekcije. Informacije o 
terminih tekem najdete na naši spletni strani: www.rk-cerklje.si. 

Janez Martinčič, sekretar

Pred nadaljevanjem rokometne lige
Selekcije Rokometnega kluba Cerklje že pridno vadijo in trenirajo za nadaljevanje tekmovanja v 

spomladanskem delu državnega rokometnega prvenstva.

Mlajši dečki B
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Po zaključku izpitov za višje pasove smo v 
Karate klubu Cerklje začeli z drugim sklopom 
treningov v šolskem letu 2014/15. Na treningu 
smo zato že začeli z učenjem tehnik za posame-
zne pasove, nadaljujemo pa tudi z utrjevanjem 
in izpopolnjevanjem osnovne tehnike. Tokrat-
ni izpiti so za sankukai karate klube iz dom-
žalske regije, Karate klub Komenda ter Karate 
klub Cerklje potekali 17. januarja v OŠ Venclja 
Perka Domžale. Pred začetkom izpitov so se z 
nastopom predstavili tudi najmlajši sankukai 
karateisti, ki obiskujejo malo šolo karateja – 
cicibani. K izpitu ali nastopu je v tem roku pri-
stopilo 18 dečkov in deklic ter sedem cicibanov, 
ki trenirajo v Karate klubu Cerklje. Preostali 
pa bodo svoje znanje pokazali na katerem od 
naslednjih izpitnih rokov.

Ob tej priložnosti dečkom in deklicam česti-
tamo za uspešno položene izpite, cicibanom pa 
za zbran pogum, ki je bil potreben za nastop. 
Blaž Filipič, trener v Karate klubu Cerklje

Uspešno v drugo polovico sezone

Izpit za 3. kyu (zeleni pas). Na levi Saša Černe Klavs in Nejc Dobravec iz Karate kluba Cerklje, ki sta uspešno 
opravila izpit.

Učenci Anže Lakatoš, Jan Zupan, Matej Remic, Miha Basej, Žiga 
Fujan, Luka Žibert, Martin Škrlec, Krištof Močnik, Tine Zevnik, Jaka 
Maradin, Rok Jelič in Lovro Sirc so pod mentorstvom gospoda profesorja 
Matjaža Petka OŠ Davorina Jenka predstavljali na področnem prvenstvu 
v košarki, ki je bilo 9. januarja v Kranju. Prvo tekmo proti OŠ Bistrica so 
odigrali zelo sproščeno in to se je videlo tudi pri rezultatu, saj so zmagali s 
47:25. Sledila je težja tekma proti OŠ Prežihovega Voranca. Prvo tretjino 
so odigrali malce zadržano, a so na koncu zmagali z 51:47. V finalu so se 
pomerili z OŠ Škofja Loka. Dobra obramba vedno prinese dober rezultat 
in tudi tokrat je bilo tako. Ko so zaustavili njihova najboljša igralca, je bila 
tekma veliko lažja, tako da so zmagali z 48:40. Postali so gorenjski prvaki 
in se uvrstili v četrtfinale državnega prvenstva v košarki. Lovro Sirc

Učenci postali gorenjski prvaki v košarki

Ulica 4. oktobra 1
4207 Cerklje

Tel.: 04/25 25 189
GSM: 031/641 335

ŠIVILJSTVO GRILC 

Šivanje po meri - vsa popravila oblačil.
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POGREBNIK, d. o. o.

Pogrebne storitve,  
Dvorje 13, 4207 Cerklje
 
Tel.: 04/25-21-424,  
GSM: 041 624 685 ali 070 443 902 
pogrebnik@siol.net ali darkojeric72@gmail.com

TRGOVINA
Z NOVIMI IN RABLJENIMI AVTODELI
AVTOKLEPARSTVO

Dvorje 93, 4207 CERKLJE

GSM: 041/331 396

Tel./fax: 04/25 26 750

se priporoča

MILAN KRNIČAR s.p

TRGOVINA
Z NOVIMI IN RABLJENIMI AVTODELI
AVTOKLEPARSTVO

Dvorje 93, 4207 CERKLJE

GSM: 041/331 396

Tel./fax: 04/25 26 750

se priporoča

MILAN KRNIČAR s.p

ErjavšekZvone,s.p.
Slovenskac.39,4207CERKLJE

Tel.:++386(0)42529130
Odprtovsakdanod7.do23.ure,občetrtkihod7.do12.ure.



Prijavite se na brezpla›no obveˆ›anje po e-poˆti ali 
SMS sporo›ilih.  

Obiˆ›ite naˆo spletno stran www.komunala-kranj.si in izpolnite 
obrazec "Prijava na obvestila".

Vaˆo prijavo lahko sporo›ite tudi na info@komunala-kranj.si 
ali pisno na naslov Komunala Kranj, d.o.o., Ulica Mirka 
Vadnova 1, 4000 Kranj.

Prijavite se na brezpla›no obveˆ›anje po e-poˆti ali 
SMS sporo›ilih.  

Obiˆ›ite naˆo spletno stran www.komunala-kranj.si in izpolnite 
obrazec "Prijava na obvestila".

Vaˆo prijavo lahko sporo›ite tudi na info@komunala-kranj.si 
ali pisno na naslov Komunala Kranj, d.o.o., Ulica Mirka 
Vadnova 1, 4000 Kranj.

Načini obveščanja za oskrbo s pitno vodo
Kot upravljavci javnega vodovodnega sistema vas skladno z 
zakonodajo obveščamo na sledeče načine:

Ko je vzrok neskladnosti pitne vode hišno vodovodno 
omrež je ali njegovo vzdrževanje, vas obvestimo čim prej 
oz. najkasneje v sedmih dneh. Uporabnike v individualnih 
objektih obvestimo osebno, javne objekte pa po elektronski 
pošti. Uporabnike v večstanovanjskih objektih obvestimo z 
obvestilom na oglasni deski. Obvestilo je objavljeno tudi na 
naši spletni strani www.komunala-kranj.si.

V primeru omejitev ali prepovedi uporabe pitne vode vas 
obvestimo čim prej, a najkasneje v dveh urah. Obveščamo 
vsak dan do preklica, in sicer dvakrat dnevno z objavami 
na Radiu Kranj, v primeru večjih razsežnosti tudi po radijski 
postaji VAL 202. Obvestilo je objavljeno tudi na naši spletni 
strani. Naknadno vas obvestimo tudi o prenehanju omeji-
tev oz. prepovedi uporabe. Če ste prijavljeni na brezplačno 
obveščanje, prejmete obvestilo tudi po elektronski pošti in/
ali SMS-sporočilo. Če še niste prijavljeni, vas vabimo, da to 

storite po e-pošti na naslov info@komunala-kranj.si ali pisno 
na naslov Komunala Kranj, d. o. o., Ulica Mirka Vadnova 1, 
4000 Kranj. 

V primeru, ko se izvajajo ukrepi za odpravo vzrokov neskla-
dnosti, vas obvestimo čim prej, a najkasneje v enem dnevu 
na zgoraj opisane načine. Naknadno vas obvestimo tudi o 
prenehanju izvajanja ukrepov.

V primeru dovoljenih odstopanj vas obvestimo po pridobitvi 
dovoljenja, a najkasneje v sedmih dneh z dvema objavama 
na Radiu Kranj, v primeru večjih razsežnosti tudi po radij-
ski postaji VAL 202. Ostali načini so enaki zgoraj opisanim. 
Naknadno izdamo tudi obvestilo o prenehanju dovoljenega 
odstopanja.

 Letno poročilo o skladnosti pitne vode v okviru notranjega 
nadzora za preteklo leto objavimo na spletni strani www.
komunala-kranj.si najkasneje do 31. marca. Povzetek poro-
čila objavimo tudi v občinskem glasilu Novice izpod Krvavca.

 

Čisto je lepo.
KOMUNALA KRANJ d.o.o., UL. MIRKA VADNOVA 1, KRANJ
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