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Lokalna novica je kraljica

Občankam in občanom občine Cerklje na Gorenjskem  
čestitamo ob občinskem prazniku, 23. septembru.

 Franc Čebulj, župan
 Občinski svet in Občinska uprava
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ANA ŠUBIC

• Občinski svetniki so na zadnji seji 
sprejeli nov odlok, s katerim so pri-
sluhnili zahtevam vaških skupnosti in 
znižali komunalne prispevke za novo-
zgrajeno kanalizacijo, sami pa temu 
niste bili preveč naklonjeni … 
"Še enkrat bom rekel, da gre za popu-
lizem nekaterih, ki se niti ne zavedajo 
posledic. Občina je po novem upoštevala 
še odobrena sredstva v višini 1,2 milijo-
na evrov za nadgradnjo čistilne naprave 
v Domžalah, ki pa jih še nismo prejeli. 
Vložek občine tako znaša osem milijo-
nov evrov in preko komunalnih prispev-
kov se ji bo povrnilo le 2,6 milijona evrov, 
tako da to dejansko pomeni 71-odstotno 
oprostitev plačila za priklop, ob upošte-
vanju evropskih sredstev in drugih virov 
bodo pa občani dejansko plačali slabih 
20 odstotkov skupnih stroškov izgradnje 
kanalizacije. Nekdo mi je rekel, da to ni 
bil moj denar. Ja, res ni bil, ampak to 
tudi ni bil denar davkoplačevalcev, pač 
pa smo do njega prišli preko dobrega go-
spodarjenja z nepremičninami in tudi 
sicer – dobesedno z varčevanjem. To ni 
bil denar od preteklih komunalnih pri-
spevkov, prav tako ne od nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljišča, s katerim 
komaj pokrivamo stroške zimske služ-
be. In če sredstva namenimo za sofinan-

ciranje komunalnih prispevkov, je treba 
vedeti, da jih potem za nekaj drugega ne 
bo. Sam menim, da bi v tem primeru 
morali skupni interes postaviti pred la-
stnega, a sem se glede na pritiske s stra-
ni vaških skupnosti, ne samo Lahovč, 
kjer je nastala civilna iniciativa, ampak 
tudi drugih, ki so zahtevale sestanek, 
nato odločil, da pripravimo korekcijo 
zneskov. Odlok so svetniki tudi sprejeli, 
upam pa, da se zavedajo posledic."
• In kakšne bodo po vašem posledice 
te odločitve?
"V naslednjih nekaj letih moramo že za 
kanalizacijo v nižinskem delu zagotoviti 
3,8 milijona evrov, da o hribovitih prede-
lih, ki jih je treba opremiti s kanalizacijo 
do leta 2022, niti ne govorim. Ne vem, 
kako jim bo to uspelo oz. kako bodo v isti 
meri sofinancirali privatne komunalne 
čistilne naprave. Čaka nas tudi gradnja 
krvavškega vodovoda in ceste proti gon-
doli. Skupaj imamo do leta 2022 za okoli 
40 milijonov investicij, s tem da nam v 
občinskem proračunu ob sedanji glava-
rini za investicije ne ostane nič, poleg 
tega pa bo v prihodnje verjetno na vo-

ljo precej manj sredstev EU za okoljske 
projekte. Ne vem, kako bodo tisti, ki se 
vidijo v lokalni politiki tudi v prihodnje, 
izvajali nujne investicije, ki nam jih 
narekuje zakonodaja. Za mene, ki sem 
župan zadnji mandat, bi bilo najbolj po-
pulistično, da bi občane plačila komu-
nalnega prispevka kar oprostili, a se je 
treba zavedati, da kakršnakoli všečnost 
v lokalni skupnosti lahko pripelje zgod-
bo tako daleč, kot je to državo."
• Kaj pa če nekdo komunalnega pri-
spevka res ne bo mogel plačati?
"Možno je plačilo na 20 obrokov, če pa 
bo občan v hudih finančnih težavah, 
bomo to seveda tolerirali. Pomagajo jim 
lahko tudi različne humanitarne orga-
nizacije, s katerimi pa ugotavljamo, da 
v Cerkljah socialnih stisk k sreči ni prav 
veliko. Povem lahko tudi, da je bilo še po 
prejšnjem odloku v naselju Lahovče iz-
danih 176 odločb o odmeri komunalnega 
prispevka. 36 občanov ga je poravnalo 
v celoti, podpisanih pa imamo še sto 
obročnih pogodb, od katerih je večina 
občanov prvi obrok že plačala. Za obrtni-
ke pa menim, da na našem območju ni 

Občani bodo 
plačali le petino 
stroškov
Občani bodo z znižanim 
komunalnim prispevkom 
sedaj dejansko plačali le 
slabo petino od skupnih 
stroškov izgradnje 
kanalizacije, opozarja 
župan Franc Čebulj.

Župan Franc Čebulj

NOVICE IZPOD KRVAVCA SO PRILOGA ČASOPISA  

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. Oblikovanje Matjaž Švab. Priprava za tisk Gorenjski glas, tisk: Ti skar na Lit te ra pic ta, d. o. o. NOVICE IZPOD KRVAVCA, 
številka 4, so priloga 75. številke Gorenjskega glasa, 18. septembra 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. Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem. Na naslovnici: Dom Taber, foto: Matic Zorman
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takega, ki komunalnega prispevka ne bi 
bil zmožen plačati."
• Dom Taber je še vedno brez direk-
torja s polnim mandatom ...
"Čez nekaj mesecev bomo ponovno obja-
vili razpis, saj želim, da se Zdravko Ka-
stelic, ki je ta čas v. d. direktorja doma, 
čimprej vrne v občinsko upravo. Zdrav-
ko resnično obvlada objekt s prostorske-
ga vidika, poleg tega pa ima dom stro-
kovno vodjo in pomočnika direktorja. 
A trenutno je naša največje skrb, da bo 
kader pripravljen na sprejem stanoval-
cev in da bo dom dobil dober sloves. Žal 
pa si nekateri svetniki prizadevajo, da 
ta dom ne bi zaživel oz. skušajo do za-
dnjega daha blokirati zgodbo o uspehu. 
To se je pokazalo tudi na zadnji seji ob 
sprejemanju novega akta o ustanovitvi 
Socialno-varstvenega zavoda Taber, ko 
so mi očitali, da imam kot župan preveč 
pristojnosti. Na tem mestu zagotavljam, 
da so akti dobro pripravljeni in da gle-
de tega ne mislim barantati, vsaj toliko 
časa, da dom v celoti začne dobro poslo-
vati. Če kdo misli, da so v aktu zapisane 
pristojnosti za župana lahko breme, se 
zelo moti."
• Ob začetku novega šolskega leta je 
za občane velika pridobitev tudi nova 
direktna avtobusna linija proti Lju-
bljani …
"Res je. Po dolgoletnih prizadevanjih 
nam je le uspelo. Pobudo za vzpostavitev 
te linije sem prvič sprožil že pred 20 leti, 
nazadnje pa po letošnjih zborih občanov 
vaških skupnosti, na katerih so izposta-
vili tudi potrebo po direktni povezavi z 
glavnim mestom. Uvedba direktne linije 
je velika pridobitev ne le za šolarje, pač 
pa tudi za ostale občane, saj bo njihova 
pot v Ljubljano krajša in hitrejša." 

ANA ŠUBIC

Šestintrideset zaposlenih v Domu Ta-
ber v Šmartnem se ta čas pospešeno 
pripravlja na začetek sprejemanja 
stanovalcev. Prve bodo sprejeli 28. sep-
tembra, je napovedal v. d. direktorja 
Zdravko Kastelic in dodal, da je zani-
manje veliko, saj so doslej prejeli okoli 
250 prošenj za sprejem. Pred tednom 
dni so imeli že 140 popolnih vlog sta-
novalcev, ki so pripravljeni na takoj-
šnji sprejem, a čakajo na točen datum, 
saj jih bodo sprejemali po pet na dan. 
Kot predvidevajo, bo dom, ki je zasno-
van za 150 stanovalcev, poln še pred 
novim letom, hkrati s sprejemanjem 
stanovalcev pa bodo povečevali tudi 
število zaposlenih, ki jih bo na kon-
cu predvidoma 72. Pred tednom dni 
so pripravili tudi dan odprtih vrat, na 
katerem si je prostore doma ogledalo 
1300–1500 obiskovalcev.
Dom, ki so ga začeli graditi februarja 

2013, sestavljata dva med seboj pove-
zana objekta s površino dobrih 7500 
kvadratnih metrov, v katerih je 34 
enoposteljnih in 58 dvoposteljnih sob 
ter dva apartmaja. V objektu urejajo še 
prostore za splošnega zdravnika, zo-
bozdravnika in fizioterapijo. "Prostori 
bodo kmalu nared. Zdravnik bo stano-
valcem na voljo od prvega oktobra, po 
novem letu pa tudi občanom. Takrat se 
bo iz šole v prostore doma preselil tudi 
zobozdravnik, tja pa se bo preselila še 
fizioterapija iz Velesovega," je pojasnil 
župan Franc Čebulj.
Celotna investicija v Dom Taber 
(vključno z zemljišči, zunanjo ureditvi-
jo in opremo) je ocenjena na okoli 14,5 
milijona evrov, s 5,7 milijona evrov pa 
jo sofinancira EU. Občinski svetniki so 
na zadnji seji sklenili, da bo občina ves 
svoj denarni vložek, ki je ocenjen na 
7,8 milijona evrov, v Zavod Taber pre-
tvorila v finančno terjatev, ki jo bo mo-
ral zavod v prihodnosti občini povrniti.

Dom Taber odpira svoja vrata
Stanovalce bo začel sprejemati 28. septembra.

Funkcijo v. d. direktorice Zavoda za turi-
zem Cerklje je 15. septembra nastopila 
Lidija Bregar, univerzitetna diplomirana 
ekonomistka, ki je bila dolga leta direkto-
rica Korporativnega komuniciranja na ravni 
celotnega sistema Save, katerega pomem-
ben del predstavlja tudi dejavnost turizem. 
Kot so zapisali na spletni strani zavoda, bo 
prioriteta njenega delovanja povezovanje 
subjektov za izrabo razvojnih priložnosti 
turizma Cerkelj in širšega območja Aktivne 
regije Alpe - Krvavec. A. Š.

Zavod za turizem vodi 
Lidija Bregar

ANA ŠUBIC, FOTO: MATIC ZORMAN

Občina Cerklje in Vaška skupnost Sidraž danes, 18. septembra, ob 17. uri vabita na od-
prtje ceste Šenturška Gora–Sidraž. Kot je pojasnil Metod Kropar iz občinske uprave, 
je bila ta cesta prej v slabem stanju in tako ozka, da srečevanje avtobusov in osebnih 
vozil ni bilo možno, zato je bila v času šolskih prevozov za avtomobile zaprta: "Izvajalec 
Gorenjska gradbena družba je cesto v dolžini 1350 metrov rekonstruiral in razširil, tako 
da bo srečevanje osebnih vozil in avtobusov zdaj možno." Rekonstrukcija ceste, ki se 
je začela konec lanskega leta, je vredna okoli 260 tisoč evrov in je največja letošnja 
občinska investicija v cestno infrastrukturo.

Odprtje ceste v Sidraž
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PETEK, 18. september

17.00 • Odprtje ceste Šenturška Gora–Sidraž, Sidraž,  
organizator Občina Cerklje in Vaška skupnost Sidraž 

SOBOTA, 19. september

7.00–11.00 • Preventivne meritve krvnega tlaka, sladkorja in  
holesterola v krvi; prostori Občine Cerklje na Gorenjskem, prijave  
sprejemajo na tel. 04 25 22 436, organizator Rdeči križ Cerklje

8.00 • Gasilsko tekmovanje; ob Osnovni šoli Davorina Jenka Cerklje, 
organizator Gasilska zveza Cerklje

8.00 • Družinski dan AS; Krvavec, organizator RTC Krvavec

9.00 • Košarkarski turnir cicibanov U-9; Večnamenska športna dvorana 
Cerklje, organizator Športno društvo Krvavec

11.30 • Košarkarski turnir najmlajši U-11; Večnamenska športna dvorana 
Cerklje, organizator Športno društvo Krvavec

NEDELJA, 20. september

9.30 • Košarkarski turnir pionirji U-15; Večnamenska športna dvorana 
Cerklje, organizator Športno društvo Krvavec

9.00–13.00 • Trening varne vožnje; pred Osnovno šolo Davorina Jenka 
Cerklje, organizator Avto moto društvo Cerklje

15.00 • Turnir v malem nogometu; igrišče v Adergasu, organizator  
Športno društvo Adergas

16.00 • Turnir v odbojki; igrišče v Adergasu, organizator Športno društvo 
Adergas

17.00 • Turnir v metu trojk; igrišče v Adergasu, organizator Športno 
društvo Adergas

TOREK, 22. september

8.00 • Pohod na Štefanjo goro; Štefanja Gora–Spodnja vas–Mežnar–
Apniše–Možjanca–Štefanja Gora, zbirno mesto pred AMD  
Cerklje, organizator Društvo upokojencev Cerklje

SREDA, 23. september

7.00 (do 13.00) • Krvodajalska akcija z odvzemom krvi; Večnamenska 
športna dvorana Cerklje, organizator Rdeči križ Cerklje

15.00 • Tekmovanje veteranskih skupin v balinanju – 2. tekma;  
balinišče Pod Jenkovo lipo, organizator Društvo upokojencev Cerklje –  
balinarska sekcija

18.00 • Podoknica velikemu Cerkljanu; Borštnikova domačija v Cerkljah, 
organizator: Kulturni klub Liberius Cerklje

19.30 • Članska rokometna tekma 1/16 za Pokal Slovenije; Večnamenska 
športna dvorana Cerklje, organizator Rokometni klub Cerklje

ČETRTEK, 24. september 

18.00 • Odprtje razstave Klekljaric Lastovk; galerija v Petrovčevi hiši 
v Cerkljah, razstava bo odprta od 24. 9. do 1. 10., organizator Klekljarice 
Lastovke

19.30 • Članska rokometna tekma 1/16 za Pokal Slovenije; Večnamenska 
športna dvorana Cerklje, organizator Rokometni klub Cerklje

PETEK, 25. september

19.00 • OSREDNJA OBČINSKA SLOVESNOST s podelitvijo občinskih 
priznanj in priznanj najlepše urejenim vasem, ulicam in objektom v letu 
2015; Kulturni hram Ignacija Borštnika Cerklje, organizator Občina Cerklje 
na Gorenjskem in Zavod za turizem Cerklje

19.00 • Večerja na zajli, Kabinska žičnica Krvavec, organizator Gostilna 
Dvor Jezeršek in Gostilna Krištof

SOBOTA, 26. september

10.00 • Rokometna tekma 3. krog DP starejši dečki A RK CERKLJE : ŠD 
ŠKOFLJICA; Večnamenska športna dvorana Cerklje, organizator Rokometni 
klub Cerklje

12.00 • Košarkarski turnir mlajši U-13; Večnamenska športna dvorana 
Cerklje, organizator Športno društvo Krvavec

19.00 • Koncert Šenturškega okteta – predstavitev zgoščenke z gosti; 
Cerkev sv. Urha na Šenturški Gori, organizator Kulturno društvo Šenturška 
Gora

20.00 • Vasovanje pod lipo domačo; na Trati, organizator Kulturno  
društvo Pod Lipo Adergas

TOREK, 29. september

20.00 • Zlati časi, kam hitite; vadbena soba folklorne skupine  
v Kulturnem hramu Ignacija Borštnika Cerklje, organizator Kulturno društvo 
Folklora Cerklje

PETEK, 2. oktober

18.00 • Odprtje razstave Pod šmarškim zvonom; Petrovčeva hiša  
v Cerkljah, organizator Kulturni klub Liberius Cerklje

19.30 • Košarkarski turnir generacij; Večnamenska športna dvorana 
Cerklje, organizator Športno društvo Krvavec

OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM

PROGRAM PRIREDITEV OB OBČINSKEM PRAZNIKU 2015
Spoštovane občanke in občani!

Ob praznovanju občinskega praznika vas vljudno vabimo, da se udeležite prireditev in osrednje slovesnosti  
s podelitvijo občinskih priznanj in priznanj najlepše urejenim vasem, ulicam in objektom v letu 2015,  

ki bo v petek, 25. septembra 2015, ob 19. uri v Kulturnem hramu Ignacija Borštnika v Cerkljah na Gorenjskem.

Župan Franc Čebulj
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SOBOTA, 3. oktober

11.00 • Proslava, posvečena spominu na umorjene in padle; Sidraž  
(pri Dobovšku), organizator Občinska organizacija Združenje borcev za 
vrednote NOB Cerklje na Gorenjskem

19.00 • Prireditev ob 10-letnici delovanja dramske skupine  
Pod Stražo; Kulturni hram Ignacija Borštnika Cerklje, organizator Dramska 
skupina Pod Stražo

TOREK, 6. oktober

8.00 • Pohod po Poti treh zvonov; Sebenje–Žiganja vas–Retnje–Breg– 
Sebenje, zbor pred AMD Cerklje, organizator Društvo upokojencev Cerklje

PETEK, 9. oktober

18.00 • Zaključna podelitev priznanj iz naslova ocenjevanja medu; 
Kulturni hram Ignacija Borštnika Cerklje, organizator Društvo čebelarjev 
Cerklje

TOREK, 13. oktober

8.00 • Kolesarski izlet po vaseh občine; Cerklje na Gorenjskem, 30 km, 
zbirno mesto pred AMD Cerklje, organizator Društvo upokojencev Cerklje

SOBOTA, 17. oktober

8.00 • S kolesom na kostanjev piknik v Suhadole; Suhadole, 26 km, 
zbirno mesto pred AMD Cerklje, organizator Društvo upokojencev Cerklje

14.00 • Dan odprtih vrat Prostovoljnega gasilskega društva Cerklje; 
gasilski dom Cerklje, organizator Prostovoljno gasilsko društvo Cerklje

TOREK, 20. oktober

8.00 • Planinski izlet na Tošč; Gonte–Mali Tošč 902 m, Tošč 1021 m ali 
Šmarna gora 669 m iz Zavrha, zbirno mesto je pred AMD Cerklje, 3 ure, 
organizator Društvo upokojencev Cerklje

ČETRTEK, 22. oktober

20.00 • Gledališki abonma: Micika in Aldo (socialna komedija);  
Kulturni hram Ignacija Borštnika Cerklje, organizator Zavod Smejmo se

PETEK, 23. oktober

19.00 • Prireditev »Družina poje«; dvorana Kulturnega društva Pod lipo 
Adergas, organizator Kulturno društvo Pod lipo Adergas

19.00 • Humanitarni koncert za pomoč ljudem, Franc Pestotnik in 
ansambel Okrogli muzikantje; Kulturni hram Ignacija Borštnika Cerklje, 
karte bodo na voljo na več prodajnih mestih ter uro pred koncertom,  
organizator Območno združenje Rdečega Križa Kranj

SOBOTA, 24. oktober

9.30 • Košarkarski turnir kadeti U-17; Večnamenska športna dvorana 
Cerklje, organizator Športno društvo Krvavec

18.00 • Praznična oblačila naših prednikov – predstavitev noš ob ljudski 
pesmi in glasbi; predverje v  Kulturnem hramu Ignacija Borštnika Cerklje, 
organizator KD Folklora Cerklje

19.00 • VIII. večer folklore: Slovenija, od kod lepote tvoje; Kulturni hram 
Ignacija Borštnika Cerklje, organizator KD Folklora Cerklje

ČETRTEK, 29. oktober–SOBOTA, 31. oktober

9.00 • Mednarodno košarkarsko tekmovanje mlajših mladincev za 
pokal Cerkelj 2015, Večnamenska športna dvorana Cerklje, organizator 
Športno društvo Krvavec

SOBOTA, 31. oktober

11.00 • Komemoracija ob Dnevu spomina na mrtve; Cerklje – centralni 
spomenik NOB, organizator Občinska organizacija Združenje borcev za 
vrednote NOB Cerklje na Gorenjskem

VLJUDNO VABLJENI!

Več informacij: www.cerklje.si in www.tic-cerklje.si Cerklje pod Krvavcem

OBČINA 
CERKLJE NA GORENJSKEM

Spoštovane občanke, spoštovani občani!

Ob praznovanju občinskega praznika 
vas vljudno vabimo na

OSREDNJO  
OBČINSKO SLOVESNOST

s podelitvijo nagrad, priznanj in plaket Občine Cerklje 
na Gorenjskem.

Osrednja občinska slovesnost bo 
v petek, 25. septembra 2015, ob 19. uri 

v Kulturnem hramu Ignacija Borštnika v Cerkljah.
 

Slavnostna govornica bo 
ravnateljica Osnovne šole Davorina Jenka Cerklje,  

gospa Damijana Božič Močnik.

V programu bodo sodelovali Komorni moški pevski zbor 
Davorina Jenka Cerklje,  Mladinski zbor osnovne šole 

Davorina Jenka Cerklje in Kulturno društvo Godba Cerklje.

Po slovesnosti ste vljudno vabljeni na pogostitev.

 Počastili nas boste s svojo prisotnostjo!

      Župan 
       Franc Čebulj

Cerklje na Gorenjskem, 14. september 2015

Na podlagi 12. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni 
list RS, št. 16/08, 123/08,  8/11, 30/11 odl.US, 90/12 in 111/13) 
Občina Cerklje na Gorenjskem in Zavod za varstvo kulturne de-
diščine Slovenije – OE Kranj vabita lastnike in zainteresirano 
javnost na 

JAVNO OBRAVNAVO
osnutka Odloka o razglasitvi Samostana Velesovo  

in Cerkve Marijinega oznanjenja za kulturni spomenik  
lokalnega pomena

Javna obravnava bo v sredo, 30. 9. 2015, ob 16. uri v veliki sejni 
sobi Občine Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 4207 
Cerklje na Gorenjskem. Na javni obravnavi bodo javnosti pred-
stavljeni razlogi za razglasitev, predstavljen bo osnutek odloka o 
razglasitvi in kartografska dokumentacija.

Številka: 622-01/2014-04
Datum: 11. 9. 2015   
   
 ŽUPAN
 FRANC ČEBULJ, l.r.
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ENKRATNA NAGRADA

Nagrado Občine Cerklje prejme Matic 
Zorman iz Cerkelj za fotoreportersko 
delo, s katerim verodostojno, neolepšano 
in iskreno pripoveduje zgodbe običajnih 
ljudi, ki so prisiljeni živeti v nesvobodi. 
Zorman je aktualni zmagovalec osre-
dnjega fotografskega natečaja v državi 
– Slovenia Press Photo 2015. Njegova pro-
fesionalna pot se je začela že pred leti z 
dnevnimi objavami v nekaterih sloven-
skih časnikih in revijah. V želji po ne-
nehnem razvoju na področju reportažne 
fotografije se predaja številnim novim 
priložnostim v obliki izzivov in potovanj. 
Njegove dokumentarne fotografije so 
deležne številnih priznanj. V Sloveniji je 
bil na natečaju Slovenia Press Photo na-
grajen za najboljšo reportažno serijo leta 
2012. S serijo Obrazi vojne, ki obravnava 
posledice vojne v Gazi, je bil sprejet med 
vzhajajoče talente agencije Reportage by 
Getty Images.
Predlagatelj: Marko Bolka, Lista Za Vas

VELIKA PLAKETA

Veliko plaketo Občine Cerklje prejme 
Kulturno društvo Folklora Cerklje za 
dolgoletno aktivno delo na področju kul-
ture in ohranjanja kulturnega izročila. 
Folklora Cerklje že 10. leto aktivno sode-
luje pri sooblikovanju živahnega kultur-
nega utripa v občini, kulturno tradicijo 
in tradicionalno oblačilno kulturo lo-
kalne skupnosti pa s plesom in petjem 
uspešno predstavljajo tudi preko naših 
meja. S prireditvami, kot so Ohcet po 
starem, Večeri folklore, Zapoj in zaukaj, 
dekleta zasukaj, ter drugimi sodelovanji 
na regijskih, državnih in mednarodnih 
folklornih festivalih skrbijo za ohranja-
nje ljudskega izročila na področju plesa 
in glasbe z namenom, da se preteklost 
ne pozabi, in v želji, da jo mladi čim bo-
lje spoznajo.  
Predlagatelja: Lista za razvoj vasi pod 
Krvavcem in župan Franc Čebulj
 

MALA PLAKETA 

Malo plaketo Občine Cerklje prejme Pe-
ter Slatnar ml. iz Cerkelj za uspešno in 
ustvarjalno delo ter vidne dosežke na 

področju gospodarske dejavnosti. Peter 
Slatnar ml. je danes vodilni inovator in 
proizvajalec vezi za skakalne smuči, saj 
njegove vezi uporablja večina skakalcev 
v svetovnem pokalu, tudi vsi slovenski 
reprezentanti. Z uporabo sodobnih ma-
terialov (karbon) so njegove vezi bistve-
no lažje od konkurenčnih, kar omogoča 
boljše tekmovalne rezultate. Močna ino-
vacijska dejavnost ter uspeh na trgu je 
dokaz, da imajo manjša in srednje veli-
ka podjetja v naši občini velik potencial.
Predlagatelj: Marko Bolka, Lista Za Vas

PRIZNANJA 

Priznanje Občine Cerklje prejme Stanislav 
Bernard iz Cerkelj za dolgoletno članstvo, 
sodelovanje in opravljanje prostovoljne-
ga dela v Društvu upokojencev Cerklje in 
pri programu Starejši za starejše. V le-
tih 2007–2010 je bil predsednik častnega 
razsodišča društva, od leta 2011 dalje pa 
je predsednik nadzornega odbora. Leta 
2010 je s strani Zveze društev upokojencev 
Slovenije prejel pisno priznanje, leta 2014 
pa malo plaketo. V letu 2011 je DU Cerklje 
pristopilo k vseslovenskemu programu 
Starejši za starejše, pri čemer je Stanislav 
Bernard nudil moralno podporo od same-
ga začetka. Kot prostovoljec je anketiral 
30 občanov in starejše vključil v program, 
obiskuje pa jih še danes. Že drugi mandat 
je tudi član občinskega sveta. 
Predlagatelj: koordinatorka in prosto-
voljke programa 'Starejši za starejše' pri 
DU Cerklje 

Priznanje Občine Cerklje prejme Ivan 
Kern iz Ljubljane za dolgoletno članstvo 
v Krajevni organizaciji Rdečega križa 
Cerklje in dolgoletno humanitarno de-
janje prostovoljnega darovanja krvi. Že 
kot mlad fant je v Cerkljah začel darova-
ti kri. Tudi po selitvi v Ljubljano se daro-
vanju krvi ni odpovedal, saj se še vedno 
redno vključuje v krvodajalske akcije pri 
cerkljanskem Rdečem križu. Do sedaj je 
kri daroval že 94-krat. Poleg akcij se z 
veseljem odzove tudi na klice Zavoda za 
transfuzijsko medicino, kadar potrebu-
jejo kri ali plazmo z njegovo krvno sku-
pino. Število odvzemov še ni dokončano, 
saj je pripravljen darovati kri še naprej.  

Predlagatelj: KO Rdečega križa Cerklje
Priznanje Občine Cerklje prejme Marija 
Vrhovnik iz Raven za 35-letno odgovor-
no, profesionalno delo z najmlajšimi, 
za zagnanost in vztrajnost pri posredo-
vanju lepe slovenske besede in ljudske-
ga izročila najmlajšim in odličen zgled 
prihajajoči generaciji vzgojiteljev. Njene 
priprave na delo z otroki so strokovno 
poglobljene, vedno ciljno naravnane. 
Zaradi ljubezni do ljudskega izročila je 
dolga leta sestavljala vrtčevsko folklor-
no skupino. Že vrsto let je tudi izvrstna 
mentorica dijakom in študentom na po-
dročju predšolske vzgoje. 

Priznanje Občine Cerklje prejme Ida Va-
dnov iz Kranja za 35-letno predano in 
strokovno delo v vrtcu, za spontano po-
vezovanje vrtca in vaške skupnosti in 
ohranjanje ljudskih običajev ter odgovor-
no in predano mentorstvo. Kot organiza-
cijski vodja enote vrtca v Zalogu je vrtec 
resnično približala ljudem. Veliko je bilo 
projektov, ki so nastali spontano in z že-
ljo po medsebojnem druženju in prijate-
ljevanju. Mnogim dijakom in študentom 
vzgojiteljske smeri je bila dobra, odgo-
vorna in predana mentorica. Njen nabor 
uspešnih praks, izkušenj in pridobljenih 
znanj je izjemno bogat. Ljubezen do vzgo-
jiteljskega dela je izkazovala v dejanjih. 

Priznanje Občine prejme Irena Naglič iz 
Cerkelj za 39-letno strokovno in ustvar-
jalno delo v vrtcu, za doprinos k prenosu 
znanja, izkušenj in dobre prakse med so-
delavci ter njeno dragoceno zapuščino na 
strokovnem področju predšolske vzgoje. 
Irena Naglič se je z uvajanjem javnega 
nacionalnega programa Kurikuluma za 
vrtce s svojimi kolegicami poglobljeno 
lotila novih pristopov pri posredovanju 
posameznih vsebinskih področij in tako 
oblikovala odprto učečo se skupnost, kjer 
so se znanje, izkušnje in dobre prakse 
spontano prenašale. Certifikat kakovo-
sti na področju vzgoje in izobraževanja, 
ki je bil v sklopu šole podeljen tudi vrtcu, 
je tudi rezultat njenega aktivnega dela v 
Timu za kakovost. 
Predlagatelj zadnjih treh priznanj: OŠ 
Davorina Jenka Cerklje, ravnateljica  
Damijana Božič - Močnik

Letos osem občinskih priznanj
Podelili jih bodo na osrednji občinski slovesnosti 25. septembra ob 19. uri  
v Borštnikovem hramu.
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Občinski svetniki so ta mesec sprejeli že 
drugo spremembo odloka o programu 
opremljanja stavbnih zemljišč in merilih 
za odmero komunalnega prispevka za 
kanalizacijo, zgrajeno po letu 2008. Obči-
na bo tako po novem preko komunalnega 
prispevka občanom obračunala le polovi-
co skupnih stroškov izgradnje kanalizaci-
je v vzhodnem delu občine in rekonstruk-
cije čistilne naprave Domžale-Kamnik, 
kar je bila tudi zahteva vaščanov Lahovč, 
ki so bili nezadovoljni z višino prej od-
merjenega komunalnega prispevka. 
Kot je pojasnil Ivo Kejžar, direktor Ipsu-
ma, kjer so pripravili odlok, je občina v 

času od prve spremembe pridobila kohe-
zijska sredstva za čistino napravo Dom-
žale-Kamnik v višini 1,04 milijona evrov, 
kar znižuje obračunske stroške, po dru-
gi strani pa se bodo povečale investici-
je v kanalizacijski sistem do konca leta 
2016, saj so predvideli dodatne kanale v 
dolžini 3,5 kilometra za naselja Lahovče, 
Spodnji in Zgornji Brnik, Dvorje, Cerklje 
in Glinje, kar je skupne stroške povečalo 
na 13,4 milijona evrov. S tokratno spre-
membo odloka se od skupnih stroškov 
poleg drugih virov financiranja, ki so se 
na račun dodatnih evropskih sredstev 
povečali na dobrih pet milijonov evrov, 
odšteje še 1,7 milijona evrov, ki jih bo 
občina namenila iz integralnega prora-

čuna. Tako po novem obračunski stro-
ški znašajo 6,7 milijona evrov, kar je 50 
odstotkov skupnih stroškov, je poudaril 
Kejžar in dodal, da bodo zneski na po-
ložnicah zdaj približno dvajset odstot-
kov nižji kot na prejšnjih odločbah. Če 
je denimo po prejšnjem odloku komu-
nalni prispevek za objekt z neto tlorisno 
površino 274,6 kvadratnega metra in 106 
kvadratov zemljišča znašal 1762 evrov, 
bodo občani zdaj plačali 1472 evrov. 
V skladu s spremenjenim odlokom bodo 
izdane nove odločbe za plačilo komunal-
nega prispevka, prejšnje pa se razvelja-
vijo. Kdor je sprva odmerjen prispevek 
že v celoti plačal, bo razliko do novega 
prispevka dobil vrnjeno.

Komunalni prispevek še za petino nižji

ANA ŠUBIC, FOTO: MATIC ZORMAN

Z razglasitvijo samostana Velesovo in 
cerkve Marijinega oznanjenja za kul-
turni spomenik lokalnega pomena želi 
Občina Cerklje objektoma kulturne dedi-
ščine zagotoviti nadaljnji obstoj in celo-
vitost ter ohraniti pomembne varovane 
sestavine. Poleg tega je v primeru raz-
glasitve za spomenik lokalnega pome-
na bistveno večja možnost za pridobitev 
nepovratnih sredstev, je župan Franc 
Čebulj na zadnji seji razložil občinskim 
svetnikom. Dodal je še, da je velesovski 
samostan s cerkvijo vse do leta 2001 
imel status spomenika lokalnega in 
tudi državnega pomena ter da je najbolj 
zaslužen za to, da imajo odlok ponovno 
pred sabo, župnik Slavko Kalan.  
Odlok kot varovane sestavine navaja lo-
kacijo cerkve z obzidjem, cerkveno stav-
bo, samostanski trakt, zidano in leseno 
gospodarsko poslopje, obzidje in trg pred 
cerkvijo, varovati pa je potrebno tudi vse 
neokrnjene vedute na samostan, zlasti 
z južne strani. Opredeljuje tudi vplivno 
območje, ki ga spomeniki po zakonu 
morajo imeti. "Vplivno območje poteka 
od ceste proti samostanu. Vanj sodijo 
tudi cerkev na Trati, mrliške vežice in 
nekaj hiš na Trati. Na tem območju gre 

za kvalitetno kulturno krajino, ki je uvr-
ščena med krajine z izstopajočimi arhi-
tekturnimi poudarki in je tudi v prostor-
skih aktih že zavarovana, tako da smo 
samo del že zavarovane krajine vključili 
v vplivno območje spomenika," je na seji 
občinskega sveta pojasnila Nika Leban 
iz kranjskega zavoda za varstvo kultur-
ne dediščine, kjer so pripravili osnutek 
odloka. Ta za vplivno območje določa, 
da se v njem ohranja obstoječa gospo-

darska raba, gradnje in obnove obstoje-
čih stavb ter posegi v infrastrukturo pa 
so pod nadzorom spomeniške službe. 
"Zaradi zaščitenosti je za vsak poseg že 
sedaj treba pridobiti kulturnovarstvene 
pogoje in soglasje, zato se s tem odlokom 
režim v vplivnem območju ne bo poslab-
šal. Gradnja ne bo prepovedana, bo pa 
nadzorovana, kar pomeni, da bomo iz-
dajali pogoje glede na veljavne varstvene 
režime," je še pojasnila Lebnova.

Zavarovati želijo samostan in cerkev
Občinski svet je na zadnji seji sprejel osnutek odloka o razglasitvi samostana Velesovo 
in cerkve Marijinega oznanjenja za kulturni spomenik lokalnega pomena.

Osnutek odloka o razglasitvi velesovskega samostana s cerkvijo za kulturni spomenik 
lokalnega pomena bodo javnosti predstavili na javni obravnavi 30. septembra. 
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ANA ŠUBIC, FOTO: MATIC ZORMAN

Osnovno šolo Davorina Jenka Cerklje v 
tem šolskem letu obiskuje 753 učencev 
(641 v Cerkljah in 112 v Zalogu), od tega 
88 prvošolčkov. Pod okrilje šole sodi tudi 
Vrtec Murenčki z 221 otroki. V tem letu 
so na šoli za rdečo nit vzeli verz Tone-
ta Pavčka iz pesmi Branje, in sicer 'Bra-
ti pomeni početi podvige'. "Zaznali smo 
upad branja, tudi za slovensko bralno 
značko. Ni zaznana slaba tehnika bra-
nja, ampak da otroci premalo berejo in 
da slabo razumejo, kar preberejo. Zato 
se bomo na teh področjih več ustavlja-
li in mladim pomagali priti do kvalite-
tnega razumevanja branja, saj bodo to v 
življenju tudi potrebovali," je napovedala 
ravnateljica Damijana Božič - Močnik.
Pri šoli v Cerkljah se ta čas zaključuje po-
polna prenova otroškega igrišča za otro-
ke od 5. do 12. leta, ki bo začelo obratova-
ti konec meseca. Prejšnja igrala je načel 
zob časa, občasno pa so bila tudi tarča 
vandalizma. "Obenem smo postavili še 
varnostno ograjo med košarkarsko in 
otroško igrišče, ki je prej ni bilo. V novo 
igrišče bo vloženih okrog 30 tisoč evrov. 

Vse uporabnike prosim, naj ga ohranja-
jo takšnega, kot ga želimo in moramo 
imeti. Prav je, da je igrišče popoldne od-
prto in na voljo tudi drugim občanom, 
prosila pa bi, naj se na igrišča ne vozijo 
z vozički, kolesi, motorji, rolkami … Vse 
pozivam, naj se na območju šole in vrtca 
držijo prepovedi kajenja in pitja alkohol-
nih pijač in naj bodo odrasli zgled mla-
dim," je poudarila ravnateljica.
Božič - Močnikova starše prosi, naj otro-
ke od 2. razreda dalje osamosvajajo in 
naj jih ne vozijo več do šolskega vhoda, 
saj "tako iz otrok delajo invalide pri zdra-
vih telesih. Gibanja je premalo. Otroci 
naj v šolo hodijo peš ali s kolesom, upo-
rabljajo naj brezplačen šolski prevoz. 
Tako bo pred šolo bistveno manj gneče".
Opozorila je še, da otroci danes preveč 
časa prebijejo za računalniki in ob telefo-
nih, pogosto nenadzorovano. V Cerkljah 
so tako ob koncu lanskega šolskega leta 
obravnavali primer spletnega nasilja, ki 
ga je ravnateljica prijavila policiji. "Šte-
vilni otroci imajo računalnike v svojih 
sobah, kar ni primerno za njihovo sta-
rost. Tako se je tudi pri nas pojavil pri-
mer spletnega nasilja, ko se otroci iden-

tificirajo kot druge osebe, obrekujejo, 
žalijo, grozijo ... Na razgovore s krimina-
listi smo poleg otrok poklicali še starše, 
ki niso vedeli, da se omenjeno dogaja, ob 
tem se je razkrilo tudi, da nekateri bivši 
učenci doma gojijo prepovedane rastli-
ne. Pred in med počitnicami so potekale 
tudi hišne preiskave. Ne otroci ne starši 
se ne zavedajo, da so mladostniki od 14. 
leta dalje kazensko odgovorni za kraje, 
uničevanje skupne lastnine in tudi za 
spletno nasilje," pravi ravnateljica, ki 
je o omenjenih problematikah mladih 
javno spregovorila tudi na valeti, saj, kot 
poudarja, je to v Cerkljah in okolici še 
vedno tabu tema. "Problemi so se pojavi-
li tudi v naši okolici in ne smemo se sle-
piti, zato povabljeni, da skupaj gradimo 
zdravo, pošteno družbo," je še pristavila.

Brati pomeni početi podvige
Ravnateljica Damijana Božič - Močnik o načrtih v tem 
šolskem letu, novih pridobitvah in tudi manj prijetnih 
temah, kot so droge in spletno nasilje.

Na šoli v Cerkljah so se ob začetku šolskega 
leta razveselili novega otroškega igrišča. 
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Simbioza Giba, ki jo Simbioza Genesis, 
socialno podjetje, organizira že drugo 
leto zapored, je letos za udeležence in 
udeleženke po celotni Sloveniji pripra-
vila različne oblike rekreacije, športa in 
gibanja. Letošnja dodana vrednost so 
občinski ambasadorji in gibanje za vse 
generacije, od -9 mesecev do 100+ let. 
Simbioza bo že peto leto zapored pove-
zala Slovenijo. Akciji se je že priključilo 
preko 150 lokacij, kamor spadajo šole, 
vrtci, društva, klubi, športne zveze in 
preostale lokacije, ki bodo udeležencem 
ponudile širok spekter športnih aktiv-

nosti. Tako bodo v tem tednu plesali, 
plezali, se medgeneracijsko gibali, bali-
nali, igrali pikado ...
Skozi akcijo zagovarjajo, da gibanje po-
meni življenje in življenje je gibanje, 
zato je ključnega pomena, da sporočilo 
o zdravem načinu življenja širimo na 
vsakem koraku ter tako krepimo zavest 
o pomenu dnevnega gibanja za zdravje 
človeka in kvalitetnejše življenjsko ob-
dobje.
Akciji se je v letošnjem letu priključilo 
tudi 27 občin, med njimi tudi Občina 
Cerklje na Gorenjskem, kjer bodo župa-
ni kot občinski koordinatorji spodbujali 
svoje občane in občanke, da se skozi celo 

leto, predvsem pa v času akcije med 21. 
in 27. septembrom – gibajo.
Prijave za udeležence in udeleženke so 
že odprte na spletni strani www.simbi-
oza.eu ali na telefonski številki 030 662 
828, pridružite se in si na spletni stra-
ni Simbioze oglejte lokacije, kjer se bo-
ste lahko gibali in se rekreirali v okviru 
Simbioze Giba.
Prostovoljski in vseslovenski akciji 
medgeneracijskega sodelovanja Simbi-
oza Giba se priključujejo tudi partnerji 
Olimpijski komite Slovenije, Fakulteta 
za šport, Nacionalni inštitut za javno 
zdravje, Športna unija Slovenije in Zveza 
društev upokojencev Slovenije. 

Odprte lokacije za Simbiozo Giba 2015
Akcija, ki se ji je Občina pridružila tudi letos, bo potekala med 21. in 27. septembrom.

 
Čisto je lepo.

S 1. oktobrom 2015 bodo v občini Cerklje začele veljati nove cene 
odvajanja in čiščenja odpadnih vod. 

Skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev ob-
veznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja mora 
biti cena storitev javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih vod 
sestavljena iz variabilnega (odvajanje in čiščenje) in fiksnega dela 
(omrežnina odvajanje, omrežnina čiščenje). 

Odvajanje in čiščenje se uporabnikom zaračunavata glede na 
dobav ljeno količino pitne vode v kubičnih metrih, omrežnina pa gle-
de na zmogljivost oziroma velikost vodovodnega priključka in je iz-
ražena kot DN (premer vodomera v milimetrih). Zbrana sredstva iz 
naslova odvajanja in čiščenja odpadnih voda so prihodki Komunale 
Kranj za pokrivanje stroškov izvajanja gospodarske javne službe 
odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Sredstva omrežnin za čiščenje 
in odvajanje pa Komunala Kranj v obliki najemnine plačuje občini 
Cerklje in so prihodki občinskega proračuna. Omrežnini vključujeta 
stroške javne infrastrukture (amortizacija infrastrukturnih objektov 
in naprav oz. najemnina, zavarovanje infrastrukture, stroški more-
bitnih odškodnin) in sta namenjeni investicijam v obnove in novo-
gradnje javnega kanalizacijskega sistema in čistilnih naprav. 

Del javnega kanalizacijskega sistema v občini Cerklje se zaključi 
na čistilni napravi Češnjevek, del pa na Centralni čistilni napravi 
Domžale–Kamnik. Posledično sta na področju čiščenja odpadnih 
voda v občini dva izvajalca, Komunala Kranj, ki upravlja napravo 

Češnjevek, in Javno podjetje Centralna čistilna naprava Domžale-
-Kamnik, d. o. o. Izvajalec storitev odvajanja odpadnih voda v občini 
je Komunala Kranj.

Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem je 10. septembra 
2015 potrdil cene v naslednji višini:
-  odvajanje odpadnih voda 0,24 EUR/m³ brez DDV oz. 0,26 z DDV
-   omrežnina odvajanje 9,35 EUR brez DDV oz. 10,24 z DDV  

za vodomer DN 20
-   čiščenje odpadnih voda na čistilni napravi Češnjevek 0,50 EUR/m³ 

brez DDV oz. 0,55 z DDV
-   omrežnina čiščenje za čistilno napravo Češnjevek 2,98 EUR brez 

DDV oz. 3,26 z DDV za vodomer DN 20

Ceni čiščenja in omrežnine za uporabnike, priključene na kana-
lizacijsko omrežje, ki se zaključuje s čistilno napravo Domžale, 
sta določeni s strani Javnega podjetja Centralna čistilna naprava 
Domžale-Kamnik, d. o. o., in znašata:
-  čiščenje 0,2383 EUR/m³ brez DDV oz. 0,26 z DDV
-   omrežnina čiščenje na Centralni čistilni napravi Domžale–Kamnik 

0,86 EUR mesečno za vodomer DN 20 oz. 0,94 z DDV

Občina Cerklje bo za gospodinjstva in izvajalce nepridobitnih de-
javnosti subvencionirala razliko v ceni čiščenja, ki se navezuje na 
čistilno napravo Češnjevek, kar pomeni, da bo za vse uporabnike 
v občini, ki so priključeni na kanalizacijsko omrežje, cena čiščenja 
enaka, in sicer 0,26 evra.

KOMUNALA KRANJ d.o.o., UL. MIRKA VADNOVA 1, KRANJ

Nove cene na področju odvajanja in čiščenja odpadnih vod
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ROBERT ŠEBENIK,  
VODJA POLICIJSKEGA OKOLIŠA

Pa smo prestali jutranji živ žav v prvih 
šolskih dneh, ko se je zvrstilo več sto 
otrok po poti, ki jih bo spremljala čez celo 
leto. Da bi bila varnost kar največja, smo 
se policisti in člani AMZS skupaj potrudili 
in dajali preventivne nasvete ter umirjali 
hitrost voznikov. Verjamem, da je vsak 
nov začetek po svoje težek, pa vendar se 
moramo zavedati, da je še težje našim 
prvošolčkom na osnovni šoli v Cerkljah 
in Zalogu. Razigrani, nepazljivi v priča-
kovanju vsega dobrega, niso pozorni na 
udeležence v prometu. O spoznavanju 
varne poti smo jih tudi policisti že poučili 
in sklenili nova prijateljstva.
Po dopustih se življenje spet vrača v 
ustaljene tirnice in polni energije zremo 
k čim boljšemu uspehu in ciljem, ki so 
spet zastavljeni na novo. K temu lahko 

in moramo prispevati vsi, predvsem pa 
odrasli, ki s svojim vzgledom dajemo 
nauke najmlajšim, saj se zgledujejo po 
nas. Ker gre za varnost naših otrok, sem 
prepričan, da boste storili vse, da bo pro-
met potekal varno in predvsem v duhu 
tolerantnosti do drugih.
Ob tem apeliram na starše, ki dovoljuje-
jo, da se njihovi otroci vozijo s kolesom 
v šolo, da jim striktno naročijo uporabo 
varnostne čelade in pravilno uporabo 
cestišča (ne pločnik). Višje razrede bomo 
poučili tudi o pravilih v cestnem prome-
tu, spomladi pa bomo preverili znanje 
na kolesarskih izpitih. V petih razredih 
bo tudi letos potekal projekt 'Policist 
Leon svetuje', kjer otrokom predstavi-
mo različne teme, kot so vandalizem, 
varnost na smučišču, uporaba socialnih 
omrežij in drugo.
Naj dodam še, da splošno varnostno 
stanje v poletnem času ni izstopalo od 

minulih let. Vsem skupaj želim obilo 
uspehov, udeležencem v prometu pa 
varno pot.

Varna pot v šolo in domov

Robert Šebenik, vodja policijskega okoliša

V Kulturnem hramu Ignacija Borštnika bo v 
petek, 23. oktobra, ob 19. uri humanitarni 
koncert, ki ga organizira kranjsko območ-
no združenje Rdečega križa (RK). Nastopili 
bodo humorist Franc Pestotnik in Okrogli 
muzikantje. S humanitarnim koncertom bo 
Območno združenje RK Kranj zbiralo sred-
stva za nakup hrane, ki jo kot humanitarno 
pomoč razdelijo ljudem v socialni stiski. 
Letos so npr. do konca avgusta s hrano in 
higienskimi potrebščinami pomagali že 
900 prosilcem oz. skupaj z družinskimi čla-
ni 2076 osebam. Iz občine Cerklje je bilo 
24 prosilcev, skupaj z družinskimi člani pa 
74 oseb. Razdelili so po 811 prehranskih 
paketov in zavitkov pralnega praška ter 17 
ton hrane iz sklada EU (mleko, testenine, 
moka, olje, sladkor, sol), kar jim dvakrat 
letno pošlje RK Slovenije. A to ne zadošča 
za vse potrebe, zato so dodatno razdelili 12 
ton različne hrane, ki so jo kupili z lastnimi 
sredstvi, nekaj pa so jim jo poklonili dona-
torji. Poleg tega so 300 otrokom iz social-
no šibkih družin pomagali tudi s šolskimi 
potrebščinami, 11 osnovnošolcev je bilo iz 
občine Cerklje. V času poletnih šolskih po-
čitnic so na brezplačno letovanje na Debeli 
rtič peljali 55 osnovnošolcev iz socialno šib-
kih družin, pet iz občine Cerklje. A. Š.

Humanitarni koncert za 
ljudi v stiski Krajevni organizaciji Rdečega križa Cerklje in Zalog občane vabita na preventivne meri-

tve krvnega tlaka, sladkorja in holesterola v krvi. Meritve bodo jutri, 19. septembra, od 
7. do 11. ure v prostorih občine v Cerkljah. Da bodo potekale brez čakanja, se prijavite po 
telefonu 04 25 22 436 ali po e-pošti rkcerklje1@gmail.com. 
Območno združenje Rdečega križa Kranj in Krajevna organizacija Cerklje pa občane v 
sredo, 23. septembra, vabita še na krvodajalsko akcijo. Odvzem krvi bo v športni dvora-
ni v Cerkljah med 7. in 13. uro po naslednjem razporedu:
– ob 7. uri: Zgornji Brnik, Pšenična Polica, Šenturška Gora, 
– ob 8. uri: Zalog, Lahovče, Glinje, Cerkljanska Dobrava,
– ob 9. uri: Cerklje, Vasca, Spodnji Brnik, Vopovlje,
– ob 10. uri: Šmartno, Pšata, Štefanja Gora,
– ob 11. uri: Grad, Dvorje, Ambrož, Stiška vas, Poženik, 
– ob 12. uri: Velesovo, Adergas, Praprotna Polica, Trata, Češnjevek.
"S seboj prinesite krvodajalsko izkaznico in osebni dokument s sliko. Pred odvzemom 
krvi vas bodo zdravniško pregledali. Vljudno prosimo, da na dan odvzema ne jeste nič 
mastnega in ne pijete mleka. Priporočamo čaj, kruh z marmelado, sadje in podobno. 
Dobrodošli tudi novi krvodajalci," pravi Vid Močnik, predsednik RK Cerklje. A. Š.

Preventivne meritve in krvodajalska akcija

Odbor za pripravo srečanja vseh rojenih v letu 1945 in zdaj stanujočih v občini Cer-
klje poziva vse občane, ki so ali še bodo letos dopolnili sedemdeset let, da mu po-
sredujejo podatke o datumu rojstva ter naslov in telefonsko številko. Podatke lahko 
do 15. oktobra posredujete po e-pošti na naslov vinko.janezic@gmail.com, na na-
slov Vinko Janežič, Spodnji Brnik 85, 4207 Cerklje ali po telefonu št. 031/815-930. 
"Več rojenih v letu 1945 je izrazilo željo, da se srečamo v tem letu. Srečanje je pred-
videno v novembru v gostišču Češnar v Cerkljah. Po zdaj zbranih podatkih je v občini 
približno 80 takih, ki so rojeni leta 1945, nimamo pa podatkov, koliko je priseljenih," 
je pojasnil Vinko Janežič. A. Š.

Srečanje rojenih v letu 1945
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POHITITE IN SE NAROČITE
NA BREZPLAČNI ŠTEVILKI

080 30 15

AVTOHIŠA JENKO, D. O. O., PRAPROTNA POLICA 23, 4207 CERKLJE, TELEFON: 04 25 26 600

ŠIVILJSKI SERVIS
ŠIVANJE PO MERI

GSM: 031 641 335

ponedeljek, sreda, petek

torek, četrtek

14h - 18h

9h - 14h

GRILC
ŠIVILJSTVOŠIVILJSTVO

ŠIVILJSKI SERVIS
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Matjaž Tičar, s. p.
GSM: 041 338 038

www.geodetske-storitve.comwww.geodetske-storitve.comwww.geodetske-storitve.comwww.geodetske-storitve.comwww.geodetske-storitve.comwww.geodetske-storitve.comwww.geodetske-storitve.comwww.geodetske-storitve.comwww.geodetske-storitve.com

JANEZ KUHAR

Prostorska stiska je botrovala odločitvi 
gasilcev na Zgornjem Brniku na občnem 
zboru leta 2010, da pristopijo h gradnji 
gasilskega doma, katerega ocenjena vre-
dnost je bila 350 tisoč evrov, opravljenih 
pa je bilo več kot 13 tisoč prostovoljnih 
ur. "Veliko prijateljskih vezi se je spletlo 
v tem času med ljudmi," je na slovesnem 
odprtju novega doma sredi junija pono-
sno poudaril predsednik PGD Zgornji Br-
nik Franc Kropivnik in se zahvalil vsem, 

ki so pomagali pri njegovi gradnji. Nov 
dom je blagoslovil cerkljanski župnik 
Stanislav Gradišek.  
Župan Franc Čebulj je v pozdravnem pi-
smu zapisal: "S svojim delom ste resnič-
no dokazali, kako povezovati in uspeti. 
In to je primer delovanja, ki naj se pre-
naša na naslednje rodove na območju 
celotne občine."   
Gasilsko društvo Zgornji Brnik je 20 va-
ščanov ustanovilo 8. marca 1908 na pobu-
do Jožeta Burgarja. Prvi gasilski dom so 
zgradili v letu 1910, drugega pa leta 1954.  

Slovesno odprli nov gasilski dom
Na Zgornjem Brniku so junija odprli nov gasilski dom. 

Slavnostni trak so prerezali podžupan Miha Zevnik, Anton Štupar, predsednik društva Franc 
Kropivnik in Uroš Frelih.

ANA ŠUBIC

Prostovoljno gasilsko društvo Cerklje vabi 
na dan odprtih vrat, ki bo v soboto, 17. ok-
tobra, ob 14. uri pred gasilskim domom 
v Cerkljah. Člani društva bodo pripravili 
predstavitev temeljnih postopkov oživlja-
nja in uporabe avtomatskega defibrilator-
ja. Predstavili bodo projekt prvih posre-
dovalcev in prikazali njihovo delovanje. V 
nadaljevanju bodo prikazali gašenje zače-
tnega požara na vozilu in v kuhinji, obisko-
valcem pa ponudili možnost, da se sami 
preizkusijo v gašenju z gasilniki. Slednje 
boste na dnevu odprtih vrat lahko kupili, 
ali pa jih prinesli na pregled in servis. Ves 
čas bodo na ogled gasilska vozila in opre-
ma, prav tako pa bo v otroškem kotičku z 
raznimi dejavnostmi in igrami poskrbljeno 
za najmlajše. Več informacij je na voljo na 
www.pgd-cerklje.si.

Dan odprtih vrat PGD 
Cerklje
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ZA OGLED CELOTNE PONUDBE VABLJENI V TRGOVINO AGROTEHNIKA V ŠENČURJU
(Center Šenčurja, v ulici nasproti pošte)

TELEFON: 04/25-11-155   GSM: 031/542-198  www.agrotehnika.si
Cene vključujejo DDV. Popust velja le za olja v oglasu. Ponudba velja do 31.10.2015 oz do prodaje zalog. Re-

dne cene so priporočene cene dobavitelja oz cene za negotovinsko plačilo.

OLJE MOTORNO – SHELL
Rimula R4X, 15W-40
Pakirano: 20 litrov
Najbolj uporabljeno olje 
za traktorje in kamione

Redna cena: 
95,30 EUR

AKCIJA: 
85,77 EUR

OLJE MOTORNO – MOGUL
Mogul 15W-40
Pakirano: 10 litrov
Kakovostno motorno olje 
za vse vrste traktorjev

Redna cena: 
28,90 EUR
AKCIJA: 
26,00 EUR

OLJE ZA  
VERIGE MOTORNE ŽAGE
Mogul Lancol
Pakirano: 5 litrov

Redna cena:  
11,90 EUR
AKCIJA: 
10,70 EUR

ZA OGLED CELOTNE PONUDBE VABLJENI V TRGOVINO

85,77 EUR

ZA OGLED CELOTNE PONUDBE VABLJENI V TRGOVINO AGROTEHNIKA V ŠENČURJU

za vse vrste traktorjev

ANA ŠUBIC

Pri osnovni šoli v Cerkljah je konec av-
gusta potekal Semenj na rokovo, ki je v 
šestih letih prerasel v celodnevno prire-
ditev. Letošnji program je bil še posebej 
pester, saj so organizatorji za obiskoval-
ce poleg prodaje izdelkov na stojnicah 
poskrbeli še za vrsto drugih aktivnosti 
s kulturnimi, športnimi, izobraževal-
nimi in otroškimi vsebinami, ki so jih 
pripravila domača društva. "Prireditev 

se je 'prijela', iz leta v leto privablja več 
obiskovalcev, saj v programu prav vsak 
lahko najde kaj po svojem okusu," je 
bila zadovoljna Neža Sirc iz Zavoda za 
turizem Cerklje, ki Semenj na rokovo 
pripravlja skupaj s Kulturnim klubom 
Liberius in Občino Cerklje. Letos je svoje 
izdelke na stojnicah ponujalo 17 razsta-
vljavcev, ki so prodajali med in medene 
dobrote, lesene in keramične izdelke, 
nakit, klekljane in kvačkane izdelke … 
V spominskem parku sta v organizaciji 

Društva likovnikov Cerklje potekali li-
kovna razstava in slikarska delavnica, 
gasilci z Zgornjega Brnika in iz Cerkelj 
pa so prikazali gašenje nekoč in danes. 
Pripravili so voden ogled znamenitosti v 
centru Cerkelj, otrokom so bili na voljo 
tudi tečaj rolanja, bralne urice in šaho-
vski krožek, različne delavnice ... Dan so 
popestrili še Godba Cerklje, KUD Pod lipo 
Adergas, Folklora Cerklje in dramska 
sekcija Pod Stražo. Za glasbeno vzdušje 
je poskrbela skupina November.

Sejem živahen ves dan

Semenj na rokovo so popestrili tudi gasilci z Zgornjega Brnika s prikazom gašenja nekoč.

PRODAJA NOVIH  
IN RABLJENIH VOZIL

POOBLAŠČENI SERVIS ZA FIAT

POPRAVILO VOZIL VSEH ZNAMK
KLEPARSTVO, LIČARSTVO, MEHANIKA,  
POLNJENJE KLIM, OPTIKA, AVTOVLEKA,  

VULKANIZERSTVO

POGODBENO SODELOVANJE  
Z VSEMI ZAVAROVALNICAMI

- SKLEPANJE AVTOMOBILSKIH ZAVAROVANJ

- CENITVE AVTOMOBILSKIH ŠKOD

 Andrej Ambrož, s. p.,  
Lahovče 40, 4207 Cerklje 

T: 04 252 90 50, 
E: info@ambroz.si 

www.ambroz.si

Ke
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Trg Da vo ri na Jen ka 9
4207 Cer klje, tel.: 04/252 13 21

De lo vni čas: od 6. do 22. ure
vse dni v tednu
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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 
94/07-UPB2, 27/08-odl US, 76/08, 100/08-odl US, 79/09, 14/10-
odl US, 51/10, 84/10 – odl US in 40/12 - ZUJF), 29. člena Zakona 
o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in 110/11-ZDIU12) 
in 93. člena Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni list RS, št.  
3/10) je Občinski svet  Občine Cerklje na Gorenjskem  na 6. seji dne 10. 
9. 2015 sprejel

ODLOK O SPREMEMBAH PRORAČUNA
OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM ZA LETO 2015

1. člen

V 2. členu Odloka o proračunu Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 
2015 (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem št. 1/2015) se splo-
šni del proračuna na ravni podskupin kontov določi v naslednjih zneskih:

 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  

Skupina/podskupina kontov REB/2015

  I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 9.199.932
  TEKOČI PRIHODKI (70+71) 6.396.568
 70 DAVČNI PRIHODKI 4.565.698
  700 Davki na dohodek in dobiček 3.862.299
  703 Davki na premoženje 464.229
  704 Domači davki na blago in storitve 239.170
 71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.830.870
  710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 246.120

  711 Takse in pristojbine 4.500
  712 Denarne kazni  41.780
  713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 18.320
  714 Drugi nedavčni prihodki 1.520.150
 72 KAPITALSKI PRIHODKI 600.000
  722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega 
  premoženja 600.000
 74 TRANSFERNI PRIHODKI 2.198.364
  740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih 
  institucij 797.229
  741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 
  iz sredstev EU 1.401.135
 78 PREJETA SREDSTVA IZ EU 5.000
  787 Prejeta sredstva iz drugih EU institucij. 5.000
  II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 10.592.632
 40 TEKOČI ODHODKI 2.177.147
  400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 297.484
  402 Izdatki za blago in storitve 1.439.813
  403 Plačila domačih obresti 77.650
  409 Rezerve 321.080
 41 TEKOČI TRANSFERI 2.003.529
  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 361.841
 42 INVESTICIJSKI ODHODKI 6.024.687
  420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 6.024.687
 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 387.268
  431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, 
  ki niso proračunski uporabniki 84.000
  432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 303.268
  (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) -1.392.700

 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  

Skupina/Podskupina kontov   

  V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV  
(440+441+442+443) 300.000
  441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 300.000
  VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA  -300.000

 C. RAČUN FINANCIRANJA 

Skupina/Podskupina kontov  

  VII. ZADOLŽEVANJE (500) 570.000
 50 ZADOLŽEVANJE 570.000
  500 Domače zadolževanje 570.000
  VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 1.100.000
 55 ODPLAČILA DOLGA 1.100.000
  550 Odplačila domačega dolga 1.100.000
  IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
  NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) -2.222.700
  X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) -530.000
  XI. NETO FINANCIRANJE (VI+X.-IXI.) 1.392.700

  XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 
  31.12. PRETEKLEGA LETA 2.222.700

2. člen

Po uveljavitvi Odloka o spremembah proračuna Občine Cerklje na Go-
renjskem za leto 2015 je osnova za prerazporejanje pravic porabe sprejeti 
Odlok o spremembah proračuna Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 
2015.

V S E B I N A
18.  ODLOK o spremembah proračuna Občine Cerklje na Gorenj-

skem za leto 2015

19.   ODLOK o spremembah in dopolnitvah programa opremljanja 
stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega pri-
spevka za kanalizacijo komunalnih odpadnih vod, ki je bila 
zgrajena v obdobju 2008–2013 in bo zgrajena v obdobju 
2014–2015 v občini Cerklje na Gorenjskem

20.  ODLOK o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih 
za odmero komunalnega prispevka za kanalizacijo komunal-
nih odpadnih vod, ki je bila zgrajena v obdobju 2008–2013  
in bo zgrajena v obdobju 2014–2015 v občini Cerklje na  
Gorenjskem

21.  NAČRT RAVNANJA S PREMIČNIM PREMOŽENJEM Občine 
Cerklje na Gorenjskem v letu 2015

22. SKLEP o razglasitvi zemljišč za grajeno javno dobro

23. SKLEP o izvzemu zemljišč iz javnega dobra 

24.  SKLEP o določitvi ekonomskih cen vzgojno-varstvenih progra-
mov v vrtcih na območju Občine Cerklje na Gorenjskem

25.  SKLEP o spremembi Sklepa o cenah najema Večnamenske 
športne dvorane, Nogometnega centra Velesovo in prostorov 
v Osnovni šoli Cerklje in podružnični šoli v Zalogu
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3. člen

(odpis dolgov)

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v 
letu 2015 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine in javnih zavodov, 
katerih ustanovitelj je občina, in sicer največ do skupne višine 3.000,00 
eurov.

Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do posameznega dolžnika nepo-
srednega uporabnika ne presega stroška 10,00 eurov, v poslovnih knji-
gah razknjiži in se v kvoto iz prvega odstavka tega člena ne všteva.

4. člen

Odlok o spremembah proračuna občine Cerklje na Gorenjskem za leto 
2015 začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine 
Cerklje na Gorenjskem. Posebni del proračuna in načrt razvojnih progra-
mov se objavita na spletni strani občine.

Številka: 032-05/2014-45
Datum:   10. 9. 2015 

 Župan 
 Franc Čebulj, l. r.

19.

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 
33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP (106/10 popr.), 
43/11-ZKZ-C 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 Skl.US: U-I-
43/13-8), 9. in 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih 
zemljišč (Ur. l. RS, št. 80/07), 8. člena Pravilnika o merilih za odmero 
komunalnega prispevka (Ur. l. RS, št. 95/07) in 7. ter 13. člena Statuta 
Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenj-
skem, št. 3/10 in 1/15) je Občinski svet občine Cerklje na Gorenjskem, 
na  6. redni seji, dne 10.09.2015 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah programa opremljanja 

stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka 
za kanalizacijo komunalnih odpadnih vod, ki je bila zgrajena 
v obdobju 2008–2013 in bo zgrajena v obdobju 2014–2015 

v občini Cerklje na Gorenjskem

1. člen

V Odloku o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero 
komunalnega prispevka za kanalizacijo komunalnih odpadnih vod, ki je 
bila zgrajena v obdobju 2008-2013 in bo zgrajena v obdobju 2014-2015 
v občini Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Go-
renjskem, št. 1/2014, 2/2015 in 3/2015), se drugi odstavek 6. člena se 
spremeni tako, da se glasi:

»Skupni stroški za gradnjo nove kanalizacije komunalnih odpadnih vod in 
odkup deleža ter nadgradnja Centralne čistilne naprave (CČN) Domžale – 
Kamnik  znašajo 13.415.702 € (brez DDV).«

2. člen

Drugi odstavek 7. člena spremeni tako, da se glasi:

»Višina obračunskih stroškov investicije se izračuna tako, da se od sku-
pnih stroškov investicije odštejejo sredstva, ki jih občina za izvedbo inve-
sticije pridobi iz drugih virov in sredstva iz občinskega proračuna. Drugi 
viri za izvedbo investicije iz tega odloka so bili: sredstva iz Evropskega 
sklada za regionalni razvoj, sredstva iz evropskega kohezijskega sklada, 
sredstva za komunalno opremo po Zakonu o financiranju občin in sredstva 
okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 
po Zakonu o varstvu okolja.«

3. člen

9. člen se spremeni tako, da se glasi:

»Obračunski stroški investicije v novo kanalizacijo komunalnih odpadnih 
vod in odkupa deleža ter nadgradnje Centralne čistilne naprave (CČN) 
Domžale – Kamnik znašajo 6.677.746 € (brez DDV).«

4. člen

Prva in druga  alineja drugega odstavka 10. člena se nadomesti z:

-  »kvadratni meter parcele in kvadratni meter neto tlorisne površine 
objekta za primarno in sekundarno omrežje skupaj, na območju na-
selij, ki so navedena v 4. členu tega odloka (Cerklje na Gorenjskem, 
Cerkljanska Dobrava, Dvorje, Glinje, Grad, Lahovče, Poženik, Pšata, 
Pšenična Polica, Spodnji Brnik, Šmartno, Vašca, Vopovlje, Zalog pri 
Cerkljah in Zgornji Brnik).

Vrsta komunalne opreme – SEKUNDAR + 
PRIMAR
Naselja (Cerklje na Gorenjskem,  
Cerkljanska Dobrava, Dvorje, Glinje, 
Grad, Lahovče, Poženik, Pšata,  
Pšenična Polica, Spodnji Brnik,  
Šmartno, Vašca, Vopovlje, Zalog pri 
Cerkljah in Zgornji Brnik)

Cp Ct

[€/m2] [€/m2]

Kanalizacija 7,01 10,45

 Vse cene so brez DDV.

-  kvadratni meter parcele in kvadratni meter neto tlorisne površine 
objekta za primarno omrežje na območju poslovnih con Letališča.

Vrsta komunalne opreme – PRIMAR
na območju poslovnih con Letališča

Cp Ct

[€/m2] [€/m2]

Kanalizacija 4,92 7,33

 Vse cene so brez DDV.«

5. člen

V prilogi 1 (navedena v drugi alineji 12. člena odloka), se v tabeli 1  faktorji 
dejavnosti (Kdejavnost) sledečih objektov, spremeni na:

Klasifik. št. Klasifikacija Kdejavnost

12510 Industrijske stavbe (proizvodnja dejavnost, industrija) 0,7

12520 Rezervoarji, silosi in skladišča 0,7

12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo 0,7

12620 Muzeji in knjižnice 0,7

12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno 
delo

0,7

12640 Stavbe za zdravstvo 0,7

12650 Športne dvorane 0,7

12740 Druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje 0,7

6. člen

V 16. členu se za četrtim odstavkom doda nov peti odstavek:

»(5) Zavezanec po prejemu odločbe o plačilu komunalnega prispevka, 
najkasneje v 30. dneh po prejemu odločbe, občini posreduje kopijo grad-
benega dovoljenja, razen za objekte, ki so bili zgrajeni pred 31. decem-
brom 1967 ali katerega koli drugega upravičenega razloga po veljavnem 
zakonu o graditvi objektov.«

Prejšnji peti odstavek postane šesti odstavek, njegovo besedilo se spre-
meni tako, da se glasi:

 »(6) Po plačilu komunalnega prispevka ali po sklenitvi pogodbe o obroč-
nem plačilu komunalnega prispevka in plačilu 1. obroka ter izpolnitvi pogo-
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ja iz prejšnjega odstavka tega člena, občina izda izvajalcu javne gospodar-
ske službe Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o., potrdilo, da zavezanec 
izpolnjuje pogoje glede plačila komunalnega prispevka do občine Cerklje 
na Gorenjskem.«

7. člen

V poglavje IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE  se doda nov 20. 
člen:

»(1) Z izdajo odločb o odmeri komunalnega prispevka na podlagi tega 
Odloka o spremembah in dopolnitvah programa opremljanja stavbnih ze-
mljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za kanalizacijo komu-
nalnih odpadnih vod, ki je bila zgrajena v obdobju 2008-2013 in bo zgra-
jena v obdobju 2014-2015 v občini Cerklje na Gorenjskem, prenehajo 
veljati odločbe o odmeri komunalnega prispevka, izdane na prejšnji pravni 
podlagi, to je na podlagi doslej veljavnega Odloka o programu opremljanja 
stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za kanaliza-
cijo komunalnih odpadnih vod, ki je bila zgrajena v obdobju 2008-2013 in 
bo zgrajena v obdobju 2014-2015 v občini Cerklje na Gorenjskem (Uradni 
vestnik občine Cerklje na  Gorenjskem št. 1/14, 2/15 in 3/15) kar se v 
odločbi izrecno navede.«

(2) Zavezancem, ki so na podlagi odločb izdanih na prejšnji pravni podlagi, 
to je na podlagi doslej veljavnega odloka, že prejeli soglasje o priključitvi s 
strani izvajalca gospodarske javne službe Komunale Kranj, javno podjetje, 
d.o.o., se razlika v odmeri komunalnega prispevka iz izdanih odločb na 
podlagi tega Odloka vrne po izpolnitvi obveznosti iz 5 odstavka 16. člena 
odloka.  
 
Vsi členi v Odloku o spremembah in dopolnitvah programa opremljanja 
stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za kanali-
zacijo komunalnih odpadnih vod, ki je bila zgrajena v obdobju 2008-2013 
in bo zgrajena v obdobju 2014-2015 v občini Cerklje na Gorenjskem se 
smiselno preštevilčijo.

8. člen

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

Številka: 032-05/2014-44
Datum: 11. 9. 2015

 Občina Cerklje na Gorenjskem
 Župan
 Franc Čebulj l.r.

20.

Na podlagi Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih 
za odmero komunalnega prispevka za kanalizacijo komunalnih odpadnih 
vod, ki je bila zgrajena v obdobju 2008-2013 in bo zgrajena v obdobju 
2014-2015 v občini Cerklje na Gorenjskem obsega:
 -  Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za od-

mero komunalnega prispevka za kanalizacijo komunalnih odpadnih 
vod, ki je bila zgrajena v obdobju 2008-2013 in bo zgrajena v ob-
dobju 2014-2015 v občini Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik 
občine Cerklje na Gorenjskem št. 1/2014),

 -  Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremlja-
nja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za 
kanalizacijo komunalnih odpadnih vod, ki je bila zgrajena v obdobju 
2008-2013 in bo zgrajena v obdobju 2014-2015 v občini Cerklje 
na Gorenjskem (Uradni vestnik občine Cerklje na Gorenjskem št. 
2/2015),

 -  Odlok o spremembah in dopolnitvah programa opremljanja stavbnih 
zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za kanalizacijo 
komunalnih odpadnih vod, ki je bila zgrajena v obdobju 2008-2013 
in bo zgrajena v obdobju 2014-2015 v občini Cerklje na Gorenjskem 
(Uradni vestnik občine Cerklje na Gorenjskem št. 3/2015),

 -  Odlok o spremembah in dopolnitvah programa opremljanja stavbnih 
zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za kanalizacijo 

komunalnih odpadnih vod, ki je bila zgrajena v obdobju 2008-2013 
in bo zgrajena v obdobju 2014-2015 v občini Cerklje na Gorenjskem 
(Uradni vestnik občine Cerklje na Gorenjskem št. 4 /2015),

je Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem je na 6. redni seji, dne 
10. 9. 2015 sprejel  

O D L O K

o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero 
komunalnega prispevka za kanalizacijo komunalnih odpadnih vod, 
ki je bila zgrajena v obdobju 2008–2013 in bo zgrajena v obdobju 

2014–2015 v občini Cerklje na Gorenjskem

(Uradno prečiščeno besedilo UPB - 1)

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

(1) S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih zemljišč za 
priključitev na javno kanalizacijsko omrežje komunalnih odpadnih vod s 
končnim čiščenjem na CČN Domžale – Kamnik,  ki je bila zgrajena v ob-
dobju 2008-2013 in bo zgrajena v obdobju 2014-2015 (v nadaljevanju: 
program opremljanja). 
(2) Program opremljanja je izdelalo podjetje Ipsum, d.o.o., Ljubljanska 
cesta 72, 1230 Domžale. Upoštevana je bila vsa razpoložljiva dokumen-
tacija in smernice pristojnih nosilcev urejanja prostora, ki je navedena v 
programu opremljanja.

2. člen

Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
(1) Komunalna oprema so:
-  objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih gospo-

darskih javnih služb varstva okolja po predpisih, ki urejajo varstvo oko-
lja,

-  objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske ceste, javna par-
kirišča in druge javne površine.

(2) Obračunsko območje posamezne vrste komunalne opreme je obmo-
čje, na katerem se zagotavlja priključevanje na to vrsto komunalne opre-
me, oziroma območje njene uporabe.
(3) Skupni stroški obsegajo vse stroške, ki so povezani s projektiranjem in 
gradnjo posamezne vrste komunalne opreme na obračunskem območju.
(4) Obračunski stroški komunalne opreme so tisti del skupnih stroškov, ki 
se financirajo iz sredstev zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bodo 
bremenili določljive zavezance.
(5) Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opre-
me, ki ga zavezanec za plačilo komunalnega prispevka plača Občini Cer-
klje na Gorenjskem.
(6) Objekt je s tlemi povezana stavba ali gradbeni inženirski objekt, na-
rejen iz gradbenih proizvodov in naravnih materialov, skupaj z vgrajenimi 
inštalacijami in tehnološkimi napravami.
(7) Parcela je zemljišče, sestavljeno iz ene ali več zemljiških parcel ali nji-
hovih delov, na katerem stoji objekt in na katerem so urejene površine, ki 
služijo takšnemu objektu, oziroma je predvidena ureditev površin, ki bodo 
služile takšnemu objektu.
(8) Neto tlorisna površina je seštevek vseh tlorisnih površin objekta in se 
izračuna po standardu SIST ISO 9836.

Drugi pojmi uporabljeni v tem odloku imajo enak pomen kot je določeno v 
zakonih in v podzakonskih predpisih, ki so izdani na njihovi podlagi.

3. člen

Program opremljanja vsebuje:
- prikaz kanalizacijskega sistema komunalnih odpadnih vod,
-  prikaz izračuna skupnih in obračunskih stroškov na obračunskem ob-

močju,
- podlage za odmero komunalnega prispevka.

4. člen

Program opremljanja obravnava izvedbo kanalizacijskega sistema komu-
nalnih odpadnih vod na območju naselij Cerklje na Gorenjskem, Dvorje, 
Glinje, Grad, Lahovče, Poženik, Pšata, Spodnji Brnik, Šmartno, Vašca, 
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Vopovlje, Zalog pri Cerkljah in Zgornji Brnik v Občini Cerklje na Gorenj-
skem. Program opremljanja obravnava tudi povezavo kanalizacijskega 
sistema komunalnih odpadnih vod na obstoječ kanalizacijski sistem ko-
munalnih odpadnih vod v Občini Komenda in Centralno čistilno napravo 
(CČN) Domžale - Kamnik na katero se stekajo komunalne odpadne vode.

II. PRIKAZ PREDVIDENE GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE

5. člen

Kanalizacijski sistem komunalnih odpadnih vod iz 3. člena tega odloka je 
prikazana v grafični prilogi, ki je sestavni del programa opremljanja.

III. INVESTICIJE V GRADNJO KOMUNALNE OPREME

6. člen

(1) Skupni stroški investicije obsegajo stroške za:
-  gradnjo nove kanalizacije komunalnih odpadnih vod, ki se je izvedla v 

obdobju 2008-2013 in se bo izvedla v obdobju 2014-2015,
-  projektno dokumentacijo povezano z gradnjo nove kanalizacije komu-

nalnih odpadnih vod in Centralno čistilno napravo (CČN) Domžale – 
Kamnik,

- odkupa deleža Centralne čistilne naprave (CČN) Domžale – Kamnik in
- nadgradnjo Centralne čistilne naprave (CČN) Domžale – Kamnik.
(2) Skupni stroški za gradnjo nove kanalizacije komunalnih odpadnih vod 
in odkup deleža ter nadgradnja Centralne čistilne naprave (CČN) Domžale 
– Kamnik  znašajo 13.415.702 € (brez DDV).

IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA

7. člen

Podlaga za odmero komunalnega prispevka za določeno vrsto komunalne 
opreme na obračunskem območju je višina obračunskih stroškov investi-
cije.

Višina obračunskih stroškov investicije se izračuna tako, da se od skupnih 
stroškov investicije odštejejo sredstva, ki jih občina za izvedbo investicije 
pridobi iz drugih virov in sredstva iz občinskega proračuna. Drugi viri za 
izvedbo investicije iz tega odloka so bili: sredstva iz Evropskega sklada za 
regionalni razvoj, sredstva iz evropskega kohezijskega sklada, sredstva za 
komunalno opremo po Zakonu o financiranju občin in sredstva okoljske 
dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda po Za-
konu o varstvu okolja

8. člen

Podlage za odmero dela komunalnega prispevka, ki se tiče investicije, 
zavezancem so:
1. obračunski stroški investicije,
2.  preračun obračunskih stroškov investicije na enoto mere (parcela 

objekta in na neto tlorisno površino objekta),
3. podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka,

V. OBRAČUNSKI STROŠKI INVESTICIJE

9. člen

Obračunski stroški investicije v novo kanalizacijo komunalnih odpadnih 
vod in odkupa deleža ter nadgradnje Centralne čistilne naprave (CČN) 
Domžale – Kamnik znašajo 6.677.746 € (brez DDV).

VI. PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV INVESTICIJE 
NA ENOTO MERE

10. člen

(1) Enoti mere za preračun obračunskih stroškov investicije, ki se upo-
rabljata za odmero komunalnega prispevka zavezancem, sta kvadratni 
meter parcele objekta, opremljene s posamezno komunalno opremo in 
kvadratni meter neto tlorisne površine objekta. Zaradi velikega deleža 
objektov z nedoločljivo parcelo objekta ali nesorazmerno veliko parcelo 

objekta se v skladu z veljavnim predpisom kot parcelo objekta uporabi po-
vršina stavbišča pomnožena s faktorjem 1,5 (Pravilnik o merilih za odmero 
komunalnega prispevka (Ur. l. RS, št. 95/07)). To pravilo se uporabi za 
vse obstoječe objekte.

(2) Preračun obračunskih stroškov investicije na enoto mere iz prejšnjega 
odstavka tega člena je:
-  kvadratni meter parcele in kvadratni meter neto tlorisne površine 

objekta za primarno in sekundarno omrežje skupaj, na območju na-
selij, ki so navedena v 4. členu tega odloka (Cerklje na Gorenjskem, 
Cerkljanska Dobrava, Dvorje, Glinje, Grad, Lahovče, Poženik, Pšata, 
Pšenična Polica, Spodnji Brnik, Šmartno, Vašca, Vopovlje, Zalog pri 
Cerkljah in Zgornji Brnik).

Vrsta komunalne opreme – SEKUNDAR + 
PRIMAR
Naselja (Cerklje na Gorenjskem,  
Cerkljanska Dobrava, Dvorje, Glinje, 
Grad, Lahovče, Poženik, Pšata,  
Pšenična Polica, Spodnji Brnik,  
Šmartno, Vašca, Vopovlje, Zalog pri 
Cerkljah in Zgornji Brnik)

Cp Ct

[€/m2] [€/m2]

Kanalizacija 7,01 10,45

 Vse cene so brez DDV.

-  kvadratni meter parcele in kvadratni meter neto tlorisne površine 
objekta za primarno omrežje na območju poslovnih con Letališča.

Vrsta komunalne opreme – PRIMAR
na območju poslovnih con Letališča

Cp Ct

[€/m2] [€/m2]

Kanalizacija 4,92 7,33

 Vse cene so brez DDV.

VII. PODROBNEJŠA MERILA ZA ODMERO 
KOMUNALNEGA PRISPEVKA

1. Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka

11. člen

(1) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka (v nadaljevanju zaveza-
nec) po tem odloku je lastnik ali investitor oziroma uporabnik obstoječega 
objekta.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek je zavezanec, fizična ali pravna oseba, 
to je lastnik ali uporabnik obstoječega objekta, za katerega se odmerja 
komunalni prispevek, ki je pridobil nepremičnino s pravnim poslom, na 
podlagi katerega je pridobil pravico, da se vpiše v zemljiško knjigo (v na-
daljnjem besedilu: pridobitelj), prenos lastništva pa še ni izveden, če se 
prenos lastništva nepremičnine dokaže s pravno listino, ki nedvoumno 
izkazuje pravico pridobitelja do pridobitve lastninske pravice na nepre-
mičnini.
(3) V primeru solastnine ali skupne lastnine na nepremičnini (obstoječi 
objekt) je zavezanec vsak solastnik ali skupni lastnik  sorazmerno s svojim 
lastniškim deležem. Če solastniški deleži v registru nepremičnin enemu 
ali več solastnikom niso določeni, se za potrebe tega odloka šteje, da so 
enaki. Če je vsota solastniških deležev vseh solastnikov manjša oziroma 
večja od 100 %, se za potrebe tega odloka manjkajoči oziroma prese-
žni del razdeli med solastnike glede na njim pripadajoče deleže in na ta 
način izračunane deleže manjkajočega oziroma presežnega dela prišteje 
oziroma odšteje od deležev posameznih solastnikov tako, da je na novo 
izračunana vsota solastniških deležev enaka 100 %.
(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena je za obstoječi objekt v lasti 
Republike Slovenije, ki ji je v registru nepremičnin določen upravljavec,  
zavezanec upravljavec nepremičnine (obstoječega objekta), evidentiran v 
registru nepremičnin.
(5) Za obstoječe objekte se zavezancem, ki so se oz. se bodo priključi-
li na kanalizacijo, komunalni prispevek za kanalizacijo, odmeri po uradni 
dolžnosti.
(6) Zavezanec/uporabnik se je dolžan priključiti na javno kanalizacijo 
najkasneje v roku šestih mesecev po izgradnji javnega kanalizacijskega 
omrežja s končnim čiščenjem na čistilni napravi.
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(7) Pred priključitvijo na javno kanalizacijo morajo biti izpolnjene vse ob-
veznosti zavezanca iz izdane odločbe o plačilu komunalnega prispevka iz 
16. člena tega odloka.
(8) Komunalni prispevek po tem odloku se ne plača za priključitev objektov 
v lasti Občine Cerklje na Gorenjskem, gasilnih domov, posameznih vrst 
stavb za izobraževanje, kulturo, znanstveno-raziskovalno delo ter zdra-
vstveno in socialno varstvo po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasi-
fikacije vrst objektov. O oprostitvi plačila za navedene objekte se odloči z 
upravno odločbo, ki jo izda občinska uprava.

2. Izračun komunalnega prispevka

12. člen

Podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka so:
-  razmerje med merilom parcele objekta (DP = 0,6) in merilom neto tlo-

risne površine (DT = 0,4) pri izračunu komunalnega prispevka;
-  faktorji dejavnosti (Kdejavnosti) so določeni v prilogi – Kdejavnosti  tega od-

loka.

13. člen

Pri izračunu komunalnega prispevka se upoštevajo določbe 10. in 12. 
člena tega odloka.

Komunalni prispevek se izračuna:
KP = ((DP * CPi * AParcela) + (DT * CTi * ATlorisna * Kdejavnost)) * i
pri čemer je:
KP -  komunalni prispevek
AParcela -   površina parcele objekta (m2). Zaradi velikega deleža objektov 

z nedoločljivo parcelo objekta ali nesorazmerno veliko parcelo 
objekta se v skladu z veljavnim predpisom kot parcelo objek-
ta uporabi površina stavbišča pomnožena s faktorjem 1,5. To 
pravilo se uporabi za vse obstoječe objekte.

ATlorisna -  neto tlorisna površina objekta (m2)
i -   letni povprečni indeks podražitev gradbenih storitev, ki jih ob-

javlja GZS – Združenje za gradbeništvo in IGM za področje 
nizkih gradenj

CPi -  cena opremljanja glede na površino parcele objekta (€/m2)
CTi -  cena opremljanja glede na neto tlorisno površino stavbe (€/m2)
DP -  delež površine parcele pri izračunu (0,6)
DT -  delež neto tlorisne površine pri izračunu (0,4)
Kdejavnost -   faktor dejavnosti se določi za posamezne vrste objektov glede 

na dejavnost (od 0,7 do 1,3)

Pri izračunu komunalnega prispevka se bodo podatki, o stavbišču objekta 
in neto tlorisne površine, zajemali iz uradnih evidenc Geodetske uprave 
Republike Slovenije.

14. člen

(1) Obračunski stroški komunalne opreme na enoto mere iz 10. člena 
tega odloka se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo ob upora-
bi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja 
Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod 
»Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
(2) Izhodiščni datum za indeksiranje je datum uveljavitve Programa opre-
mljanja. 

15. člen

(1) Občina bo komunalni prispevek po tem odloku obračunala za primarno 
in sekundarno kanalizacijo, na območju naselij, ki so navedena v 4. členu 
tega odloka (Cerklje na Gorenjskem, Dvorje, Glinje, Grad, Lahovče, Po-
ženik, Pšata, Spodnji Brnik, Šmartno, Vašca, Vopovlje, Zalog pri Cerkljah 
in Zgornji Brnik).
(2) Občina bo komunalni prispevek po tem odloku za obstoječe objekte 
območja poslovnih con Letališča obračunala za primarno kanalizacijsko 
omrežje.

3. Postopek odmere komunalnega prispevka

16. člen

(1) Za zavezance iz 11. člena tega odloka postopek za odmero komu-
nalnega prispevka uvede občinska uprava po uradni dolžnosti, z izdajo 
odločbe o plačilu komunalnega prispevka.

(2) Odmera komunalnega prispevka se opravi na podlagi podatkov iz jav-
nih evidenc o nepremičninah, o osebah, ki so v 11. členu tega odloka 
določene kot zavezanec. 
(3) Komunalni prispevek po tem odloku se lahko plača v enkratnem (celo-
tnem) znesku ali v največ dvajsetih (20) zaporednih mesečnih obrokih, prvi 
obrok se plača v roku 30 dni od dokončnosti te odločbe, to je najkasneje 
45. dan po prejemu (vročitvi) odločbe, nato vsak naslednji mesec sledijo 
še preostali obroki. Znesek posameznega obroka ne sme biti manjši od 
50,00 EUR.
(4) V primeru, da se zavezanec odloči za obročno odplačevanje (naj-
več 20 obrokov), občino o tem pisno obvesti (z vlogo), nato z občino 
sklene ustrezno pogodbo (Pogodba o obročnem plačilu komunalnega 
prispevka).
(5) Zavezanec po prejemu odločbe o plačilu komunalnega prispevka, naj-
kasneje v 30 dneh po prejemu odločbe, občini posreduje kopijo gradbe-
nega dovoljenja, razen za objekte, ki so bili zgrajeni pred 31. decembrom 
1967 ali katerega koli drugega upravičenega razloga po veljavnem zakonu 
o graditvi objektov.
(6) Po plačilu komunalnega prispevka ali po sklenitvi pogodbe o obroč-
nem plačilu komunalnega prispevka in plačilu 1. obroka ter izpolnitvi pogo-
ja iz prejšnjega odstavka tega člena, občina izda izvajalcu javne gospodar-
ske službe Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o., potrdilo, da zavezanec 
izpolnjuje pogoje glede plačila komunalnega prispevka do občine Cerklje 
na Gorenjskem.

17. člen

Stroški izgradnje zasebnega priključka so dodatni stroški zavezanca in ne 
vplivajo na višino odmerjenega komunalnega prispevka. Sam priključek na 
javno kanalizacijsko omrežje mora biti potrjen s strani upravljavca javnega 
kanalizacijskega omrežja.

VIII. PRAVNA SREDSTVA

18. člen 

(1) Zoper odločbo o odmeri komunalnega prispevka je dovoljena pritožba 
v skladu z zakonodajo.
(2) Pritožba, ki se nanaša na podatke o nepremičninah, na podatke o ose-
bah, ki so določeni kot zavezanci v 11. členu tega odloka, mora vsebovati 
listine, in druge dokaze, s katerimi zavezanec izpodbija izdano odločbo. O 
pritožbi odloča župan občine Cerklje na Gorenjskem.

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za od-
mero komunalnega prispevka za kanalizacijo komunalnih odpadnih 
vod, ki je bila zgrajena v obdobju 2008-2013 in bo zgrajena v obdo-
bju 2014-2015 v občini Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik obči-
ne Cerklje na Gorenjskem št. 1/2014) vsebuje naslednje prehodne 
in končne določbe:

19. člen

Program opremljanja s prilogami, je na vpogled na sedežu Občine Cerklje 
na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem.

20. člen

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

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremlja-
nja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka 
za kanalizacijo komunalnih odpadnih vod, ki je bila zgrajena v ob-
dobju 2008-2013 in bo zgrajena v obdobju 2014-2015 v občini Cer-
klje na Gorenjskem (Uradni vestnik občine Cerklje na Gorenjskem 
št. 2/2015) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:

2. člen

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



PAGINA | 18 18 | URADNI VESTNIK ŠT. 4 - 18. 9. 2015

Odlok o spremembah in dopolnitvah programa opremljanja stavb-
nih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za ka-
nalizacijo komunalnih odpadnih vod, ki je bila zgrajena v obdobju 
2008-2013 in bo zgrajena v obdobju 2014-2015 v občini Cerklje 
na Gorenjskem (Uradni vestnik občine Cerklje na Gorenjskem št. 
3/2015) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:

8. člen

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

Odlok o spremembah in dopolnitvah programa opremljanja stavb-
nih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za ka-
nalizacijo komunalnih odpadnih vod, ki je bila zgrajena v obdobju 
2008–2013 in bo zgrajena v obdobju 2014–2015 v občini Cerklje 
na Gorenjskem (Uradni vestnik občine Cerklje na Gorenjskem št. 4 
/2015) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:

6. člen

V poglavje IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE, se doda nov 19. 
člen:

»(1) Z izdajo odločb o odmeri komunalnega prispevka na podlagi tega 
Odloka o spremembah in dopolnitvah programa opremljanja stavbnih ze-
mljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za kanalizacijo komu-
nalnih odpadnih vod, ki je bila zgrajena v obdobju 2008-2013 in bo zgra-
jena v obdobju 2014-2015 v občini Cerklje na Gorenjskem, prenehajo 
veljati odločbe o odmeri komunalnega prispevka, izdane na prejšnji pravni 
podlagi, to je na podlagi doslej veljavnega Odloka o programu opremljanja 
stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za kanaliza-
cijo komunalnih odpadnih vod, ki je bila zgrajena v obdobju 2008-2013 in 
bo zgrajena v obdobju 2014-2015 v občini Cerklje na Gorenjskem (Uradni 
vestnik občine Cerklje na  Gorenjskem št. 1/14, 2/15 in 3/15) kar se v 
odločbi izrecno navede.«

(2) Zavezancem, ki so na podlagi odločb izdanih na prejšnji pravni podlagi, 
to je na podlagi doslej veljavnega odloka, že prejeli soglasje o priključitvi 
na kanalizacijski sistem s strani izvajalca gospodarske javne službe Ko-
munale Kranj, javno podjetje, d.o.o., se razlika v odmeri komunalnega 
prispevka iz izdanih odločb na podlagi tega Odloka vrne po izpolnitvi ob-
veznosti iz 5 odstavka 16. člena odloka.  
 
Vsi členi v Odloku o spremembah in dopolnitvah programa opremljanja 
stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za kanali-
zacijo komunalnih odpadnih vod, ki je bila zgrajena v obdobju 2008-2013 
in bo zgrajena v obdobju 2014-2015 v občini Cerklje na Gorenjskem se 
smiselno preštevilčijo.

7. člen

Program opremljanja s prilogami, je na vpogled na sedežu Občine Cerklje 
na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem.

8. člen

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

Številka: 032-05/2014-53
Datum: 11. 9. 2015
 Občina Cerklje na Gorenjskem
 Župan
 Franc Čebulj l.r.

 

PRILOGA 1:

Tabela 1: Faktor dejavnosti (Kdej) za izračun komunalnega prispevka za 
posamezne vrste objektov glede na pretežno dejavnost.

Klasifik. št. Klasifikacija Kdejavnost

1 STAVBE

11 Stanovanjske stavbe

11100 Enostanovanjske stavbe 0,7

11210 Dvostanovanjske stavbe 0,7

11221 Tri- in večstanovanjske stavbe 0,7

11222 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji 0,7

11300 Stanovanjske stavbe za posebne namene 0,7

12 Ne stanovanjske stavbe

121 Gostinske stavbe

12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev 0,7

12112 Gostilne, restavracije in točilnice 0,7

12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev 0,7

12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev 
(kmečki turizem)

0,7

122 Upravne in pisarniške stavbe

12201 Stavbe javne uprave 1

12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic 1

12203 Druge upravne in pisarniške stavbe 1

123 Trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti

12301 Trgovske stavbe 1

12302 Sejemske dvorane, razstavišča 1

12303 Bencinski servisi 1,3

12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti 0,8

124 Stavbe za promet in stavbe za izvajanje  
elektronskih komunikacij

12410 Postaje, terminali, stavbe za izvajanje elektronskih 
komunikacij ter z njimi povezane stavbe

1

12420 Garažne stavbe 0,7

125 Industrijske stavbe in skladišča

12510 Industrijske stavbe (proizvodnja dejavnost, industrija) 0,7

12510 Industrijske stavbe (obrtna dejavnost, če je skupaj 
največ 500 m2 pokritih površin)

0,7

12510 Industrijske stavbe (dejavnosti, ki nadpovprečno 
obremenjujejo komunalno infrastrukturo: klavnice, 
mlekarne, itd.)

1

12520 Rezervoarji, silosi in skladišča 0,7

12520 Rezervoarji, silosi in skladišča (nevarne snovi in  
razstreliva, vključno s fitofarmacevtskimi pripravki)

1,3

126 Stavbe splošnega družbenega pomena

12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo 0,7

12620 Muzeji in knjižnice 0,7

12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno 
delo

0,7

12640 Stavbe za zdravstvo 0,7

12650 Športne dvorane 0,7

127 Druge nestanovanjske stavbe

12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo 0,7

12712 Stavbe za rejo živali 0,7

12713 Stavbe za spravilo pridelka 0,7

12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe 0,7

12721 Stavbe za opravljanje verskih obredov 0,7
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12722 Pokopališke stavbe in spremljajoči objekti 0,7

12730 Kulturni spomeniki 0,7

12740 Druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje 0,7

2 GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI

21 Objekti transportne infrastrukture /

211 Ceste /

212 Železnice /

213 Letališke steze, ploščadi in radio-navigacijski 
objekti

/

214 Mostovi, viadukti, predori in podhodi /

215 Pristanišča, plovne poti, pregrade in jezovi ter 
drugi vodni objekti

/

22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in  
elektroenergetski vodi

/

221 Prenosni (transportni) cevovodi, prenosna  
komunikacijska omrežja in prenosni  
elektroenergetski vodi

/

222 Distribucijski cevovodi, distribucijski  
elektroenergetski vodi in distribucijska  
komunikacijska omrežja

/

23 Kompleksni industrijski objekti

230 Kompleksni industrijski objekti

2301 Rudarski objekti 1,3

2302 Energetski objekti 1,3

2303 Objekti kemične industrije 1,3

2304 Drugi kompleksni industrijski objekti, ki niso uvrščeni 
drugje

1,3

24 Drugi gradbeni inženirski objekti

241 Objekti za šport, rekreacijo in drugi objekti za 
prosti čas

24110 Športna igrišča 0,7

24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo 
in prosti čas

0,7

242 Drugi gradbeni inženirski objekti

24201 Vojaški objekti 1

24202 Objekti za varstvo pred škodljivim delovanjem voda na 
ogroženih območjih

/

24203 Odlagališča odpadkov /

24204 Pokopališča /

24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni 
drugje (parkirišča, odprta skladišča, ipd)

0,7

21.
       
Na podlagi 13. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in 
občin (Ur. l. RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 - ZDU-1G, 50/14 in 14/15 
– ZUUJFO) in določil Uredbe o stvarnem premoženju države in samou-
pravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) 
je Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem na 6. redni seji, dne 10. 
9. 2015, sprejel

NAČRT RAVNANJA S PREMIČNIM PREMOŽENJEM  
Občine Cerklje na Gorenjskem v letu 2015

1. člen
(uvodna določila)

Za zagotovitev sredstev v proračunu za leto 2015 se določi in sprejme 
Načrt ravnanja s premičnim premoženjem Občine Cerklje na Gorenjskem 

v letu 2015. Načrt ravnanja s premičnim premoženjem v navedenem letu 
obsega le načrt pridobivanja premičnega premoženja.

2. člen
(pridobivanje premičnega premoženja)

Načrt pridobivanja premičnega premoženja zajema pridobitev osnovnega 
sredstva - motorno vozilo. Motorno vozilo se nabavi do razpoložljivih sred-
stev na proračunski postavki 0637 konto 420101.

3. člen
(sprejem in veljavnost)

Načrt ravnanja s premičnim premoženjem Občine Cerklje na Gorenjskem 
se objavi  v Uradnem vestniku Občine Cerklje na Gorenjskem in začne 
veljati naslednji dan po objavi. 

Številka: 032-05/2014-46
Datum:   10. 9. 2015   
 Občina Cerklje na Gorenjskem
 Župan
 Franc Čebulj,  l.r.

22.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 
94/07, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 
21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04, 14/05 
– popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 
108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNe-
pr, 110/13 in 19/15), 3. in 39. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, 
št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US in 46/15), 7. člena Statuta Občine 
Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 
3/2010 in 1/2015), 2. in 5. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest v 
Občini Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenj-
skem, št. 4/2009, 3/2014 in 2/2015) je Občinski svet Občine Cerklje 
na Gorenjskem na svoji 6. redni seji dne 10. 9. 2015, sprejel naslednji 

SKLEP

O RAZGLASITVI ZEMLJIŠČ ZA GRAJENO JAVNO DOBRO

1.

Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobijo naslednja 
zemljišča:

 - parcela št. 1195/6 k.o. 2108 – Velesovo (ID 271502), 59 m2,
 - parcela št. 396/8 k.o. 2118 – Cerklje (ID 333050), 122 m2,
 - parcela št. 220/4 k.o. 2111 – Pšata (ID 6417884), 470 m2,
 - parcela št. 348 k.o. 2111 – Pšata (ID 1109877), 1075 m2,
 - parcela št. 184/4 k.o. 2111 – Pšata (ID 2362710), 34 m2,
 - parcela št. 184/6 k.o. 2111 – Pšata (ID 1689856), 4 m2.

2.

Pri nepremičninah iz 1. točke tega sklepa se v zemljiški knjigi pri lastniku:
Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na 
Gorenjskem, matična številka: 5874670, zaznamuje:
»grajeno javno dobro lokalnega pomena – občinska cesta«.

3.

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

Številka: 032-05/2014-47
Datum: 11. 9. 2015  
 Občina Cerklje na Gorenjskem
 ŽUPAN
 FRANC ČEBULJ, l.r.
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23.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 - 
ZLS-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 
23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04, 14/05 
– popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 
108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNe-
pr, 110/13 in 19/15),  in 7. člena Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem 
(Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 3/2010 in 1/2015) je 
Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem na svoji 6. redni seji dne 10. 
9. 2015, sprejel naslednji 

SKLEP
O IZVZEMU ZEMLJIŠČ IZ  JAVNEGA DOBRA

1.

Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem je odločil, da se iz javnega 
dobra izvzame naslednje zemljišče:
- parc. št. 1054/12, k.o. 2110 - Grad (ID 6478241), 153 m.

2.

Na nepremičnini iz 1. točke tega sklepa pridobi lastninsko pravico: Občina 
Cerklje na Gorenjskem, matična številka: 5874670, Trg Davorina Jenka 
13, 4207 Cerklje na Gorenjskem.

3.

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

Številka: 032-05/2014-48
Datum: 11. 9. 2015   

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

24.

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno 
prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 
94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), Pravilnika o metodolo-
giji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni 
list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) in 16. člena Statuta Občine Cerklje 
na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem 3/10 in 
1/15), je Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem na 6. redni seji, 
dne 10.9.2015 sprejel

SKLEP
o določitvi ekonomskih cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcih 

na območju Občine Cerklje na Gorenjskem

1. člen

Cene vzgojno-varstvenih programov na območju občine Cerklje na Go-
renjskem znašajo mesečno na otroka za program:

Program Ekonomska cena 
programa v evrih

Strošek živil  
v evrih

I. Celodnevni program

Oddelek za 1. starostno 
obdobje

415,00  EUR 38,00 EUR

Oddelek za 2. starostno 
obdobje

304,00 EUR 38,00 EUR

Kombinirani oddelek 341,00 EUR 38,00 EUR

2. člen

Določi se cena zamudne ure za starše, ki ne upoštevajo obratovalnega 
časa vrtca in sicer 8,00 EUR na vsako začeto uro.

3. člen

Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi ekonomskih 
cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcih na območju Občine Cerklje na 
Gorenjskem št. 032-06/2010-84, z dne 7.12.2012 (Uradni vestnik Obči-
ne Cerklje na Gorenjskem št. 4/12).

4. člen

Sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Cerklje na Gorenjskem in 
prične veljati z dnem objave in se uporablja od 1.9.2015 dalje.

Številka: 032-05/2014-49
Datum:  10. 9. 2015
 Občina Cerklje Gorenjskem
 ŽUPAN
 Franc Čebulj, l.r.

25.

Na podlagi 29. 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), 7. in 16. člena Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem 
(Uradni list RS, št. 3/10), Sklepa o cenah najema Večnamenske športne 
dvorane, Nogometnega centra Velesovo in prostorov v Osnovni šoli Cer-
klje in podružnični šoli v Zalogu (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gor., št. 
5/11, 2/12 in 3/13) je Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem na 6. 
redni seji, dne 10.9.2015 sprejel, naslednji 

S K L E P

o spremembi Sklepa o cenah najema Večnamenske športne dvo-
rane, Nogometnega centra Velesovo in prostorov v Osnovni šoli 

Cerklje in podružnični šoli v Zalogu

1. člen

v 1. členu Sklepa o cenah najema Večnamenske športne dvorane, Nogo-
metnega centra Velesovo in prostorov v Osnovni šoli Cerklje in podružnič-
ni šoli v Zalogu (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 5/11, 
2/12 in 3/13) se pod tabelami cen najema posameznih objektov, doda 
besedilo novega odstavka, ki se glasi:

»V posameznih primerih in za posebne prireditve, ob občinskem prazni-
ku ali v humanitarne namene, izvedene v Večnamenski športni dvorani s 
pripadajočimi zunanjimi površinami, v Nogometnem centru Velesovo s pri-
padajočimi površinami ter v prostorih v Osnovni šoli Cerklje in podružnični 
šoli v Zalogu, lahko župan določi drugače.«

2. člen

Ostale določbe sklepa ostanejo nespremenjene. 

3. člen

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

Številka: 032-05/2014-50
Datum:  10. 9. 2015

 Občina Cerklje Gorenjskem
 ŽUPAN
 Franc Čebulj, l.r.



DOBRODELNI | 21 

V mladosti 
sem prehodila 
težko pot, zato 
rada pomagam 
ljudem, sem 
iskrena, 
največkrat 
nasmejana, 
predvsem pa 
odgovorna, 
poštena, 
komunikativna 
in prilagodljiva.

Kreativno varstvo Ela-Ela, 
zasebni vrtec Lara 
Kreativno varstvo Ela-Ela, 
zasebni vrtec Lara 
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Ustanoviteljica podjetja Zavod za kreativno varstvo Ela-Ela Špe-
la Rihtaršič štejem 27 let in sem mama dveh hčera, Ele in Lare. 
Odraščala sem v Plavškem rovtu nad Jesenicami, zato še danes 
gojim ljubezen do živali, narave in športa, posebej ljuba sta mi 
kolesarjenje in gorništvo. Zaključila sem srednjo ekonomsko 
šolo, zaradi ljubezni do otrok pa opravila prekvalifikacijo in po-
stala vzgojiteljica. Prvi poslovni koraki niso bili lahki, potreben 
je bil namreč začetni kapital in tega ni bilo lahko najti.  Ob vzpo-
nih in padcih pa sem zorela, rasla, tudi zaradi brezpogojne lju-
bezni svojega partnerja Nejca.  Pot me je sprva pripeljala v Šen-
čur,  kjer že tretje leto uspešno vodim enoto zasebnega varstva 
otrok. V  vsem tem času sem si pridobila zaupanje in  spoštova-
nje staršev, ki vse bolj cenijo naše delo. Imam veliko izkušenj z 
otroki, saj so ti moja ljubezen, prav tako kot opazovati njihov 
napredek in se ob njih vseskozi učiti. Leta 2014 smo se preseli-
li  v Cerklje, zaradi neokrnjene narave, poslovnih priložnosti in 
odlične energije, ki pozitivno vpliva name in moje najbližje, in 
še letos si bomo v Gradu pri Cerkljah na Gorenjskem nadeli ime 
Zavod za kreativno varstvo Ela-Ela, zasebni vrtec, katerega cilj 
bo omogočiti varstvo tudi staršem, ki si zasebnega varovanje 
otrok ne morejo privoščiti. Prostor, povsem nov, bo obdan s to-
plino, ki jo oddaja les, strokovne vzgojiteljice pa bodo skrbele 
za nasmeške otrok. Prednost našega varstva je zagotovo tudi 
uživanje zdrave, ekološko pridelane hrane, spoznavanje z do-
mačimi živalmi, hišnimi ljubljenčki in osnovnimi gospodinjskimi 
opravili. Če bi želeli več informacij, lahko pokličete od ponedelj-
ka do petka na telefonsko številko 040/755-027. Ne pozabite; 
vsakega otroka vidim kot prazno knjigo, katere listi bi se morali 
kar najlepše popisati, in prav moja odgovornost je vsakemu nu-
diti tisto, kar potrebuje, in ponuditi najboljše, ker si to zasluži. 

ANA ŠUBIC

Sredi julija je v Športnem parku Velesovo potekal dobro-
delni piknik, na katerem so za Hišo zavetja Palčica, ki daje 
zavetje najmlajšim otrokom, žrtvam fizičnih in spolnih 
zlorab ali hudega zanemarjanja, zbrali okrog 1800 evrov. 
"Hvaležna sem vsem sodelujočim in obiskovalcem, da so 
odprli svoje denarnice za otroke, ki so pozabili, kaj je smeh, 
nasmeh," je poudarila organizatorica Špela Rihtaršič, sicer 
lastnica in direktorica zasebnega vrtca Ela-Ela. Zbrane de-
narne pomoči se je seveda razveselila tudi vodja Hiše zave-
tja Paličica Manuela Ham: "Donacija nam bo prišla še kako 
prav, saj si naši otroci zaslužijo najboljše. Že podatek, da 
petletni fantek še ni jedel sladoleda, najbrž pove vse."
Piknik, ki ga je obiskal tudi župan Franc Čebulj, je povezo-
val stand up komik Tadej Bricelj. V pestrem programu pa 
sta med drugimi sodelovala tudi udeleženca šova Gostilna 
išče šefa Teja Perjet in Jani Jugovic, ki sta pripravila kuhar-
sko delavnico in tekmovanje v peki na žaru, v katerem je 
sodeloval tudi zmagovalec šova Znan obraz ima svoj glas 
Klemen Bunderla, ki je seveda tudi zapel nekaj skladb. Dan 
je popestrila tudi cerkljanska glasbena skupina Trinajsta 
plača, gospodinje s Kokrice so za obiskovalce cvrle flancate, 
otroci pa so bili še posebej navdušeni nad konji, ki so jih 
pripeljali z Domačije Lušina, in mobilno skakalnico Mini 
planica. 
Rihtaršičeva namerava dobrodelne dogodke prirejati tudi 
v prihodnje.

Dobrodelni piknik  
za mlade žrtve zlorab
Na dobrodelnem pikniku v Velesovem 
za otroke iz Hiše zavetja Palčica so 
sodelovali tudi mnogi znani obrazi.

Na dobrodelnem pikniku v organizaciji Špele Rihtaršič (druga z 
leve) so sodelovali mnogi znani obrazi.  
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Na ta dan pred desetimi leti nas je ob ličkanju koruze večina 
igralsko prvič stopila na odrske deske. To je bilo rojstvo nove 
dramske skupine, ki pa ni le igralska, temveč mnogo več. 
Za igralce se je s tem začelo čisto drugačno obdobje: iskanje 
odrskih del, številne bralne vaje, učenje vlog in vaje na odru, 
sestanki in dogovarjanja, iskanje ter šivanje oblačil za igral-
ce, izdelava kulis in rekvizitov. Sledila je skrb za promocijo 
in prepoznavnost, pa dogovarjanja za nastope pred domačo 
publiko in gostovanja po sosednjih in oddaljenejših odrih. Po-
leg šestih dramskih uspešnic, ki so doživele po najmanj de-
set ponovitev, smo obujali še stare običaje in navade. Poiskali 
smo mnoge stare pesmi in napeve in jih predstavili na celo-
večernih avtorskih prireditvah Slovenec moj, zapoj z menoj. V 
spomin nekdanjim krvavškim pastirjem in pastiricam ter z 
namenom ohranjanja kulturne dediščine smo izdali knjižico 
Sem na Krvavcu kravce pase. Za sovaščane so bile v Domu kra-
janov Poženik v teh letih organizirane številne prireditve ob 
različnih praznikih in priložnostih: materinski dnevi, mar-

tinovanje, koledovanje … Za predšolsko in šolsko mladino so 
potekale spomladanske in jesenske ustvarjalne delavnice, za 
najmlajše pa je otroška skupina vsako leto izvedla igrico ob 
obisku Božička.
Trdo delo, nesebična pomoč in dobra volja so botrovali, da je 
druženje preraslo v pristno prijateljstvo. Postali smo velika 
'družina', ki nenehno raste, se širi, ki se veseli tujega uspeha 
in trepeta za vsakega posameznika. Ob pogledu z odra smo 
nadvse veseli številnih zvestih obrazov, ki nas spremljajo in 
opogumljajo od samega začetka. Še bolj pa se razveselimo no-
vih gledalcev, ki nas šele spoznavajo.
Da bi lahko z vami proslavili naš jubilej, bomo v soboto, 3. 
oktobra, ob 19. uri imeli v Kulturnem hramu Ignacija Borštni-
ka v Cerkljah prireditev Veselih deset Pod stražo, kamor vas 
prisrčno vabimo. Prireditev je zasnovana kot vaja dramske 
skupine, kjer se bodo vrstili utrinki iz naših preteklih del. To 
bodo odlomki iz vseh šestih iger in iz tematskih večerov Slo-
venec moj, zapoj z menoj. Ne bo manjkalo petja, igranja ljud-
skih instrumentov, recitacij, humorja, kot vedno pa se nam 
bodo tudi tokrat pridružili naši najmlajši člani s svojim pro-
gramom. Celotna prireditev bo podprta s filmsko projekcijo na 
velikem platnu.
Hvala vsem, ki veste, da je preljubo veselje Pod stražo doma.

Veselih deset Pod stražo
17. september 2015. Za mnoge je to čisto 
navaden dan, za člane Dramske skupine 
Pod stražo pa ta dan pomeni veliko več.

Utrinek z vaje

Kulturno društvo Folklora Cerklje, ki letos praznuje desetletnico 
delovanja, bo 24. oktobra v dvorani Kulturnega hrama Ignacija 
Borštnika v Cerkljah priredilo osmi večer folklore pod naslovom 
Slovenija, od kod lepote tvoje. Na prireditvi bodo tako kot na vseh 
prejšnjih večerih sodelovale folklorne skupine Vipava, Tine Rožanc 
– veterani, Mengeš in Triglav Slovenski Javornik. Pridružila se jim 
bo Otroška folklorna skupina OŠ Davorina Jenka Cerklje, ki je za-
dnje čase reden gost na cerkljanskih folklornih prireditvah. Ljudske 
pesmi bodo zapeli člani domače pevske skupine Klasje ter Ozare 
s Primskovega. V preddverju kulturnega hrama Ignacija Borštnika 
bo tega dne ob 18. uri potekala tudi prireditev Praznična oblačila 
naših prednikov. V društvu si zelo želijo, da bi se jim pridružili novi, 
predvsem pa mlajši člani. Le tako bo bolj zanesljivo poskrbljeno, 
da bo ljudsko izročilo živelo dalje. J. K.

Osmi večer folklore

PRALNICAPERILA
PavecSlavka,s.p.

Ul.4.oktobra4,4207CerkljenaGorenjskem
GSM:041603082

Sprejemamooblačilazakemičnočiščenje.
Peremotudiodeje,gostinskoperiloinvsevrstezaves.

Pranjeterlikanjesrajcinbluzza1EUR.

www.pogrebnik.si

Bukova drva na paleti 1,5 prm za 97€ z ddv.Bukova drva na paleti 1,5 prm za 97€ 

Prodaja bukovih 
drv in peletov. 

Lesna biomasa Markun d.o.o.

T: 040 825 242
www.lesna-biomasa.si
www.biomasa-markun.si

RZ pellets A1, avstrijska kakovost že za 264€/t z ddv.
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Ugodno vam ponujamo:
 vse vrste zemeljskih izkopov

 urejanje kanalizacij, dvorišč in okolice
 posek in spravilo lesa

Gradbene storitve Jure Grilc, s. p.
Apno 70, Cerklje na Gorenjskem 
T: 051/393 504  
E: jure.grilc@gmail.com

UREJANJE VRTOV
Marko Andrej, s. p., Zgornji Brnik 125

Telefon: 04/25 22 701, GSM: 041/519 870

Načrtovanje in urejanje vrtov, parkov ...
 sejanje trave in polaganje travne ruše

 sajenje in obrezovanje grmičevja  
 strojno zračenje trate

 obrezovanje sadnega drevja 

KMETIJA PR´ KOVČET 
BOŠTJAN JENKO s.p.

Pšata 12, 4207 Cerklje
gsm: 064/134-910, tel.: 04/252-30-14
e-pošta: prkovcet@gmail.com

PRODAJA:   domačih mesnih izdelkov, pridelanih 

na tradicionalni način

STORITVE:  storitve klanja, razseka  

in izdelava mesnih izdelkov

MED

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

Zalog55,4207CerkljenaGorenjskem

70 let

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

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

»Vodimo vas varno mimo davčnih čeri.«

Računovodski servis, davčno in poslovno svetovanje  
Belska cesta 15, 4205 Preddvor

E: info@vencelj.si, I: www.vencelj.si, T: 04/2559-500

LOJZKA MRGOLE

Članice klekljarske skupine Lastovke le-
tos pričenjamo sedmo učno leto. Naša 
jata sedaj šteje že 34 članic, imamo pa 
tudi skupino začetnic, ki se pridno učijo 
začetnih veščin, da se bodo kasneje pri-
družile našim Lastovkam. 
Od lanske razstave smo se pridno učile 
in klekljale različne izdelke. V božičnem 
času smo sodelovale na mednarodni raz-
stavi jaslic na Sveti Gori nad Solkanom, 
poleg tega smo v preteklem letu sodelo-
vale še na prireditvi Naj pridelek, razstavi 
jaslic v Cerkljah, na velikonočni razstavi 
in na 6. Semnju na rokovo. Največji izziv 
pa nam je seveda naša letna razstava, ki 
bo v Petrovčevi hiši od 24. septembra do 

1. oktobra. Nanjo smo se s svojimi izdelki 
pripravljale skozi celo leto. Tema letošnje 
razstave je Jesen v čipki.
Drugi veliki letošnji izziv je bila izdelava 
čipk za zavese v prvem nadstropju Pe-
trovčeve hiše in knjižnice, ki si jih bo-

ste lahko ogledali ob naši razstavi. Zelo 
smo zadovoljne in ponosne, da so zavese 
in prti v Petrovčevi hiši naše delo ter da 
prispevamo, da so Cerklje še lepše. Hvala 
vsem Lastovkam za čas in trud, ki ste ga 
vložile v srčne čipke.

Lastovke  
klekljamo

Lastovke bomo svoje izdelke prihodnji četrtek na ogled postavile tudi v Petrovčevi hiši. 
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ANA ŠUBIC

Zavod Smejmo se bo v prihajajoči gledališki sezoni v Kultur-
nem hramu Ignacija Borštnika znova poskrbel, da bodo dolgi 
jesensko-zimski večeri hitreje minili. V sklopu gledališkega 
abonmaja Nasmejmo se! se bo ponovno zvrstilo pet komedij. 
Prva bo na vrsti socialna komedija Micika in Aldo enega naju-
spešnejših slovenskih komediografov Toneta Partljiča. Za reži-
jo je poskrbel Vinko Möderndorfer, na odru pa bosta nastopila 
dramska igralca Mojca Partljič in Renato Jenček. Gledališče 
Toneta Čufarja Jesenice se bo predstavilo s predstavo Igralska 
družina, katere avtor in režiser je Iztok Valič. Iz SNG Drama 
prihaja priredba znamenitega dela Antona Tomaža Linharta Ta 
veseli dan ali Matiček se ženi. Zgodbo z naslovom Nežka se 
moži Vinka Möderndorferja je režiral Jaka Andrej Vojevec, igra-
jo pa Nina Valič, Bojan Emeršič in Valter Dragan. Ljubljanski 
SiTi Teater bo gostoval s predstavo Divjak v režiji Aleksandra 
Popovskega, igrali pa bodo 'jamski človek' Uroš Fürst, Kata-
rina Čas in Primož Pirnat. V Cerklje prvič prihaja tudi zased-
ba SNG Nova Gorica z izvirno priredbo satirične Molièrejeve 
komedije Tartuffe. V predstavi, nastali pod režisersko taktirko 
Vita Tauferja, med drugim igrajo tudi Teja Glažar, Gojmir Le-
šnjak Gojc in Iztok Mlakar. Vpis abonmaja poteka v TIC Cerklje, 
vpisni list pa je na voljo tudi na spletni strani zavoda Smejmo 
se. Vpis je možen do prve abonmajske predstave (22. oktobra) 
oz. do zasedenosti dvorane. Več informacij najdete na spletni 
strani www.nasmejmo.se in telefonski številki 051 606 220.

Pet komedij v kulturnem hramu

031 / 652 608 http: //www.g-k.si 

- ustvarjamo rešitve za zahtevne

ELEKTROINŠTALACIJE,
IZSUŠEVANJE,

MONTAŽA KOTLOVNIC NA KLJUČ,
SERVIS IN ŠIROKA PONUDBA REZERVNIH DELOV

DANIELA MOČNIK

Že leta 1966 je Unesco 8. september razglasil za mednarodni 
dan pismenosti. Le-ta naj bi vsem zagotovila pravico do zna-
nja kot pogoj za boljše življenje. Težko si je zamisliti okolja, v 
katerih je pismenost privilegij. Še teže pa razumeti družbo vi-
soke tehnologije, ki svoj materni jezik zametuje, saj je beseda 
steber narodove identitete. Pred skoraj 200 leti je Anton Mar-
tin Slomšek zapisal: Slovenščina naj nam bo ravno tako draga 
kakor zemlja, na kateri je naša zibel tekla, materina beseda 
pa je od vseh dobrot največja ter jasno ogledalo skupnosti. 
Dobro je pisati in brati, česar naj bi se naučili v šoli. Kljub 
šolskim reformam in dejstvu, da bodo učni načrti očiščeni 
odvečnih vsebin, ni želenih uspehov. Danes pismenost otrok 
ni ocenjena z odliko. In zakaj toliko razmišljati o omenjenih 
vrednotah? Mar ni zastrašujoč podatek, da je na svetu 781 mi-
lijonov ljudi, ki ne znajo ne brati ne pisati, še manj računati. 
Le trajnostna vzgoja s spremembo tradicionalnih pristopov 
nam bo omogočila sožitje v večkulturni skupnosti. Poskrbi-
mo, da bodo ob koncu šolanja pismeni vsi otroci. Od njiho-
ve zmožnosti dekodiranja besednih in nebesednih gradiv bo 
pomembna kakovost njihovega življenja. Branje ni naloga le 

šoloobveznih, vse bolj tudi odraslih. Z njim razvijamo zavest o 
pomenu pismenosti ter si s področja teorije in prakse branja 
izmenjujemo izkušnje.
Bralni študijski krožek Liberius je novo bralno sezono začel 
prav na mednarodni dan pismenosti s predstavitvijo knjige 
Bogdana Kristoferja Meška Vedski jezik in izvor slovenščine. 
"Ob jezikovni primerjavi sanskrta in slovenščine je jasno, da 
sta oba jezika dediča neke izredno visoke kulture, ki je nasta-
jala in obstajala cela tisočletja in se je njen duhovni napredek 
odražal v izredno zapleteni skladnosti njenega jezika," je uvo-
doma zapisal avtor, ki nadvse nazorno in prepričljivo prikazu-
je nastanek in razvoj prajezika, iz katerega izhaja jezik Starih 
Slovenov in nekateri drugi antični jeziki. Značilnosti sanskr-
ta: samostalniške sestave in bogastvo sopomenk, sklanjatev 
samostalnikov je glede na končnice 40, poleg teh pa je še 33 
nepravilnih v vseh treh spolih z osmimi skloni (nominativ, 
accusativ, instrumental, dativ, ablativ, genitiv, locativ in vo-
cativ - današnja slovenščina pozna le 11 sklanjatev s šestimi 
skloni). Zanimiv je glagol, ki ima v sanskrtu pet dimenzij in 
kar sedem časov (sedanjik, nedovršni preteklik, dovršni prete-
klik, aorist, opisni prihodnjik, preprosti prihodnjik, pogojnik). 
Veliko podobnosti najdemo tudi pri lastnih imenih. Morda še 
beseda o jadranskih Venetih, ki naj bi bili prišli iz Male Azije 
in Slovence povezujejo s Hetiti in njihovo kulturo. S hetitsko 
tribarvno simboliko treh zavezniških kast svečenikov, vitezov 
in kmetov so povezane številne sodobne zastave z rdečo, mo-
dro in belo barvo.
V želji, da bi pismenost zares postala temeljni kamen miru in 
razvoja, vabimo k branju kot vseživljenjski obveznosti.

Branje združuje
Bralni študijski krožek pri Kulturnem 
klubu Liberius Cerklje
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Jerovšek Primož, s. p. 

Lahovče 9, 4207 Cerklje
Tel./faks: 04/25 22 000
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TRGOVINA S KMETIJSKIM REPROMATERIALOM

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

Svatnar, d. o. o.
Sidraž 6, Cerklje
G: 041/897-021
T/F: 04/25-21-324
E: gr.svatnar@gmail.com

www.svatnar.si

 izkopi, prevozi   zidarstvo   tesarstvo  
 krovstvo  kleparstvo  urejanje okolic, dvorišč 
 suhomontažni sistemi (KNAUF)  adaptacije

BOŽO JANEŽ

Združenje borcev za vrednote NOB Cerklje je na planini Jezer-
ca pod Krvavcem 5. septembra obudilo spomin na dogodke v 
avgustu leta 1942. Na pohodu ll. grupe odredov z Dolenjske na 
Štajersko je 13. avgusta 1942 nad Davovcem v boju z nemškimi 
policisti in raztrganci padlo 16 borcev te enote in Kokrškega 
odreda, do 20. avgusta 1942 pa v okolici Jezerc in drugje pod 
Krvavcem osem borcev obeh enot.
Tovariš Franc Štefe Miško se je v svojem govoru spomnil 
uničenja Krvavške čete. "Od 74 borcev jih je ostalo le šest … 
Uničenje Krvavške čete Kokrškega odreda najbolj zgovorno 
dokazuje, kdo je sodeloval v uporu proti okupatorju in kdo v 
sodelovanju z okupatorjem proti upornikom … Ni odveč pove-
dati, da nam je tudi danes, v tem krutem kapitalizmu, še kako 
potrebna večja enotnost in pričakovanja za človeka vrednega 
in pravičnega življenja."
Tovariš Božidar Gorjan Bogo, borec ll. grupe odredov, je bil 
udeležen v napadu na Brezovici nad Davovcem 13. avgusta 
1942. Poudaril je pomen in namen prehoda ll. grupe odredov 
z Dolenjske na Štajersko. Nemci so v tem obdobju preseljevali 

slovenske družine in uresničevali ukaz firerja, da je to deželo 
treba narediti zopet nemško. Naloga enote je bila zato prepre-
čiti uresničevanje te zahteve.
V kulturnem programu spominske slovesnosti so sodelova-
li učenci OŠ Davorina Jenka Cerklje Jerca Prosenc, Urban in 
Samo Erzar Frantar z mentorico učiteljico Matejo Repnik in 
Cerkveni mešani pevski zbor sv. Mihael z Olševka pod vod-
stvom dirigentke Mojce Gabrijel. Slovesnosti se je kljub sla-
bemu vremenu udeležilo več kot sto ljudi. Po končani slove-
snosti smo se družili na tovariškem srečanju pri Prgoznkovi 
planšariji.

V spomin na medvojne 
dogodke

S spominske slovesnosti na planini Jezerca
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NATAŠA HANUNA, VODJA DMC CERKLJE, FOTO: ANDREJ PAVLIN

Vsako poletje je zaznamovano s porokami naših prostovoljcev. 
Letošnje najbolj do sedaj. Praznovanja so tako zagotovljena in 
nadaljevala se bodo tudi v jesen.
Kot vsako poletje je bilo tudi letošnje odbojkarsko razpoloženo. 
V modrih animatorskih majčkah ste nas lahko videli na Ro-
kovem semnju, v zelenih pa nas boste 20. septembra na Otro-
škem bazarju v Ljubljani, saj smo letos dobili sofinanciranje s 
strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti in tako polni načrtov vstopamo v to jesen.
Že konec poletja smo se začeli pripravljati na šolske dni in pro-
gram učne pomoči v začetku septembra že aktivno deluje. Tudi 
aktualni smo, saj smo se na enem od večerov pogovarjali o be-
gunski problematiki. Začeli smo tudi z vsemi drugimi rednimi 
dejavnostmi: igralnimi uricami, četrtkovimi ustvarjalnicami, 
pogovori za različne skupine in generacije in družabnimi do-
godki. Zopet bomo uvedli druženje za mamice na porodniškem 
dopustu, pa angleško čajanko in še marsikaj. Vabimo, da nas 
spremljate na naši spletni strani http://dmc-cerklje.si/
Dne 8. oktobra bomo praznovali 10. rojstni dan. Načrtujemo, 
da ga bomo proslavili z desetimi dnevi aktivnih dogodkov, ki 
jih bomo oblikovali za vse okuse in generacije in bodo potekali 
od 1. do 10. oktobra ter kot piko na i dodali zahvalno sv. mašo 
11. oktobra. Hvaležni smo v prvi vrsti veliki množici prostovolj-
cev, ki se je v teh letih zvrstila na centru, dihala z obiskovalci 

in ves čas poskušala pripravljati programe za vsakogar. Hva-
ležni in veseli pa smo tudi za vsakega obiskovalca, saj vsakdo 
v sebi nosi neizmeren zaklad in več kot nas je, več si lahko 
podelimo med sabo. V dneh praznovanj resnično vabimo vse, 
ki ste kadarkoli bili pri nas, da se nam pridružite in da skupaj 
proslavimo in obujamo spomine ter načrtujemo za naprej. Ve-
seli pa bomo tudi novih obrazov, pridite nas pogledat in preve-
rite, če se morda pri nas najde tudi kaj za vas. 
In česa si želimo za naprej? Veselih in zadovoljnih obiskoval-
cev, zagnanih prostovoljcev, ki jim bomo znali pokazati hva-
ležnost za njihov trud, ter brezskrbnih dnevov in let, ko se ne 
bomo ukvarjali z golim preživetjem, ko ne vemo, ali nasle-
dnji dan še obstajamo ali ne, ampak bomo tako podprti, da se 
bomo lahko bolj kvalitetno posvečali izvedbi svojih programov 
in imeli čas, da se posvetimo prav vsakemu izmed vas. Želimo 
si pa tudi tega, da vsakdo, ki ne pozna našega delovanja, zbere 
pogum in nas pride pogledat.

Korakamo proti  
10. rojstnemu dnevu
V Družinskem in mladinskem centru 
Cerklje bomo 8. oktobra praznovali 10. 
rojstni dan.

Sodelovali smo tudi na Semnju na rokovo.

Z avgustom je novi župnijski upravitelj na Šenturški Gori in župnik žu-
pnije Tunjice ter vikar Pastorale gluhih in naglušnih Slovenije postal 
Edi Strouhal, prejšnji župnik Jože Razinger pa je odšel v Tomišelj pri 
Igu. Službo kaplana v Cerkljah in Šenčurju pa je nastopil novomašnik 
Blaž Dobravec, ki prihaja iz župnije Bloke. Tudi na Spodnjem Brniku 
imajo novega duhovnika – Lucijana Potočnika, ki je prišel z Bleda. J. K.

Novi duhovniki med nami

Novi službi sta prevzela župnik Edi Strouhal in kaplan Blaž Dobravec.

JANEZ KUHAR

Zadnji teden v juniju je v župniji Cerklje potekal 15. oratorij. Ora-
torija, enega največjih v ljubljanski nadškofiji, se je udeležilo kar 
241 otrok in 85 animatorjev, potekal pa je pod geslom Hočem biti 
svet. Otroci so spoznavali življenje sv. Dominika Savia, bili na izletu 
v Šmartnem, kjer so jim malico pripravile gospodinje iz Vopovelj, 
prisluhnili zgodbi Monike in Marka Zupanc, spoznali novomašnika 
in novega kaplana Blaža Dobravca, ki je v Cerklje prišel iz župnije 
Bloke, se zabavali v vodnih igrah, pri katerih so sodelovali gasilci 
iz PGD Cerklje ... Po zaključni sveti maši, na kateri je sodeloval tudi 
oratorijski 'bend', je bilo na župnijskem dvorišču praznovanje 15-le-
tnice oratorija, med katerim so razrezali 15 tort, ki so jih spekli se-
danji in bivši sodelujoči na oratoriju. Med udeležence oratorija so 
prišli bivši animatorji, voditelji in kaplani. Otroci so pokazali svoje 
talente in se spoznali med seboj, predvsem pa je bilo pomembno 
spodbujanje, sodelovanje in vzgoja vrednot, so poudarili voditelji 
oratorija Katja Grkman, Dominik Jagodic in Nataša Hanuna.

Jubilejni oratorij v  
Cerkljah odlično obiskan
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 Ribogojnica
  Mlada  
govedina 
  Kisla repa in 
kislo zelje

Kmetija  Pr' Kral, Grad 13, Cerklje

Tel: 04-25-22-267  
Mobi: 041-506-234, Avguštin

031-479-801, Helena
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Vabljeni na pester izbor jedi po naročilu  
(kosila, hladne predjedi, domače jedi, vse vrste zrezkov,  

ribje jedi, solate in sladice).

Sprejemamo rezervacije za večje skupine  
(ohceti, obletnice, sedmine ...).

IGRALA ZA OTROKE

Dvorje 46/b, Cerklje

DELOVNI ČAS:

Obratujemo ob vikendih
Petek od 16. do 22. ure
Sobota od 11. do 22. ure
Nedelja od 11. do 16. ure

tel.: 04/252 16 34, 041/808 505
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KMETIJSKA ZADRUGA CERKLJE, Z.O.O. 

Slovenska cesta 2, , 4207 Cerklje
Tel.: 04/252 90 10, info@kzcerklje.si

www.kzcerklje.si

MALOPRODAJNE TRGOVINE:
- trgovina Cerklje – trgovina Šenčur – trgovina Voklo
- trgovina Komenda – trgovina Moravče
 
ODKUP KMETIJSKIH PRIDELKOV
- odkup mleka – odkup živine
- odkup poljedelskih in vrtnarskih pridelkov

Otroci iz vrtca Murenčki in učenci OŠ Davorina Jenka Cerklje na 
Gorenjskem bodo popestrili popoldan obiskovalcem s priredi-
tvijo v prostorih šole (in ne v Kulturnem hramu, kot je napisano 
v brošuri DEKD). Starši in krajani ste vabljeni v ponedeljek, 28. 
septembra, ob 18. uri v prostore šole, kjer bodo otroci in učenci 
zaplesali, zapeli in v pogovoru z gospodom Ivanom Kropivnikom 
predstavili načine praznovanja v Cerkljah na Gorenjskem. Pri iz-
vedbi jim bodo pomagale tudi članice iz Društva kmečkih žena 
in plesalci Kulturnega društva Folklora Cerklje. Po prireditvi vam 
bodo na delavnicah, ki vas bodo popeljale v čas naših predni-
kov, pokazali, kako so se veselili in praznovali nekoč. V prikaza-
nih veščinah se boste lahko preizkusili tudi obiskovalci. 
Prisrčno vabljeni.
Otroci iz vrtca Murenčki in učenci OŠ Davorina Jenka Cerklje na 

Gorenjskem

Prazniki v Cerkljah na Gorenjskem

ANA KORBAR

Prvi september je bil prav poseben dan za naše prvošolčke in 
njihove starše. Na Podružnični šoli Zalog je v šolske klopi prvič 
sedlo 24 otrok. Po uvodnem pozdravu učiteljice Bernarde Me-
linc in vzgojiteljice Renate Perne so otroci skupaj s starši odšli 
na zgornji hodnik, kjer so jim učenci Zaloške šole in učenci iz 
Cerkelj pripravili krajši kulturni program. Ob glasbeni spremljavi 
gospe Irme Močnik so učenci zapeli in zaplesali. Učenci višjih 
razredov iz Cerkelj pa so pod mentorstvom Irene Jerovšek Vo-
grinc zaigrali pravljico Kdo je napravil Vidku srajčico. Posebno 
pozornost jim je namenila tudi gospa ravnateljica Damijana 
Božič - Močnik. Sledilo je simbolično zavezovanje rutk, nato pa 
pogostitev v razredih. Domov so učenke in učenci prvih razredov 
odšli s polno vrečko učbenikov ter simboličnim darilom, starši 
pa opremljeni s pomembnimi informacijami za uspešen začetek 
šolskega leta.

Prvi šolski dan na Podružnični šoli 
Zalog
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JASNA PALADIN, FOTO: GORAZD KAVČIČ

Triindvajsetletna Tina Verbič je na Na-
ravoslovnotehniški fakulteti – Oddelku 
za tekstilstvo, oblikovanje tekstilij in 
oblačil diplomirala pred dvema mese-
cema, teden pred odhodom na študij 
v tujino pa je svoja dela, prav posebne 
kreacije iz različnih materialov, pred-
stavila še v domačih Cerkljah. Kot nam 
je povedala, si je za diplomsko temo iz-
brala trajnost v modni industriji. »Mo-
dni oblikovalci se tega področja še kar 
nekako bojijo, meni pa se zdi nadvse 
pomembno. Moda se je na splošno zna-
šla v krizi, saj se spodbuja le potrošnja, 
večina pa naj bi delala zgolj na površi-
ni. Vprašala sem se, kako lahko mladi 
oblikovalci to rešimo. Za izdelavo po-
sameznega kosa oblačila je potrebnih 
tudi do sedemdeset različnih vmesnih 
postopkov, kar seveda zahteva veliko 
delovne sile, časa ... Osredotočila sem 
se torej na izziv, kako vse te faze elimi-
nirati na zgolj eno – brez šiva,« nam je 

povedala Tina, ki se je že dan po zaprtju 
razstave, 22. avgusta, polna pričakovanj 
odpravila na dvoletni magistrski študij 

na prestižno Aalto University v Helsin-
ke, kjer se predvsem želi še zelo veliko 
naučiti.

Tina na študij v Helsinke
Mlada oblikovalka in diplomantka tekstilij in oblačil Tina Verbič se je avgusta v 
Petrovčevi hiši predstavila s svojo kolekcijo brezšivnih oblačil.

Tina Verbič se je s svojo kolekcijo brezšivnih oblačil avgusta predstavila z razstavo v 
Petrovčevi hiši.  

ANA ŠUBIC, FOTO: TINA DOKL

V galeriji Petrovčeve hiše v Cerkljah so v okviru Semnja na ro-
kovo odprli razstavo Pod krošnjami, na kateri je domačin Blaž 
Močnik predstavil risbe, ki služijo kot likovni element vsebin-
skih tabel na novonastali pešpoti po občini Cerklje.
Pešpot od velesovskega samostana prek Štefanje gore do roj-
stne hiše Davorina Jenka v Dvorjah, poimenovana Pot povezo-
vanja Pod krošnjami, je namreč opremljena s 24 vsebinskimi 
tablami, na katerih so predstavljene lokalne naravne in kul-
turne zanimivosti. Daniela Močnik je pripravila besedila o na-
ravi, mož Janez zapis o Davorinu Jenku, sin Blaž pa je poskrbel 
za predstavitev kulturne dediščine, ilustracije in znak poti. V 
projektu je bilo sprva predvideno, da bodo besedila in risbe 
vgravirali v macesnove plošče, zato je bil nabor likovnih ele-
mentov za predstavitev vsebin omejen le na črne ploskve, črte 

in pike, čemur je Blaž Močnik prilagodil tudi svoje ilustracije. 
Nazadnje se je sicer izkazalo, da zamišljena tehnična izvedba 
ni ustrezna, zato so vsebine na terenu predstavljene na s folijo 
prevlečenih ploščah.
Ob tej priložnosti je izšla tudi knjižica z likovnim in tekstov-
nim gradivom za vsebinske table na omenjeni pešpoti. Ta po-
teka iz doline Adergasa na višje ležečo planoto Štefanjo goro, 
mimo Mežnarja k cerkvi sv. Štefana in naprej mimo polj 
in travnikov s pogledom na gorata pobočja Kamniških Alp 
v Zgornjo in Spodnjo Štefanjo vas. Od tu je možna vrnitev v 
Adergas ali spust v ravninska Grad in Dvorje. 

Razstava risb  
za novo pešpot
Blaž Močnik je razstavil risbe, ki služijo 
kot likovni element vsebinskih tabel na 
novonastali tematski poti Pod krošnjami.

Razstava Pod krošnjami je v Petrovčevi hiši potekala konec avgusta.
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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

TRGOVINAZAVTODELI
INAVTOMEHANIČNESTORITVE

BraneDolinar

Poženik2,4207Cerklje,tel.:(04)2527030

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

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

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

Na kmetiji Jelke in Cirila Grilc s Trate pri Velesovem, po domače 
Pr' Tratarju, že več let gojijo buče za krmo živalim. Letos so se 
buče lepo redile, tako da sta bila prijetno presenečena nad nji-
hovimi velikostmi in težami. Lani je najtežja buča tehtala 150 
kilogramov, letos pa kar 196 kilogramov. Druga najtežja buča je 
tehtala 150, tretja 139, preostale štiri pa več kot 125 kilogramov 
vsaka. Skupaj je sedem buč tehtalo eno tono. Kot še pravi Ci-
ril, je njivo pognojil le s hlevskim gnojem, umetnega gnojila pa 
za buče nikoli ne uporablja. Tudi vreme je bilo naklonjeno rasti 
buč. Letošnje seme je dobil od znanega pridelovalca. J. K.

Najtežja buča tehta  
sto šestindevetdeset kilogramov

Člani Ribiške družine Bistrica Domžale, pododbora Pšata, so 
konec avgusta na ribnikih v Češnjevku organizirali odprto ri-
biško tekmovanje v lovu rib s plovcem za 26. memorial Vinka 
Stareta. Tekmovanja se je v lepem sončnem dnevu udeležilo 
84 ribičev iz vse Slovenije. Ribe v skupni teži 15,02 kilograma 
je ujelo sedemnajst ribičev, po obveznem tehtanju pa so ribe 
žive vrnili v ribnike. Prvo mesto je dosegel Janez Podjed, drugi 
je bil Marko Lampič in tretji Milan Lampič. Najboljši so prejeli 
pokale in praktične nagrade, ki so jih podelili podpredsednik 
RD Bistrica Domžale Gojo Kern, predsednik pododbora Pšata 
Janez Zupan, nekdanji predsednik ribiške družine Rajko Bajec 
in Jože Žlebir. Družina Stare vsako leto podeli tudi pokal naj-
boljše uvrščenemu članu RD Bistrica Domžale. Letos ga je iz rok 
Tomaža Stareta prejel zmagovalec tekmovanja Janez Podjed. 
Najbolje uvrščeni član pododbora Pšata pa vsakič prejme pre-
hodni pokal, že drugo leto zapored pa ga je osvojil mladinec 
David Zaplotnik.

Ribiški memorial v Češnjevku
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BLAŽ FILIPIČ, TRENER

Mesec september je skupaj s poukom 
prinesel tudi začetek treningov sanku-
kai karateja. Med počitnicami pa nismo 
le počivali, pač pa smo se udeležili letos 
že 38. Letne karate šole, na kateri smo 
za razliko od lani imeli sončno vreme. 
Okrog 500 karateistov in spremljevalcev 
iz različnih krajev Slovenije je poleg tre-
ningov in plavanja imelo v Umagu tudi 
veliko priložnosti za sklepanje novih po-
znanstev. 
V tem šolskem letu bo naš klub gostil 
državni turnir sankukai karateja, kar bo 
za nas eden večjih dogodkov v zadnjih 
letih. Ob tej priložnosti bodo Cerklje obi-
skali najboljši karateisti selekcije dečk-
ov in deklic iz celotne Slovenije.
V tem času veliko energije posvečamo 
predstavitvam karateja, na katerih ak-
tivno sodelujejo tudi otroci, ki že treni-
rajo karate. S predstavitvami želimo to 
veščino predstaviti tudi tistim, ki nas 
še ne poznajo. V sklopu tega smo se 
letos udeležili tudi Sejma na rokovo v 
Cerkljah, kjer smo poskrbeli za otroške 
delavnice in hitre treninge karateja za 
zainteresirane obiskovalce. 
Do konca septembra imamo v Karate 
klubu Cerklje odprta vrata za tiste, ki nas 
želijo spoznati. Otroci imajo v tem času 

možnost trening enkrat obiskati brez-
plačno in se vpisati. Predšolski otroci in 
prvošolčki se nam lahko pridružijo ob 
torkih ob 17. uri, šolarji od 2. do 9. razreda 
pa ob torkih ob 17.45 ter četrtkih ob 17. uri. 
Naši treningi potekajo v mali telovadnici 
z ogledali v športni dvorani Cerklje. 

Za podrobne informacije v zvezi s tre-
ningi in vpisom nas lahko pokličete na 
telefonsko številko 031/361-305. O sanku-
kai karateju pa si lahko preberete tudi 
na spletni strani www.sankukai.org, 
kjer najdete tudi fotografije z letošnje 
Letne karate šole.

Karateisti imamo odprta vrata
Do konca septembra imamo v Karate klubu Cerklje odprta vrata za tiste, ki nas želijo 
spoznati. Med počitnicami smo se udeležili že 38. Letne karate šole.

Predstavili smo se tudi na Semnju na rokovo. 

ROKOMETNI KLUB CERKLJE

Pred nami je nova rokometna sezona, v 
kateri bo Rokometni klub Cerklje sodelo-
val s štirimi selekcijami, in sicer s člansko 
ekipo v 2. DRL, s selekcijo starejših dečkov 
A, selekcijama mlajših dečkov A in B in 
pa seveda v mini rokometu. Strokovno 
delo je tudi v prihajajoči tekmovalni sezo-
ni zaupano v mlajših kategorijah Jožetu 
Cudermanu (mini rokomet v Cerkljah in 
Zalogu ter mlajši dečki A in B v Cerkljah), 
Matiji Mušiču (mini rokomet na OŠ Vodi-
ce in starejši dečki A v Cerkljah), Klemenu 
Arhu (mini rokomet na OŠ Preddvor) in 
Romanu Šimonu (članska ekipa).

Klubske selekcije so s treningi začele že 
v sredini avgusta in do sedaj odigrale 
tudi nekaj trening tekem. Za nami sta 
že tudi dva domača turnirja, eden pri 
starejših dečkih A in drugi v članski ka-
tegoriji.
S tekmovanji za državno prvenstvo so 
prvi začeli starejši dečki A, ki so v pr-
vih dveh krogih gostovali pri Slovanu v 
Ljubljani in v Radovljici. Doma se bodo 
tako prvič predstavili v 3. krogu v sobo-
to, 26. septembra, ob 10. uri proti ekipi 
Škofljice. V oktobru tekmovanje začnejo 
mlajši dečki A in B ter članska ekipa, ki 
bo prvo tekmo odigrala doma z Rado-
vljico, kar bo tudi gorenjski derbi v 2. 

DRL. Tekma bo v soboto, 3. oktobra, s 
pričetkom ob 19. uri.
Za konec tokratnega prispevka želimo 
povabiti k sodelovanju dečke in deklice, 
ki jih zanima rokomet, da se nam pri-
družijo pri vadbi pod strokovnim vod-
stvom trenerja Jožeta Cudermana (kon-
takt 041/744-453).
Novi člani se lahko vpišejo v naslednje se-
lekcije: Starejši dečki A (letnik 2001–2002), 
Starejši dečki B (letnik 2002), Mlajši dečki 
A (letnik 2003), Mlajši dečki B (letnik 2004–
2005) in Mini rokomet (letnik 2006–2008).
Najave tekem in druge informacije so 
na voljo na klubski spletni strani: www.
rk-cerklje.si.

Pred novo rokometno sezono



ŠPORT | 31 

Zastopstvo in prodaja:

www.a2u.si

132 AIROUND GTX® RR, WNS

960 GUIDE GTX® RR, WNS

730 GEAR GTX®, WNS

Moden srednje visok čevelj, katerega zračnost nudi lahkotno in hitro delovanje 

na poti. Udobno prileganje tega čevlja je okrepljeno  z ekskluzivnim Zamberlan® 

Vibram® Speed Hiking Lite zunanjim podplatom. Novi GORE-TEX® 

SURROUND™ izdelek s tehnološko membrano dovoljuje vsesplošno  zračnost 

in vodoodpornost čevlja. 3D mrežast zgornji del  s PU zatesnitvami, mrežastimi 

vložki in elastičnim vstavkom za boljši ovoj stopala. 

Izdelani za oporo na neravnih poteh in dnevno planinarjenje. Zgornji del 

iz nubuk usnja. Asimetrična gumijasta zaščita okoli čevlja. Nadzor vlage in 

zračnosti zahvaljujoč GORE-TEX® podlogi. Stabilen, varen in robusten. 

Zamberlan® Vibram® Star Trek zunanji podplat.

Lahki planinski, udobni čevlji. Perwanger voskani semiš zgornji del s kosi blaga za 

izboljšanje prezračevanja in udobja. Samozatezni stranski kavelj in ščitnik prstov za 

dodatno zaščito. GORE-TEX® Performance Comfort podloga za vodoodpornost 

in zračnost. Zamberlan® Vibram® LH07 zunanji podplat s PU vmesnim 

podplatom in TPU vložkom za večjo stabilnost.

black

brown

169,95 €

179,95 €

Vse cene so v evrih. DDV 22% je vključen v ceni. Ponudba velja do razprodaje zalog. Slike so simbolične.

dk brown

blue

lilac

light green

waxed grey

truffle

249,95 €

DAMJAN KOROŠEC, ŠD KRVAVEC

Člani ekipe Krvavec Meteor začenjajo se-
zono 17. oktobra v Idriji proti ekipi Hidrie 
ter s tekmama pokala Spar proti Splošni 
plovbi Porotorož. 27. oktobra igrajo v Por-
torožu, 3. novembra pa v Cerkljah.
Mladinci Ambroža Krvavec za uvod go-
stijo ekipi Stražišče (27. septembra) in 
LTH Castings Škofja Loka (4. oktobra). 
Kadeti Krvavca Botane igrajo prvo tekmo 
19. septembra v Radomljah proti ekipi 
Lastovka Domžale, nato pa 26. septem-
bra v Radovljici.
Pionirji ekipe Europcar Krvavec igrajo 
najprej 20. septembra v Ljubljani proti 
Bežigradu, 27. septembra pa gostijo Tri-
glav EGP iz Kranja. Mlajši pionirji Mexi-
cano Tonač Krvavec v pokalu Spar 19. 
septembra gostujejo na Jesenicah. Fan-
tje U11 Cisterna Krvavec in U9 Domačija 
Vodnik Krvavec bodo s tekmovanjem za-
čeli novembra.

Med šolskimi poletnimi počitnicami so 
se ekipe mlajših pionirjev, kadetov in 
članov odzvale povabilu prijateljev iz ir-
skega košarkarskega kluba Moycullen. 

Tako so na Irskem uspešno igrali v me-
stih Cork, Galway in Dublin, po poti pa 
še v Franciji v Ardresu in Angliji v Lon-
donu.

Treningi že potekajo
Košarkarske ekipe ŠD Krvavec so septembra začele trenirati za sezono 2015/16.

Člani ekip Krvavec Meteor in Moycullen Irska
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 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
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ANA ŠUBIC

V župnijski dvorani v Cerkljah si te dni lahko 
ogledate tradicionalno letno razstavo Dru-
štva likovnikov Cerklje. Dvaindvajset članov 
je na ogled postavilo okoli 70 del, ki so na-
stala v letošnjem letu na delavnicah in na 
poletnih slikarskih kolonijah. Razstavljene 
slike so likovniki ustvarili v najrazličnejših 
likovnih tehnikah, od grafike, akvarela, olja, 
akrila …, novost letošnje razstave pa so 
skice, ki prikazujejo postopek slikanja, je 
poudaril predsednik društva Avgust Staro-
vašnik. "S skicami in nekaj slikami se pred-
stavlja tudi Monika Slemc, ki je študentka 
likovne akademije," je še dejal. Razstavo si 
lahko ogledate do nedelje, vsak dan od 9. 
do 12. ure ter med 16. in 19. uro.
V Društvu likovnikov Cerklje se že pripravlja-
jo tudi na tradicionalno, že četrto razstavo z 
naslovom Narodne v sliki, pesmi in besedi, 
ki jo skupaj s Kulturnim društvom Dobrava 
Naklo načrtujejo 22. novembra, v začetku 
decembra pa jih čaka še razstava jaslic. 

Na letošnji razstavi 
tudi skice

ANA ŠUBIC, FOTO: PRIMOŽ PIČULIN

V Velesovem je konec avgusta potekal 2. dobrodelni nogometni turnir, ki sta ga Aleksandra 
Česen in Jože Bukovinski tokrat priredila za pomoč petletnemu Jakobu iz okolice Rogaške 
Slatine, ki se je rodil z dysmelio proksimalnega dela desne stegnenice, kar pomeni, da 
nima kolka in da mu zgornji del stegnenice ne raste. Deček zato nujno potrebuje operacijo, 
ki jo bodo izvedli na Floridi, kar bo skupaj s preostalimi stroški stalo okoli 200 tisoč evrov. 
Z velesovskim nogometnim turnirjem, ki se ga je udeležilo okoli 500 obiskovalcev, so za 
Jakobovo operacijo zbrali okoli 6700 evrov. Turnir so spremljale številne druge aktivnosti, 
med drugim so izvedli tudi licitacijo dresov znanih slovenskih in tujih športnikov, največ 
pa so iztržili za dres nogometnega vratarja Jana Oblaka, ki je bil še pred dogodkom prodan 
za dva tisoč evrov. Prireditev je povezoval Miha Deželak, obiskal pa jih je tudi Denis Avdić.

Zbirali denar za Jakobovo operacijo

Mali Jakob (s poslikanim obrazkom) z družino ter organizatorjema dobrodelnega 
nogometnega turnirja Aleksandro Česen in Jožetom Bukovinskim
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