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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 3, so priloga 48. številke Gorenjskega glasa, 16. junija 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: Mladi gasilci iz lahovč, foto: Matic Zorman

ana Šubic, fOTO: Gorazd kavčič

• Ena glavnih problematik v občini v 
zadnjem času je obračun komunalne-
ga prispevka za kanalizacijo ...
"Odmera komunalnega prispevka ni 
zrasla na »županovem zelniku« kot ne-
kateri mislijo. Poudarim naj, da sem 
kot župan dolžan izvajati in spoštovati 
veljavno zakonodajo, ki določa, da se 
morajo z odmerjenim komunalnim pri-
spevkom povrniti vsa vložena finančna 
sredstva v izgradnjo komunalne infra-
strukture. Na ta način je država odgo-
vornost za polnjenje občinskih proraču-
nov prenesla na župane, zato bi bilo prvo 
in upravičeno mesto za kritiziranje pred 
parlamentom. Že ob kandidaturi za še-
sti mandat sem se zavedal, da bo plačilo 
komunalnega prispevka za kanalizaci-
jo veliko breme za občane. Kljub temu 
sem sprejel ta izziv v želji, da se obča-
nom zagotovi najugodnejša možnost 
plačila komunalnega prispevka. V vseh 
letih županovanja sem se ves čas trudil 
za čim manjšo obremenitev občanov z 
občinskimi davki in drugimi stroški, 

predvsem za komunalne storitve. Na 
primer, če ne bi preprečil povišanja cen 
komunalnih storitev v lanskem letu, bi 
bil danes odvoz komunalnih odpadkov 
80 odstotkov dražji."
• Očitajo vam, da je odmerjen komu-
nalni prispevek višji kot v drugih ob-
činah …
"Strinjam se, da so zneski visoki, in 
verjamem, da bo prispevek marsikdo 
težko poravnal, tudi ob možnosti pla-
čila na več obrokov. Primerjati zneske 
komunalnega prispevka med občinami 
je popolnoma nesmiselno, saj se obči-
ne razlikujejo tako po dolžini zgrajene 
kanalizacije kot tudi po razvejanosti se-
kundarnega dela izvedene kanalizacije, 
zato so finančni vložki po posameznih 
občinah zelo različni."
• Ali res potekajo aktivnosti za pospe-
šitev izgradnje obvoznice mimo brni-
škega letališča?
"V zadnjih petih mesecih smo vzposta-
vili koordinacijski svet za organizacijo 
prestavitve glavne ceste mimo letališča. 
To daje realno možnost, da bi na tem 
območju končno začeli graditi poslovni 

kompleks s tremi conami, ki so bile na-
črtovane že leta 2005. V skupini sta po-
leg mene še Stane Bobnar iz Aerodroma 
Ljubljana in Gregor Rožman iz podjetja 
Protim Ržišnik Perc, kjer pripravljajo do-
kumentacijo za poslovno cono za češke-
ga investitorja CTP Raiffeisen. V tem času 
smo že imeli sestanek na direktoratu za 
infrastrukturo, sestanek smo pripravi-
li tudi na občini, udeležili so se ga tudi 
predstavniki direkcije za infrastruktu-
ro, poleg tega pa smo dopis o pozitivnih 
učinkih izvedbe obvozne ceste mimo le-
tališča, ki bi omogočila razvoj poslovnega 
kompleksa, poslali tudi v kabinet predse-
dnika vlade in infrastrukturnemu mini-
stru Petru Gašperšiču, saj si resnično že-
limo, da bi ga podprli. Gre za investicijo, 
ki je ocenjena na dobrih osem milijonov 
evrov. V skladu z leta 2007 podpisanim 
sporazumom bi morala v letih 2016 in 
2017 država zanj prispevati 4,9 milijona 
evrov, tri milijone Aerodrom Ljubljana, 
občina pa bi bila udeležena s 130 tisoč 
evrov za določeno infrastrukturo, ki se 
povezuje z občinskimi cestami. Načr-
tovane investicije na območju letališča 

Franc čebuLJ, Župan občine cerkLJe 
na GorenJSkeM

Brez obvoznice 
bodo investitorji 
odšli
Izgradnja obvoznice 
mimo letališča in ureditev 
kompleksa bi prinesla 
veliko novih delovnih mest, 
občini Cerklje pa približno 
deset milijonov evrov iz 
komunalnega prispevka 
in nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča, pravi 
župan Franc Čebulj.
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do vključno leta 2020 znašajo 155 milijonov evrov, od 
tega investitor CTP namerava v svojo poslovno cono 
vložiti 50 milijonov evrov, Aerodrom Ljubljana bi v 
svojo vložil 30 milijonov, za 75 milijonov evrov pa je 
še investicij na podlagi konkretnih povpraševanj lo-
gistike. Realizacija bi imela velik finančni učinek za 
državni proračun, saj bi država na račun davka za 
dodano vrednost, nadomestila za spremembe na-
membnosti kmetijskih zemljišč in davka na promet z 
nepremičninami prejela 36 milijonov evrov, medtem 
ko investicija v obvozno cesto države ne stane niti pet 
milijonov. Na ta način jim dokazujemo, da je smisel-
no, da ministrstvo za finance oz. vlada v proračun za 
prihodnji dve leti nameni ta sredstva. Izvedba projek-
ta bi imela velik učinek tudi za občinski proračun, do 
leta 2020 bi prejeli približno deset milijonov evrov iz 
komunalnega prispevka in nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča. To so realne ocene, kaj vse bi iz-
gradnja obvoznice in ureditev kompleksa pomenila, 
da niti ne omenjam številnih novih delovnih mest, 
ki jih ocenjujemo na tri tisoč. To je vsekakor eden od 
ključnih projektov na Gorenjskem in vlada bi morala 
nujno podpreti izgradnjo obvoznice mimo letališča, 
saj bodo investitorji v nasprotnem primeru odšli."
• Kako napreduje gradnja doma starejših v Šmar-
tnem? Je še vedno možno, da bi čez tri mesece od-
prl vrata?
"Oktobra zagotovo, če ne že septembra. Pred kratkim 
smo dobili 3,8 milijona evrov evropskih strukturnih 
sredstev, ki naj bi jih prejeli že v lanskem letu. Denar 
je prispel v pravem času, saj smo že imeli likvidno-
stne težave, zdaj pa bomo investicijo lahko dokonča-
li. Sicer pa pričakujemo še preostala odobrena sred-
stva za dom in kanalizacijo v Zalogu, skupaj v višini 
blizu 3 milijonov evrov. V domu ta čas že poteka na-
mestitev notranje opreme, končno podobo pa dobiva 
tudi okolica doma."
• Kako poteka iskanje osebja doma?
"Trenutno potekajo kadrovski razgovori za vodstvena 
delovna mesta – pomočnika direktorja, finančnika, 
glavno medicinsko sestro in socialno delavko. Ti 
bodo potem sodelovali tudi pri izboru ostalega ose-
bja, skupaj pa bo v domu blizu 70 zaposlenih. Upaj-
mo, da bomo pri izbiri imeli srečno roko, sicer pa 
z izbori ne bomo preveč hiteli. Lahko povem še, da 
se za sprejem v dom zelo resno zanima že sto varo-
vancev, in to še preden smo sploh objavili najavo za 
vpis, kar pomeni, da kljub pomislekom nekaterih 
očitno vendarle obstaja potreba po institucional-
nem varstvu starejših, o čemer pa sam nisem nikoli 
dvomil." 
• Ste se z Osnovnim zdravstvom Gorenjske uspeli 
dogovoriti glede prisotnosti splošnega zdravnika v 
domu?
"Dogovorili smo se, da v severnem delu objekta ure-
dimo prostore za zobozdravnika, ki bo prišel iz am-
bulante v šoli, fizioterapijo, ki se bo v dom preselila z 
Velesovega, in novega splošnega zdravnika, za kate-
rega smo se uspeli dogovoriti, da bo prisoten stalno – 
polovico časa bo zaseden preko doma, drugo polovico 
kvote pa je odobrilo Osnovno zdravstvo Gorenjske."

AnA Šubic

Vaščani Lahovč so v začetku maja 
prejeli odločbe za plačilo komu-
nalnega prispevka za novozgra-
jeno kanalizacijo. Podobno kot 
v drugih občinah so zneski tudi 
tu povzročili nejevoljo, zato so se 
sestali na zboru krajanov, sesta-
nek pa so pripravili tudi na ob-
čini, kjer so njeni uslužbenci in 
pripravljavec odloka o programu 
opremljanja stavbnih zemljišč in 
merilih za odmero komunalnega 
prispevka za kanalizacijo komu-
nalnih odpadnih vod, ki je bila 
zgrajena v obdobju 2008–2013 in 
bo zgrajena v obdobju 2014–2015, 
pojasnili, kako so izračunali pri-
spevke.
V želji, da se čim bolj približajo 
plačilni moči občanov, so jih spr-
va izračunali na podlagi uporab-
ne površine, in ne neto tlorisne 
površine, je pojasnil župan Franc 
Čebulj, ki pa je zaradi pritožb ob-
čanov odločbe nato razveljavil. 
Lahovčanom bodo tako izdali 
nove, v nadaljevanju pa jih bodo 
prejeli tudi krajani Vopovelj, Sp. 
in Zg. Brnika ter drugih vasi (Cer-
klje, Cerkljanska Dobrava, Dvorje, 
Glinje, Grad, Poženik, Pšata, Pše-
nična Polica, Šmartno, Vašca, Za-
log pri Cerkljah), kjer so v zadnjih 
sedmih letih gradili kanalizacij-
ski sistem, vključno s sekundar-
nimi vodi.
A izračuni na podlagi neto tlori-
sne površine bi bili pri nekaterih 
tudi za tretjino višji, zato so se na 
občini lotili sprememb odloka, ki 
so jih svetniki potrdili minuli te-
den. "Gre za znižanje obračunskih 
stroškov, poleg tega smo faktorje 
dejavnosti znižali na minimum. 
To bo omogočilo, da bodo komu-
nalni prispevki za priklop na ka-
nalizacijsko omrežje na podlagi 
novih izračunov ostali približno 
na ravni prvotnih. Nekaterim se 
pa utegnejo tudi zvišati, odvisno 
od razlike med uporabno in neto 
tlorisno površino objekta," je dejal 
župan.

In kako so prispevke izračunali? 
Kot je pojasnil pripravljavec od-
loka, direktor podjetja Ipsum Ivo 
Kejžar, obračunsko območje zaje-
ma 15 naselij, v katerih je občina 
po letu 2008 gradila kanalizacijo 
oziroma jo bo zgradila do konca 
naslednjega leta, dobili pa so jih 
tako, da so od dobrih 12 milijonov 
evrov, kolikor znašajo stroški gra-
dnje, odšteli evropska in državna 
sredstva. Glede na prvotni odlok 
so dodatno odšteli nekaj več kot 
1,2 milijona evrov evropskih sred-
stev, ki jih občina pričakuje za 
kanalizacijo v Zalogu, saj pri spre-
jemanju prvega odloka ta še niso 
bila znana, ter sredstva iz naslo-
va okoljskih dajatev od leta 2008 
do konca maja 2015 v skupnem 
znesku 1,3 milijona evrov. "Obra-
čunski stroški se tako znižajo za 
dodatnih 2,5 milijona evrov in po 
novem znašajo slabih 8 milijonov 
evrov," je razložil Kejžar.
Pri izračunu prispevka namesto 
celotne parcele upoštevajo zgolj 
stavbišče in neto tlorisno povr-
šino iz registra nepremičnin. Po 
novem odloku bo npr. komunalni 
prispevek za objekt z neto tlorisno 
površino 274,6 kvadratnega metra 
in površino stavbišča 106 'kva-
dratov' znašal 1762 evrov. S spre-
membo odloka so svetniki uvedli 
tudi večje število obrokov za pla-
čilo prispevka, ki ga bo po novem 
možno poravnati v dvajsetih za-
porednih mesečnih obrokih.
Do konca septembra letos morajo 
po besedah župana na kanaliza-
cijo priključiti vsaj 503 občane, si-
cer občini grozi vračilo evropskih 
sredstev. "V nadaljevanju nas 
čaka še gradnja sekundarnih vo-
dov po vaseh, zato bomo odločbe 
za komunalni prispevek izdajali 
samo tistim, kjer je priklop na 
kanalizacijo že mogoč. Nato nas 
čaka tudi priprava projektov za 
kanalizacijo v visokogorskem po-
dročju, iz katerih bo razvidno, kje 
bomo gradili javno kanalizacijo 
in kje individualne čistilne na-
prave," je še dejal župan.

Komunalni prispevek
Po novem plačilo tudi na dvajset obrokov.
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Koledar dogodkov in prireditev
Tic cerklje na Gorenjskem, krvavška 1b, 4207 cerklje na Gorenjskem  
T: +386 4  28 15 822, F: +386 4  28 15 822, W: www.tic-cerklje.si 
E: info@tic-cerklje.si, FB: www.facebook.com/ticcerkljenagorenjskem

Zavod za turizem 
cerklje

občina cerklje  
na Gorenjskem

Tic cerklje  
na Gorenjskem

sobota, 20. junij • krvavec, od 8. ure dalje

DRUŽINSKI DAN AS NA KRVAVCU 
Zavarovalnica Adriatic Slovenica vabi na družinski dan na Krvavcu.

Organizacija: RTC Krvavec

sobota, 20. junij • Pred oŠ Davorina Jenka cerklje, ob 14.30

III. FOLKLORNI FESTIVAL: ZAPOJ IN ZAUKAJ, DEKLETA ZASUKAJ

Nastop folklornih skupin, mini otroški festival, prikaz peke kruha, prikazi 
ljudske obrti

Organizacija: KD Folklora Cerklje

sobota, 20. junij  •  spodnji brnik, ob 19. uri

GASILSKA VESELICA PGD SPODNJI BRNIK-VOPOVLJE, gasilska veselica 
 z ansamblom Galop, srečelov in kegljanje

Organizacija: PGD Spodnji Brnik - Vopovlje

sobota, 20. junij • kulturna dvorana v Adergasu, ob 20. uri

KONCERT OTROŠKEGA PEVSKEGA ZBORA IN PROSLAVA OB  
DNEVU DRŽAVNOSTI

Organizacija: KUD Pod Lipo Adergas

sobota, 20. junij 2015 • Pod Jenkovo Lipo v Dvorjah, ob 9. uri 

DOBRODELNA PRIREDITEV »HODIM, DA POMAGAM«, 

Organizacija: Lions Klub Brnik

nedelja, 21. junij  • kapela Marije snežne na krvavcu, ob 15. uri

MAŠA V KAPELI MARIJE SNEŽNE NA KRVAVCU

V času od 14. 6. do 6. 9. 2015 bo v kapeli Marije Snežne na Krvavcu vsako 
nedeljo ob 15. uri darovana sveta maša.

Organizacija: RTC Krvavec

Torek, 23. junij • Zbor pred AMD cerklje, ob 8. uri

POHOD NA ŠENTURŠKO GORO 
Poženik–Šenturška Gora–Zeliščni vrt Grilc–Poženik 

Organizacija: Društvo upokojencev Cerklje

Torek, 23. junij • Grad strmol, ob 20. uri

GLASBENO-GLEDALIŠKA PREDSTAVA LOVE FOR SALE 
Vživeli se bomo v glasbo in življenje džez mojstra Cola Porterja,  
enega največjih ameriških skladateljev in piscev skladb,  
ki je ustvarjal v začetku 20. stoletja.

Organizacija: Grad Strmol

sreda, 24. junij  • Petrovčeva hiša v cerkljah, ob 18. uri

ODPRTJE RAZSTAVE SOŠKI KAMEN, prireditev ob dnevu državnosti 
Avtorica slik je Slavica Biderman.

Organizacija: Klub Liberius Cerklje

sobota, 27. junij • krvavec, od 8. ure dalje

SKILLS CAMP NA KRVAVCU  
Kamp za ljubitelje gorskega kolesarstva, kjer boste pridobivali teoretično 
in praktično znanje.

Organizacija: Kolesarski klub Rajd

Ponedeljek, 29. junij–sobota, 4. julij • Župnijsko dvorišče v cerkljah,  
od 9. do 15. ure

ORATORIJ Z NASLOVOM HOČEM BITI SVET  
Na cerkljanskem župnijskem dvorišču se bo letos oratorij odvijal že  
15. leto po vrsti. Vabljeni na dramske igrice, skupne kateheze, ustvarjalne 
delavnice, velike skupinske igre, v katerih otroci zelo uživajo. 

Organizacija: Župnija Cerklje na Gorenjskem

Petek, 3. julij–nedelja, 5. julij • krvavec, ob 8. uri

SENIOR BIKE CAMP KRVAVEC 
Kamp za gorske kolesarje, kjer boste starejši mladinci nadgradili 
 teoretično in praktično znanje.

Organizacija: Kolesarski klub Rajd

sobota, 4. julij • krvavec, ob 10. uri

GORSKI TEK NA KRVAVEC

Gorski tek s ciljem na krvavški Plaži je 4,5-kilometrski izziv, kjer bodo 
tekmovalci premagali kar 1000 metrov višinske razlike. Na tek se lahko 
prijavite na tej povezavi http://trail-krvavec.si/prijava/.

Organizacija: Zavod za medgeneracijsko povezovanje Zlata leta

nedelja, 5. julij • krvavec

Berlitzeve jezikovne počitnice 
Jezikovne počitnice za otroke so kombinacija aktivnega pouka tujega  
jezika ter športnih in družabnih aktivnosti. Termini: 5. 7. 2015–10. 7. 2015, 
12. 7. 2015–17. 7. 2015, 19. 7. 2015–24. 7. 2015, 9. 8. 2015–14. 8. 2015, 9. 8. 
2015–16. 8. 2015 

Organizacija: Berlitz 

Torek, 7. julij • Zbor pred AMD cerklje, ob 8. uri

POHOD KAMNIŠKA BISTRICA–SPOMINSKI PARK ALPINISTOV 

Organizacija: Društvo upokojencev Cerklje

Petek, 10. julij  • krvavec, ob 16. uri

BOOT CAMP KRVAVEC

Aktivne vikend počitnice od 10. do 12. 7. 2015. Udeležili se boste lahko 
vodene vadbe in joge v naravi ter izvedeli pomembne informacije o zdravi 
prehrani. Cena 119 €. Informacije in rezervacije: booking@rtc-krvavec.si 
ali tel: 051 350 830.

Organizacija: Gym 87

sobota, 11. julij • Pod Jenkovo Lipo v Dvorjah, ob 10. uri

PIKNIK DRUŠTVA UPOKOJENCEV 

Organizacija: Društvo upokojencev Cerklje

Torek, 14. julij • Zbor pred AMD cerklje, ob 8. uri

KOLESARSKI IZLET – ZBILJSKO JEZERO 

Dolžina poti 34 km 

Organizacija: Društvo upokojencev Cerklje

Petek, 17. julij • kabinska žičnica krvavec, ob 19. uri

VEČERJA NA ZAJLI, kulinarično doživetje v objemu Kamniško-Savinjskih 
Alp, prijava prek spleta ali telefona +386 (0)1 361 94 21

Organizacija: Dvor Jezeršek in Gostilna Krištof



občinske novice | 5 

sobota, 18. julij • krvavec, od 8. ure dalje

POLETNI DRUŽINSKI DAN UNICREDIT NA KRVAVCU

Organizacija: RTC Krvavec

Torek, 21. julij • Zbor pred AMD cerklje, ob 7. uri

PLANINSKI IZLET NA PLANINO DOL 
Planinski izlet bo trajal 3,5 do 4 ure. Kamniška Bistrica 535 m,  
planina Dol 1308 m, vrnitev po isti poti ali preko Velike planine (1617 m) in 
z gondolo v dolino.

Organizacija: Društvo upokojencev Cerklje

Ponedeljek, 3. avgust–četrtek, 6. avgust • krvavec ob 8. uri

JUNIOR BIKE CAMP KRVAVEC

Kamp za najmlajše gorske kolesarje, kjer bodo pridobivali teoretično  
in praktično znanje.

Organizacija: Kolesarski klub Rajd

Torek, 11. avgust • Zbor pred AMD cerklje, ob 8. uri

KOLESARSKI IZLET – VODIŠKA KOLESARSKA POT–DORNICE  
Dolžina poti 31 km. 

Organizacija: Društvo upokojencev Cerklje

sobota, 15. avgust • krvavec, ob 8. uri

LEGIONAR KRVAVEC 
Gorsko-adrenalinska preizkušnja na Krvavcu 

Organizacija: Ekipa Legionar

nedelja, 16. avgust • kapela Marije snežne na krvavcu, ob 10. uri

ŽEGNANJSKA MAŠA NA KRVAVCU

V kapeli Marije Snežne na Krvavcu bo v nedeljo, 16. 8. 2015, ob 10. uri po-
tekala že 86. tradicionalna žegnanjska maša. Na ta dan bodo obratovale 
tudi štirisedežnica Tiha dolina (od 10. ure do 17.30), dvosedežnica Kriška 
planina (od 9. do 12. ure) in enosedežnica Gospinca (od 9. do 10. ure).

Organizacija: Pašni skupnosti Jezerca in Kriška planina 

Torek, 18. avgust • Zbor pred AMD cerklje, ob 7. uri

PLANINSKI IZLET NA PLANINO JAVORNIK

3,5 do 4 ure hoje; Dom pod Storžičem 1123 m, planina Javornik 1448 m

Organizacija: Društvo upokojencev Cerklje

sobota, 22. avgust • krvavec (Zvoh), od 8. ure dalje

MOUNTAIN WAKE JAM

Wakeboarderji bodo izvajali atraktivne skoke in akrobacije, za popoln  
užitek pa bo poskrbljeno tudi z dobro glasbo, hrano in pijačo.

Organizacija: RTC Krvavec

sobota, 22. avgust • Pri oŠ Davorina Jenka cerklje, od 10. do 19. ure

6. SEMENJ NA ROKOVO 

Med 10. in 19. uro se bo odvijal že 6. semenj na rokovo z bogatim  
kulturnim in športnim programom ter ponudbo izdelkov domače obrti.  

Organizacija: Zavod za turizem Cerklje

sobota, 29. avgust • Zbor pod Jenkovo lipo v Dvorjah, ob 10. uri

KOLESARSKI VZPON ZA KRALJA IN KRALJICO KRVAVCA 2015

Start: Pod Jenkovo Lipo, cilj: Krvavec, Planina Jezerca.

Organizacija: Rekreacijsko društvo Strmol

OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEm
Trg Davorina Jenka 13, 4207 ceRkLJe
e-pošta:obcinacerklje@siol.net
Tel.: 04/28 15 800; fax: 04 28 15 820

na podlagi 5., 6. in 7. člena odloka o podeljevanju priznanj in po-
kroviteljstva v občini cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Go-
renjske, št. 8/98 in Uradni vestnik občine cerklje na Gorenjskem, 
št. 3/99) komisija občinskega sveta za odlikovanja in priznanja 
objavlja

R A Z P I S
zbiranja predlogov za podelitev priznanj

Občine Cerklje na Gorenjskem

občina cerklje na Gorenjskem podeljuje priznanja po določilih 
odloka o podeljevanju priznanj in pokroviteljstva v občini cer-
klje na Gorenjskem svojim občanom, pa tudi drugim osebam in 
organizacijam, ki so s svojim delom prispevali h gospodarskemu, 
kulturnemu in drugemu napredku ter pomembnim prireditvam ali 
splošno koristnemu delovanju v občini cerklje na Gorenjskem ali 
izven nje. Priznanja občine cerklje na Gorenjskem se podeljujejo 
ob občinskem prazniku, 23. septembra.

Nagrada Občine Cerklje na Gorenjskem se podeli:
občanom, skupini občanov, društvom, krajevnim, vaškim, verskim 
skupnostim ter drugim organizacijam in skupnostim, ki v občini 
zaslužijo splošno priznanje in odlike, za izredne uspehe pri delu, 
za zgledna dejanja, za življenjsko delo in za dejanja, ki imajo po-
seben pomen za razvoj občine.

Velika oziroma mala plaketa Občine Cerklje na Gorenjskem  
se podeli:
posameznikom, skupinam, društvom, organizacijam in skupno-
stim, za dolgoletno uspešno in ustvarjalno delo ter vidne dosežke 
trajnejšega pomena s področja gospodarskih in družbenih dejav-
nostih, kulture in znanosti.

Priznanje Občine Cerklje na Gorenjskem se podeli:
občanom, skupini občanov ter delovnim in drugim organizacijam 
za dosežene uspehe pri delu, za prizadevanja v korist družbene 
skupnosti, zaradi reševanja človeških življenj, zaradi prepreče-
vanja škode na premoženju ali zaradi udeležbe v drugih humani-
tarnih akcijah. Podeli se največ 5 (pet) priznanj občine cerklje na 
Gorenjskem.

Pobudniki oziroma predlagatelji za podelitev občinskih priznanj 
občine cerklje na Gorenjskem so lahko občani, politične stranke, 
podjetja, zavodi, društva ter druge organizacije in skupnosti z ob-
močja občine cerklje na Gorenjskem.

Predlog je treba oddati pisno in mora vsebovati:
• ime in priimek ali naziv pobudnika oziroma predlagatelja,
•  ime in priimek ali naziv predlaganega prejemnika priznanja in 

njegove osnovne osebne podatke,
• obrazložitev pobude oziroma predloga,
•  dokumente, ki potrjujejo dejstva v dani obrazložitvi pobude 

oziroma predloga.

Predlagatelji oziroma pobudniki morajo svoje pobude pisno 
posredovati do 17. avgusta 2015 na naslednji naslov:

občina cerklje na Gorenjskem
komisija za odlikovanja in priznanja
Trg Davorina Jenka 13
4207 cerklje na Gorenjskem
s pripisom:  
ZA RAZPis – PRiZnAnJA občine ceRkLJe nA GoRenJskeM

Številka:  032-09/2015-03
Datum:    10. 6. 2015

Predsednik komisije
JoŽe iPAvec, l. r. 
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na parkirišču picerije Pod Jenkovo lipo v Dvorjah bo vsakega 11. v 
mesecu med 8. in 17. uro potekal sejem, kjer bodo na voljo domači 
mesni izdelki, bogata ponudba tekstilnih izdelkov, obutev, suha 
roba, suho sadje ...

Mesečni sejem v Dvorjah
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Klemen Klinar, razvojna agencija 
zgornje gorenjsKe

Na Gorenjskem že vse od leta 2009 po-
tekajo akcije zbiranja starih hišnih imen, 
v katere je bila vključena tudi Občina Cer-
klje. V zadnji projekt, imenovan Dediščina 
starih hišnih imen ter financiran s strani 
EU programa LEADER in Občine Cerklje, so 
bila vključena naselja Cerkljanska Dobra-
va, Cerklje na Gorenjskem, Glinje, Lahovče, 
Poženik, Pšenična Polica, Spodnji Brnik, 
Šmartno, Vasca, Viševca, Vopovlje, Vrhovje, 
Zalog pri Cerkljah in Zgornji Brnik, kjer je 
bilo zbranih 537 hišnih imen. V cerkljanski 
občini je bilo sicer skupaj zbranih okoli 900 
imen. S hišnimi imeni se ohranja domače 
narečje, ki je že znotraj občine raznoliko, 
hkrati pa kot del kulturne dediščine krepi 
identiteto lokalnega prebivalstva. Poleg 
tega je marsikatero ime zanimivo, saj se v 
njegovi razlagi skriva zanimiva zgodba ali 
zgodovinska podrobnost o hiši ali kraju.
Da hišna imena ne bodo izginila v pozabo, 
v okviru akcij nastaja bogata zbirka knjižic s 
hišnimi imeni, ki trenutno šteje 34 različnih 
publikacij z območja celotne Osrednje in 
Zgornje Gorenjske. Knjižica poleg seznama 
hišnih imen po vaseh z njihovimi zgodovin-
skimi zapisi vsebuje tudi stare fotografije 
domačij in zanimive kratke zgodbe. Knjižice 
je moč dobiti na Občini Cerklje in v Turistič-
no informativnem centru Cerklje. Lastniki 
domačij, ki so za to podali pisno soglasje, 
so prejeli tudi brezplačne table z narečnim 
zapisom svojega hišnega imena. Poleg tega 
so vsa imena umeščena v skupno spletno 
bazo gorenjskih hišnih imen www.hisnai-
mena.si, ki trenutno šteje preko 7900 enot. 
Spletna stran je zasnovana tako, da obisko-
valci lahko s pomočjo iskalnika iščejo ime-
na po hišnem imenu ali naslovu.
S tokratnim projektom je zbiranje v občini 
Cerklje končano. Kljub temu pa lastniki do-
mačij s celotne občine, ki se za označitev 
domačij do zdaj še niso odločili, še vedno 
lahko prejmejo tablo s hišnim imenom. Za 
več informacij se lahko obrnejo na Razvojno 
agencijo Zgornje Gorenjske, telefon 04 581 
34 16 ali e-pošta klemen.klinar@ragor.si. 

Končano zbiranje  
starih hišnih imen

ana Šubic

V Lahovčah so prvi junijski konec tedna 
praznovali 90-letnico prostovoljnega 
gasilskega društva. Vrhunec praznova-
nja je bil v soboto, ko so lahovški gasil-
ci poleg parade, v kateri je sodelovalo 
deset gasilskih društev z godbeniki na 
čelu, pripravili še jubilejno slovesnost, 
ki ji je sledila veselica, to pa so pripra-
vili tudi dan kasneje.
Na slovesnosti sta se po 90-letni zgodo-
vini društva, v kateri so bili tako vzponi 
kot padci, v svojih nagovorih 'sprehodila' 
dolgoletni predsednik in tajnica društva 
Stanislav Roblek in Mateja Stele, zbrane 
pa so nagovorili še poveljnik Gasilske 
zveze Gorenjske Milan Dubravac, pred-
sednik Gasilske zveze Cerklje (GZ) Jože 
Žlebir in cerkljanski župan Franc Čebulj. 
Prizadevni člani so prejeli priznanja PGD 
Lahovče in GZ Cerklje, Gasilska zveza 
Slovenije pa je društvu podelila tudi pri-
znanje ob 90-letnici delovanja.
Gasilsko društvo je leta 1925 ustano-
vilo 24 članov. Prve sestanke so imeli 
kar v vaški gostilni pr' Štruklju. Za pr-
vega predsednika prostovoljne požarne 
obrambe so izvolili Matevža Beleharja, 
po domače Štefanovega ata. Lahovče 

so bile tedaj tako bogate, da so vaščani 
sami zbrali ves denar za nakup prve, za 
tiste čase najmodernejše motorne bri-
zgalne. Uvozili so jo s Češke in podobno 
so imeli samo še na Jesenicah. Pet let 
po ustanovitvi so zgradili tudi zelo so-
dobno opremljen dom, lahovški gasilci 
pa so veljali za uspešne v širši okolici in 
so jih redno klicali na pomoč. Leta 1952 
so zaradi porajajoče se kulturne dejav-
nosti in oživljanja gasilske službe začeli 
graditi nov, večji dom, ki pa ga zaradi 
predimenzioniranosti niso uspeli nik-
dar dokončati. Leta 1983 so se nato od-
ločili, da ga porušijo in zgradijo novega, 
manjšega, kar jim je do leta 1988 tudi 
uspelo. 
Danes imajo v društvu 120 članov, med 
njimi je trideset operativnih, njihov 
poveljnik pa je Janez Polajnar. »Za-
dnja leta imamo izredno aktiven pod-
mladek v vseh kategorijah, za kar so 
zaslužni mentorji. Imamo od 30 do 40 
otrok in mladincev, radi se udeležujejo 
vaj, uspešni so tudi na tekmovanjih. V 
društvu so tudi veterani, za katere pa si 
želimo, da bi bili bolj aktivni,« je poja-
snil. V prihodnje si želijo, da bi na 27 let 
starem gasilskem vozilu s cisterno za-
menjali podvozje.

Devetdeset let gasilstva  
v Lahovčah
V PGD Lahovče so danes še posebej ponosni na svoj 
podmladek, ki je v zadnjih letih zelo aktiven.

Postroj gasilcev na slovesnosti ob 90-letnici PGD Lahovče
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Janez Kuhar

Prostovoljno gasilsko društvo Cerklje je konec maja pred 
osnovno šolo v Cerkljah organiziralo 28. Barletov memorial, na 
katerem je sodelovalo kar 82 ekip iz 21 gasilskih društev. Tek-
movanje članskih ženskih in moških ekip je potekalo s pomočjo 
stare ročne batne črpalke, ki so jo posodili zgornjebrniški gasilci. 
Izdelana je bila pred več kot 130 leti na Češkem, kupil pa jo je ta-
kratni cerkljanski župan in nadučitelj Andrej Vavken. Za nakup 
se je odločil po velikih požarih v Lahovčah in Pšenični Polici, kjer 
je okrog leta 1865 pogorelo več kot polovica hiš. V tekmovanju za 
Pokal Občine Cerklje je zmagal PGD Cerklje, drugi je bil Zgornji 
Brnik in tretje Hotemaže. V konkurenci članov je zmagala ekipa 
Hotemaže 2 pred Spodnjim Brnikom 1 in Zgornjim Brnikom, pri 
članicah so bile najboljše gasilke iz ekipe Zgornji Brnik 1 pred eki-
po Prebačevo - Hrastje in Štefanjo Goro 2. V kategoriji mladina do 
11 let je bila najboljša ekipa Cerkelj 1 pred Hrvatini in Lahovčami, 
v kategoriji od 12 do 15 let pa je zmagala ekipa Zgornji Brnik 2 pred 
Lahovčami 1 in Cerkljami 2. V tekmovanju za največ načrpane 
vode je zmagala tretja ekipa Cerkelj. 

Barletov memorial  
gasilcem Cerkelj

Članske ekipe so tekmovale na več kot 130 let stari ročni batni črpalki.

Občinski svet je maja na dopisni seji potrdil nove cene oskrbe s 
pitno vodo, ki bodo enotne na območju sedmih občin, v katerih za 
vodooskrbo skrbi Komunala Kranj. Ta se je sedaj zavezala, da bo 
preveč plačano števnino (okoli 45 evrov) občanom Cerkelj name-
sto v treh letih poračunala v pol leta od uveljavitve novih cen, ki 
jih morajo sicer potrditi v vseh občinah. Po uveljavitvi novih cen se 
bo oskrba s pitno vodo za gospodinjstva nekoliko podražila, saj se 
morajo cene med industrijskimi in gospodinjskimi uporabniki iz-
ravnati. Za štiričlansko gospodinjstvo s porabo 16 kubičnih metrov 
vode in vodomerom DN 20 se bodo tako mesečni izdatki povišali 
za 3,39 evra – s sedanjih 8,92 na 12,31 evra, a se bo novi znesek 
zaradi poračuna števnine prvih šest mesecev znižal za približno 7,5 
evra. V skladu z uredbo o oskrbi s pitno vodo se uvaja nova cene 
omrežnine (4,20 evra), v katero sodi tako dosedanja števnina kot 
tudi strošek za vzdrževanje in obnovo hišnega priključka, vključno 
z menjavo vodomera. Poleg tega bo občina na podlagi nove cenitve 
infrastrukture dobila 85 tisoč evrov letno več najemnine kot doslej. 

Potrdili nove cene vode

Eko sklad je 24. aprila objavil javni poziv za nepovratne finančne 
spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov ener-
gije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavbe, za ka-
terega je na razpolago 14 milijonov evrov. Spodbude so pri stano-
vanjskih stavbah namenjene za vgradnjo solarnega ogrevalnega 
sistema, kurilne naprave za centralno ogrevanje na lesno biomaso 
in toplotne črpalke, toplotno izolacijo fasade in strehe, vgradnjo 
prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka, gradnjo ali 
nakup pasivne oz. skoraj ničenergijske stanovanjske stavbe in ce-
lovito obnovo starejše stanovanjske stavbe idr. Pri večstanovanj-
skih stavbah pa je nepovratna sredstva mogoče dobiti za toplotno 
izolacijo fasade in toplotno izolacijo strehe ali stropa proti neogre-
vanemu prostoru. Višina spodbude je pri večini ukrepov omejena 
na 25 odstotkov priznanih stroškov naložbe, omejena pa je tudi 
v nominalnem znesku. Eko sklad občanom ponuja tudi možnost 
najema ugodnega kredita. Več informacij dobite v energetski sve-
tovalni pisarni v Kranju ali na spletni strani Eko sklada. 

Poziv eko sklada

Podjetje Gratel je doslej v večji meri že zgradilo optično omrežje 
v naseljih Zgornji Brnik, Spodnji Brnik, Lahovče in Vopovlje, dela 
pa ta čas potekajo ob gradnji ostale komunalne infrastrukture v 
Cerkljah in Zalogu, kjer naj bi gradbena dela predvidoma končali 
do konca meseca, montažna dela pa do sredine sredi julija. "Leva 
stran Cerkelj se zaključuje, trenutno se gradi omrežje na Ulici 4. 
oktobra v sklopu, nadaljevali bomo s priključki v Dvorjah, nato pa 
sledi še Pšenična Polica," je pojasnil Tomaž Kržišnik iz Gratela. 
Letos nameravajo z gradnjo nadaljevati še v naseljih Grad, Pšata, 
Poženik, Šmartno in Cerkljanska Dobrava, medtem ko Češnjevek in 
Velesovo v letošnjem letu nista predvidena za izvedbo. "Na ostalih 
območjih bomo sledili občinskim investicijam in priključke gradili 
skladno s povpraševanjem," je dodal. 

Gradnja optičnega omrežja

Število rojenih otrok v občini Cerklje od leta 2012 postopoma nara-
šča, posledično pa tudi interes staršev za vključitev otrok v mrežo 
javnih vrtcev. Da bi zagotovila zadostno število mest v vrtcih na svo-
jem območju, bo zato občina v letu 2015 in 2016 na podlagi skle-
pa občinskega sveta preko javnega razpisa podelila koncesijo za 
opravljanje javne službe na področju predšolske vzgoje za najmanj 
en oddelek in največ štiri oddelke obeh starostnih obdobij. "Letos 
naj bi se v naši občini odprla dva zasebna vrtca s tremi oddelki. 
S podelitvijo koncesije bo dejansko rešen problem predšolskega 
varstva," je povedal župan Franc Čebulj. Poročali smo že, da bo je-
seni v Cerkljah začel delovati zasebni vrtec Kepica, predvidoma s 1. 
septembrom pa bo svoja vrata v Gradu odprla tudi enota Zavoda za 
kreativno varstvo Ela-Ela. Njegova ustanoviteljica je Špela Rihtaršič 
iz Cerkelj, ki v sosednjem Šenčurju že vodi enoto zasebnega varstva 
otrok. Kot pravi, je poudarek zavoda na prijetnem bivalnem okolju, 
uživanju čim več ekološko pridelane hrane ter spoznavanju narave.

Občina bo razpisala koncesijo  
za vrtec
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Janez Kuhar

Na Kmečkem turizmu Pri Mežnarju 
so 1. maja že 19. podelili priznanja in 
nagrade najvztrajnejšim pohodnikom 
na Štefanjo goro. V vpisni knjigi je bilo 
v zadnjem letu 21.500 vpisov, med naj-
bolj vztrajnimi pa je bil Janez Žalar z 
Visokega, ki se je na goro podal 365-
krat. "Na Štefanjo goro hodim že več 
let, in sicer iz smeri Olševka, ki je naj-
bližje Visokem. Za letošnjo sezono sem 
se odločil, da se na hrib povzpnem 
vsak dan, ker bom jeseni star 65 let, in 
to je bila moja motivacija," pravi Žalar.
Največji ljubitelji tega vrha z idilič-
nim razgledom so se povezali v Klub 
K-100, ki združuje vse, ki se v eni se-
zoni na Štefanjo goro povzpnejo vsaj 
stokrat. Nekateri se med takšne uvr-
ščajo že vsa leta, odkar se vodi vpisna 
knjiga, v minuli sezoni pa je bilo ta-
kšnih 76 pohodnikov, med njimi tudi 
17 takih, ki so bili na Štefanji gori naj-
manj tristokrat. Ti so poleg majice in 
medalje prejeli tudi pokale. 
Najstarejša pohodnica je bila 84-letna 
Jožefa Kok z Olševka, ki je v letošnji 
sezoni dosegla 100 obiskov, najmlajši 
pohodnik pa Lovro Grkman s Klanca 
pri Komendi, ki je s pomočjo dedka in 
babice dosegel 130 obiskov. 

Priznanja  
prijateljem  
Štefanje  
gore

Pohodniki, ki so bili v enem letu več kot tristokrat na Štefanji gori

OBČINA CERKLJE NA GORENJsKEm
Trg Davorina Jenka 13, 4207 CERKLJE
E-pošta: obcinacerklje@siol.net
Tel.: 04/28 15 800; faks: 04 28 15 820

RAZPIS ZA UPORABO VEČNAMENSKE ŠPORTNE DVORANE  
V CERKLJAH ZA SEZONO 2015/2016

Športna društva, klube, rekreativne skupine obveščamo, da Občina Cerklje na Gorenjskem raz-
pisuje termine za uporabo Večnamenske športne dvorane v Cerkljah za sezono 2015/2016 (za 
obdobje od 1. 9. 2015 do 30. 6. 2016), ki so namenjeni športnim dejavnostim (vadbi in igranju 
rokometa, nogometa, košarke, odbojke, namiznega tenisa, badmintona, jogi in različni drugi 
splošni vadbi oziroma rekreaciji). 
Zainteresirani uporabniki lahko vložite vlogo za uporabo oziroma najem prostorov Večnamen-
ske športne dvorane v Cerkljah na obrazcu, ki je objavljen na internetni strani Občine Cerklje 
na Gorenjskem www.cerklje.si (v rubriki Objave in razpisi ter v rubriki Športna dvorana), dobite 
pa ga tudi na oddelku za družbene dejavnosti v času uradnih ur. Vloge za navedeno sezono se 
vložijo v pisni ali elektronski obliki do vključno 17. avgusta 2015 do 15. ure.

Vloga mora obvezno vsebovati:  
• naziv in naslov društva / kluba, rekreativne skupine …, 
• priimek, ime, naslov in telefonsko številko kontaktne osebe (zaželen tudi elektronski naslov), 
• naslov prejemnika računov za najem športne površine,
• potrebna površina športne dvorane, 
• želeni termin in rezervni termin, 
• oblika rekreacije (vrsta, dejavnost), 
• število udeležencev v skupini. 

Cenik najema  prostorov Večnamenske športne dvorane v Cerkljah je objavljen v Uradnem 
vestniku Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 5/11 in na spletni strani občine.

Prostore, namenjene športnim dejavnostim, bo praviloma možno uporabljati v terminskem 
obdobju:
• ponedeljek, torek, sreda, četrtek,  petek:  16.30–22.30 
• sobota:      po predhodnem dogovoru 
• nedelja:      po predhodnem dogovoru

Na podlagi v roku prejetih vlog ter razpoložljivih terminov in prostorov bo občinska uprava 
Občine Cerklje na Gorenjskem pripravila predlog najema prostorov, namenjenih športnim 
dejavnostim, ki ga dokončno potrdi župan Občine Cerklje. Na podlagi potrjenega predloga 
se bodo pripravile pogodbe tistim, katerim bodo podeljeni termini. Pogodbe bodo izbranim 
uporabnikom poslane na naslov, naveden na vlogi. 
Vloge se posreduje na naslov Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cer-
klje ali na obcinacerklje@siol.net do vključno ponedeljka, 17. avgusta 2015, do 15. ure. 
Vloge oddane po tem roku bodo obravnavane po vrstnem redu datuma prejetja vloge do zapol-
nitve prostih terminov.

Številka: 671-12/2015-03                                                                     Občina Cerklje na Gorenjskem
Datum:  29. 5. 2015                                                                                                     ŽUPAN
                                                                                                                               Franc ČEBULJ, l.r.
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 Janez Kuhar

Konjeniško društvo Krvavec Cerklje bo v 
soboto, 20. junija, organiziralo 18. Pohod 
krvavške konjenice. Letos mineva deset 
let, odkar se je v Poženiku smrtno pone-
srečil udeleženec Krvavške konjenice Da-
vorin Čeh s Ptuja, ki se mu bodo konjeniki 
poklonili ob spominski plošči. Konjeniki 
bodo krenili na pot ob 10. uri izpred Jen-
kove lipe v Dvorjah, se ustavili pri spome-
niku v Poženiku, nato nadaljevali pot v 
Šmartno in Viševco, na Šenturško Goro ter 
do kmečkega turizma Pr' Florjanu na Am-
brožu, kjer bo ob 19. uri spominska maša.

Krvavška konjenica
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www.damahaus.si

Damahaus Prestige 
s Trgovino Brnik 
oživlja vaško jedro

visokokvalitetne ekološke 
hiše, stavbo kupilo in povsem 
obnovilo, in pred nekaj meseci 
je vrata odprla nova, lično 
urejena trgovina, ki so ji pustili 
preprosto staro ime: Trgovina 
Brnik.

Betka Štirn, ki trgovino vodi 
nam je povedala, da so pri 
zasnovi prodajnega programa 
sledili želji, da kupcem ponudi-
jo čimveč slovenskih proizvo-
dov, po možnosti najboljših 
lokalnih pridelovalcev in proi-
zvajalcev. Tako smo na policah 
med drugim zasledili kislo zelje 
in repo Jerin, jagode s kmetije 
Golc, Hribarjeve mesnine, 
Pustotnikove domače sire, 
testenine in jajca s kmetije 
Pr'Globočnik, med čebelarstva 
Strupi, Damlinova žita in kaše 
ter mesnine s kmetije Kovče. 
Za osvežitev ponujajo svež 
pomarančni sok, ki ga pred 
vami stisne sodobni sokovnik, 
za malico pa sveže sendviče za 
vse okuse. 

»Kdo bo podpiral slovenske 
proizvode, če ne mi sami, tako 
tisti, ki jih ponujamo kot vsi, ki 
kupujejo,« se sprašuje Štirn, 
ki z neprikritim ponosom pove, 
da je veliko znanja in zamisli  
pri ureditvi trgovine prispe-
vala 18-letna hči Jerneja, ki v 
sosednji Avstriji obiskuje Višjo 
šolo za gospodarske poklice 
Šentjakob. Tudi lične domač-
nostne uniforme, ki jih nosijo 
prodajalke in šefinja Betka.

Obujeno vaško središče

Domačini so prodajalno lepo 
sprejeli, sta zadovoljna Marko 
in Betka, ki pa sta cilje zasta-
vila še precej širše. V stavbi je 
namreč prostora še za en lokal, 
kjer bodo uredili lounge bar 
ter prostor, kjer bodo ponujali 
turistične storitve, uredili bodo 
prodajo smučarskih vozovnic za 
Krvavec in podobno.  
V zgornjem nadstropju name-
ravajo urediti dva apartmaja za 
turistično oddajanje.  

Že zdaj pa si je možno izpo-
soditi E-bike, gorsko kolo na 
električni pogon, s katerim se 
lahko tudi obiskovalci s slabšo 
kondicijo zapeljejo denimo na 
Krvavec.

»Naša vizija je oživiti vaško je-
dro v družabnem in turističnem 
smislu, zagotoviti nekaj delov-
nih mest domačinom, trenutno 
so zaposlene štiri prodajalke, 
ponujati slovenske proizvode 
in tako spodbujati razvoj doma-
čega kraja,« pojasnjuje Marko. 
In, nenazadnje, pri Štirnovih so 
trije otroci, starejša dva sta že 
aktivno vključena v družinsko 
podjetje, najmlajša pa bo jeseni 
prestopila šolski prag, ki bodo 
prav tako imeli, če bodo želeli, 
zagotovljen pošteno prislužen 
kruh. 

Alenka Kociper
Tudi najstarejši domačini 
pomnijo, da je bila na Zgornjem 
Brniku od nekdaj prodajalna 
z živili, če smo natančni, kar 
petinosemdeset let. Takšna, v 
kateri najdemo takorekoč vse 
za vsakdanjo rabo v gospodinj-
stvu. V dolgih letih so se menja-
li lastniki, najemniki, dokler ni 
bila pred dvema letoma zopet 
naprodaj. In kaj lahko bi se 
zgodilo, časi so pač takšni, da 
bi stavbo kupil tujec. Domačin 
Marko Štirn je bil ravno na služ-
beni poti v Afriki, ko je zvedel, 
da se celotna zgradba prodaja. 
Z ženo Betko nista prav dolgo 
oklevala, kmalu se je poro-
dila ideja, da bi oživila staro 
trgovino in s tem dala vaškemu 
življenju nov zagon, hkrati 
pa ohranila središče Brnika v 
domačih rokah. 

Na Brnik po domače klobase, 
zelje in jagode

Tako je Markovo podjetje 
Damahaus Prestige, ki gradi 

Na Zgornjem Brniku je zaživela prenovljena trgovina z živili, 
ki je od nekdaj dajala utrip vaškemu življenju. Podjetni novi 
lastniki načrtujejo širitev dejavnosti s turistično in gostinsko 
ponudbo, kar obeta, da bo vaški trg ponovno zaživel v starem 
sijaju. 

clanek Damahaus 185 x 267_junij 2015.indd   1 6/12/2015   8:07:03 AM
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OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM
Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje
E-pošta: obcinacerklje@siol.net
Tel.: 04/ 28 15 800, faks: 04/ 28 15 820

 
VABILO DRUŠTVOM ZA SODELOVANJE  

OB OBČINSKEM PRAZNIKU 2015
vljudno vabimo vsa društva v občini Cerklje na Gorenjskem, da 
sodelujejo pri pripravi praznovanja občinskega praznika v me-
secu septembru. S kulturnimi, športnimi in drugimi prireditvami 
bomo izkazali spoštovanje ignaciju borštniku, enemu največjih 
slovenskih igralcev, režiserjev in dramaturgov, rojenem v Cer-
kljah na Gorenjskem. Prosimo vas, da vaše programe in predlo-
ge praznovanja pisno posredujete najkasneje do 10. avgusta 
2015 na naslov: Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina 
Jenka 13, 4207 Cerklje ali na e-pošto obcinacerklje@siol.net.
 
Številka: 030-01/2015-01
Datum: 1. 6. 2015

 Župan
Franc Čebulj, l.r.

w
w

w
.c

er
kl

je
.s

i

CERKljE – lEPE IN gOStOljUBNE 2015
Občina Cerklje na Gorenjskem tudi letos organizira izbor najbolj 
urejenih vasi, ulic in poslovnih objektov v občini Cerklje na Go-
renjskem. izbor poteka v povezavi s projektom Moja dežela – 
lepa in gostoljubna, ki ga izvaja Turistična zveza Slovenije.

Ocenjevanje bo potekalo med junijem in septembrom, v šestih 
različnih kategorijah. Udeleženci ocenjevanja so vse vasi, ulice, 
stanovanjski objekti, kmetije, turistični in poslovni objekti v ob-
čini Cerklje na Gorenjskem.

Cilj projekta je izboljšati kakovost življenja v občini, spodbudi-
ti sodelovanje in povezovanje občanov pri urejanju okolice in 
objektov.

S projektom želimo poskrbeti za večjo privlačnost celotnega ob-
močja občine, prispevati h kakovostnejšemu življenju ter k traj-
nostnem razvoju v urejenem in zdravem okolju. Z vključenostjo 
v projekt bomo vsi skupaj prispevali k večji turistični privlačno-
sti in promociji občine ter razvoju okoljske zavesti.

Občina Cerklje na Gorenjskem
ŽUPaN

Franc Čebulj
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VABIlO DRUŠtVOM IN POSAMEZNIKOM  
K SODElOVANjU NA StOjNICAH  

NA 6. SEMNjU NA ROKOVO  
Zavod za Turizem Cerklje vljudno vabi vsa društva, podjetja in 
posameznike, da s svojo stojnico soustvarjate utrip letošnjega 
6. semnja na rokovo, ki se bo odvijal v soboto, 22. avgusta 2015 
od 10. do 19. ure pred Osnovno šolo Davorina Jenka v Cerkljah. 
Sejmi vsakogar od nas nagovorijo skozi prijetne spomine. Pova-
bijo nas na druženje, ugodne nakupe, odkrivanje dosežkov po-
nudnikov, nas razvedrijo skozi predstave različnih nastopajočih 
skupin in delavnic. Sejem je lahko bogatejši tudi zaradi vašega 
sodelovanja.  
veseli bomo vaše odločitve, da širši javnosti predstavite svo-
je delo. Svojo prijavo nam sporočite do 22. julija 2015 na  
info@tic-cerklje.si ali pa nas pokličite na telefon 04 28 15 822.  

Zavod za turizem Cerklje
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SIMBIOZA gIBA 2015 
Vabilo ponudnikom športnih aktivnosti in prostovoljcem 

 
Organizacija Simbioza skupaj s partnerji letošnjo jesen pripravlja 
projekt SiMbiOZa Giba 2015, ki temelji na prostovoljstvu in med-
generacijskem povezovanju. Projekt je nadaljevanje prejšnjih 
dveh projektov »Simbioza e-pismena Slovenija« in »Simbioza 
giba 2014« –programi za starejše in medgeneracijsko gibanje. 
v času od 21. do  27. septembra 2015 želijo s pomočjo različnih 
aktivnosti privabiti vse prebivalce od -9 mesecev do 100+ let k 
telesni dejavnosti za krepitev zdravja. Slogan projekta je Giba-
NJE JE ŽivlJENJE iN ŽivlJENJE JE GibaNJE.  
v vsakem življenjskem obdobju potrebujemo ustrezne vsebine 
telesne dejavnosti, ki spodbujajo razvoj, ohranjajo in krepijo 
zdravje, generirajo samostojnost in preprečujejo razvoj bolezni. 
Zato vabimo vsa športna društva in klube, šolo, vrtce, društvo 
upokojencev, ostala društva ter organizacije, turistične ponu-
dnike in druge subjekte v lokalnem okolju, ki lahko ponudijo 
posamezne programe, da se vključijo v projekt in ponudijo vse-
bine za udeležence vseh starosti.  
Ponudniki dejavnosti in ostali prostovoljci se s prijavo ali doda-
tnimi vprašanji obrnite na TiC Cerklje (info@tic-cerklje.si).   
Povabljeni, da se pridružite v projektu ter pomagate premostiti 
medgeneracijske razlike, spodbujati prostovoljstvo in privabiti 
prebivalce vseh starosti k telesni dejavnosti. 

Občina Cerklje na Gorenjskem
Franc Čebulj, župan

w
w

w
.c

er
kl

je
.s

i

Lions kLub brnik

Dobrodelno druženje 'Hodim, da pomagam 2015' v organizaciji 
lions kluba brnik bo v soboto, 20. junija, ob 9. uri. Start bo Pod 
Jenkovo lipo v Dvorjah, udeleženci pa se boste lahko podali na 
eno izmed treh poti. Daljša, hribovita pot je dolga približno 10 km, 
krajša ravninska pot 7 km in kratka družinska pot približno 3 km. 
Prihod udeležencev bo potekal od 9. ure dalje. Sledila bo registra-
cija, merjenje krvnega tlaka, ogrevanje, razdelitev v skupine in 
spoznavanje. Ob 10. uri bo start tekmovanja v nordijski hoji ter vo-
denih pohodov po čudovitih gozdnih in travnatih poteh. Pohodni-
kom priporočamo lahke, nizke treking čevlje, nogavice preko gle-
žnjev, lahke hlače, športno majico in vetrovko za primer slabšega 
vremena. Svetujemo tudi pohodniške palice in podlogo za vaje iz 
prve pomoči. Po pohodu bo družabno srečanje s toplo malico, sre-
čelovom, družabnimi igrami in tečajem prve pomoči. Štartnina za 
tekmovalni pohod trojk je 30 evrov, za ostale pohode je udeležba 
brezplačna. Zbrana sredstva bodo namenili otrokom in družinam 
v socialni stiski, med drugim za gojence OŠ Helene Puhar (otroci 
s posebnimi potrebami) in za programe Zveze prijateljev mladine, 
za otroke in družine z Gorenjske. več informacij in prijave so na 
voljo na www.lions-brnik.si in www.facebook.com/lionsbrnik.

Hodim, da pomagam

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
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14.	 	ODLOK	 o	 spremembah	 in	 dopolnitvah	 Odloka	 o	 programu	
oprem	ljanja	stavbnih	zemljišč	in	merilih	za	odmero	komunalne-
ga	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

15.	 	ODLOK	o	programu	opremljanja	stavbnih	zemljišč	 in	merilih	za	
odmero	komunalnega	prispevka	v	občini	Cerklje	na	Gorenjskem

16.	 	ODLOK	o	spremembah	in	dopolnitvah	Odloka	o	podelitvi	konce-
sije	za	izvajanje	programa	predšolske	vzgoje	in	varstva	v	Občini	
Cerklje	na	Gorenjskem

17.	 SKLEP	o	razglasitvi	zemljišč	za	grajeno	javno	dobro

14.

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 komu-
nalnega prispevka (Ur. l. RS, št. 95/07) in 7. ter 13. člena Statuta Občine 
Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 
3/10 in 1/15) je Občinski svet občine Cerklje na Gorenjskem, na  5. redni 
seji, dne 10.6.2015, sprejel

ODLOK
o	spremembah	in	dopolnitvah	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

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 ob-
čini Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, 
št. 1/2014 in 2/2015), se drugi odstavek 7. člena spremeni tako, da se 
glasi:
»Višina obračunskih stroškov investicije se izračuna tako, da se od skupnih 
stroškov investicije odštejejo sredstva, ki jih občina za izvedbo investicije pri-
dobi iz drugih virov. Drugi viri za izvedbo investicije iz tega odloka so bili: sred-
stva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, 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.«

2. 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 7.994.582 € (brez DDV).«

3. člen

Prva in druga alineja drugega odstavka 10. člena se nadomesti z:
-  »kvadratni meter parcele in kvadratni meter neto tlorisne površine objek-

ta za primarno in sekundarno omrežje skupaj, na območju naselij, ki 
so navedena v 4. členu tega odloka (Cerklje na Gorenjskem, Cerkljan-

ska 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 8,39 12,51

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 5,81 8,67

Vse cene so brez DDV.«

4. člen

11. člen se v prvi točki spremeni tako, da se glasi:
» Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka  (v nadaljevanju zavezanec) po 
tem odloku je lastnik ali investitor oziroma uporabnik obstoječega objekta.« 

5. člen

11. člen se dopolni z novo osmo točko:
»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 zdravstveno in 
socialno varstvo po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst 
objektov. O oprostitvi plačila za navedene objekte se odloči z upravno od-
ločbo, ki jo izda občinska uprava.«

6. člen

Priloga 1 iz 12. člena se nadomesti s prilogo – Kdejavnost.

Druga alineja 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
-  »faktorji dejavnosti (Kdejavnost) so določeni v prilogi – Kdejavnost  tega  

odloka«.

7. člen

V tretjem odstavku 16. člena se besedilo »ali v največ petnajstih (15) zapore-
dnih mesečnih obrokih«, nadomesti z besedilom »ali v največ dvajsetih (20) 
zaporednih mesečnih obrokih«.

V četrtem odstavku 16. člena se besedilo »V primeru, da se zavezanec od-
loči za obročno odplačevanje (največ 15 obrokov)«, nadomesti z besedilom 
»V primeru, da se zavezanec odloči za obročno odplačevanje (največ 20 
obrokov)«.

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

Številka: 032-05/2014-38
Datum: 10. 6. 2015

  Občina Cerklje na Gorenjskem
  Župan
  Franc Čebulj, l.r.
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PRILOGA Kdejavnost:

Tabela 1: Faktor dejavnosti (Kdejavnost) 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) 0,8

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 1

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

1,3

126 Stavbe splošnega družbenega pomena

12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo 1

12620 Muzeji in knjižnice 1

12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo 1

12640 Stavbe za zdravstvo 1

12650 Športne dvorane 1

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

12722 Pokopališke stavbe in spremljajoči objekti 0,7

12730 Kulturni spomeniki 0,7

12740 Druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje 1

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 ogrože-
nih območjih

/

24203 Odlagališča odpadkov /

24204 Pokopališča /

24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje (parki-
rišča, odprta skladišča, ipd)

0,7

15.

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, 76/14 – odl. US in 
14/15 – ZUUJFO), 9. in 17. člena Uredbe o vsebini programa opremlja-
nja 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 16. člena 
Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 3/10 in 1/15) je Občinski svet občine Cerklje na Gorenj-
skem na 5. redni seji, dne 10. 6. 2015, sprejel

O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero 

komunalnega prispevka v občini Cerklje na Gorenjskem

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen
(vsebina programa opremljanja)

(1)  S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih zemljišč v ob-
čini Cerklje na Gorenjskem (v nadaljnjem besedilu: program opremlja-
nja).

(2)  Program opremljanja je izdelalo podjetje IPSUM, d. o. o., Ljubljanska 
cesta 72, 1230 Domžale, št. 106-038/15. Program opremljanja je se-
stavni del tega odloka, Priloga 2.
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(3)	 Program	opremljanja	vsebuje:
	 a)	Izhodišča	za	izdelavo	programa	opremljanja,
	 b)	Prikaz	obstoječe	in	predvidene	komunalne	opreme,
	 c)	Podlage	za	odmero	komunalnega	prispevka.

II. IZHODIŠČA ZA IZDELAVO PROGRAMA OPREMLJANJA

2.	člen
(obračunsko	območje)

(1)	 	Program	opremljanja	je	izdelan	za	vsa	območja	stavbnih	zemljišč,	ki	so	
določena	z	Odlokom	o	občinskem	prostorskem	načrtu	Občine	Cerklje	
na	Gorenjskem.

(2)	 	Obračunska	območja	so	določena	ločeno	po	posameznih	vrstah	komu-
nalne	opreme,	ki	je	oz.	bo	urejena	na	območjih	stavbnih	zemljišč.

(3)	 	Neto	tlorisne	površine	stavb	so	določene	na	osnovi	podatkov	iz	registra	
nepremičnin	in	katastra	stavb	(REN	in	KS,	Geodetska	uprava	RS).

	
(4)	 	Površine	stavbnih	zemljišč	in	neto	tlorisne	površine	objektov	po	naseljih	

so	podane	v	Tabeli	1	v	Prilogi	1.

(5)	 	Obračunska	območja	po	vrstah	komunalne	opreme	so	določena	v	Ta-
beli	2		v	Prilogi	1.

III. OPREDELITEV KOMUNALNE OPREME

3.	člen
(komunalna	oprema)

(1)	 	Program	opremljanja	obravnava	obstoječo	komunalno	opremo,	na	kate-
ro	se	investitorji	lahko	priključujejo	in	investicije	v	komunalno	opremo,	ki	
so	v	teku.

(2)	 	Obstoječa	komunalna	oprema	je	povzeta	iz	evidenc	Občine	Cerklje	na	
Gorenjskem	 ter	evidenc	 izvajalcev	 javnih	služb	na	območju	občine.	V	
programu	opremljanja	je	kot	osnova	za	obračun	komunalnega	prispevka	
upoštevana	naslednja	komunalna	oprema	obveznih	lokalnih	gospodar-
skih	javnih	služb:	ceste,	kanalizacija,	čistilne	naprave,	vodovod,	ravna-
nje	z	odpadki	in	javne	površine.

(3)	 		Dolžine,	površine,	kapacitete	in	ostale	značilnosti	obstoječe	in	predvi-
dene	komunalne	opreme	so	opredeljene	v	Programu	opremljanja.

4.	člen
(opredelitev	primarnega	in	sekundarnega	omrežja)

(1)	 	Cestno,	kanalizacijsko	in	vodovodno	omrežje	se	deli	na	primarno	in	se-
kundarno	omrežje.

(2)	 	Čistilne	naprave	odpadnih	komunalnih	vod	ter	stroški	ravnanja	z	odpadki	
ter	javnimi	površinami	so	v	celoti	zajeti	v	primarnem	delu.

(3)	 	Pri	 cestnem	 omrežju	 v	 občini	 predstavljajo	 primarno	 omrežje	 lokalne	
ceste	 (LC),	mestne	ceste	ali	 krajevne	ceste	 (LK)	 in	 zbirne	mestne	ali	
krajevne	ceste	(LZ),	sekundarno	omrežje	pa	javne	poti	(JP).

(4)	 	Pri	 kanalizacijskem	 omrežju	 odpadnih	 komunalnih	 in	 padavinskih	 vod	
predstavljajo	primarno	omrežje	cevovodi	preseka	DN200	in	več,	spre-
mljajoči	objekti	ter	čistilne	naprave	odpadnih	komunalnih	vod.

(5)	 	Pri	vodovodnem	omrežju	predstavljajo	primarno	omrežje	cevovodi	pre-
seka	DN80	in	več	ter	spremljajoči	objekti.

IV.  MERILA ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA

5.	člen
(obračunski	stroški	komunalne	opreme)

(1)	 	V	obračunskih	stroških	komunalne	opreme,	kot	podlagi	za	izračun	ko-
munalnega	prispevka,	 je	upoštevana	obstoječa	komunalna	oprema	 in	
investicije	v	komunalno	opremo	v	tekočem	in	naslednjem	letu,	po	vrstah	
komunalne	opreme.

(2)	 	Obračunski	stroški	posameznih	primarnih	in	sekundarnih	omrežij	in	pre-
račun	teh	stroškov	na	površino	parcel	objektov	na	posameznem	obra-
čunskem	območju	so	razvidni	iz	Programa	opremljanja.

(3)	 	Obračunski	stroški	posameznih	primarnih	in	sekundarnih	omrežij	in	pre-
račun	teh	stroškov	na	neto	tlorisno	površino	objektov	na	posameznem	
obračunskem	območju	so	razvidni	iz	Programa	opremljanja.

6.	člen
(zavezanec	za	plačilo	komunalnega	prispevka)

Zavezanec	 za	plačilo	 komunalnega	prispevka	 je	 investitor	oziroma	 lastnik	
objekta,	ki:
	 se	na	novo	priključuje	na	komunalno	opremo,
	 	povečuje	neto	tlorisno	površino	objekta	ali	spreminja	njegovo	namemb-

nost,
	 	ali	se	nahaja	na	stavbnem	zemljišču,	kjer	se	 izboljšuje	opremljenost	s	

komunalno	opremo.

7.	člen
(merila	za	odmero	komunalnega	prispevka)

(1)	 	Komunalni	prispevek	se	zavezancu	odmeri	glede	na	stroške	opremlja-
nja	 s	 komunalno	 opremo	 na	 obračunskem	 območju,	 kjer	 leži	 objekt,	
glede	na:

	 površino		in	opremljenost	parcele	objekta	s	komunalno	opremo,
	 neto	tlorisno	površino	objekta	ter	njegovo	namembnost	oziroma
	 	glede	na	izboljšanje	opremljenosti	parcele	objekta	s	komunalno	opremo.

(2)	 	Parcela	objekta	 je	zemljišče,	sestavljeno	 iz	ene	ali	 več	zemljiških	par-
cel,	na	katerem	stoji	oziroma	na	katerem	je	predviden	objekt	skupaj	z	
urejenimi	površinami,	ki	služijo	temu	objektu	in	je	po	prostorskem	aktu	
opredeljeno	kot	stavbno	zemljišče.

(3)	 	Neto	tlorisna	površina	stavbe	in	površina	se	za	novogradnje	in	druge	po-
sege,	za	katere	se	izdaja	gradbeno	dovoljenje,	izračuna	na	podlagi	na-
črta	gradbenih	konstrukcij	oz.	načrta	arhitekture	v	skladu	s	standardom	
SIST	ISO	9836	in	se	jih	povzame	iz	projekta	za	pridobitev	gradbenega	
dovoljenja.

(4)	 	Za	obstoječe	objekte	se	za	izračun	neto	tlorisne	površine	stavbe	lahko	
uporabi	podatek	o	površini	in	etažnosti	objekta	iz	registra	nepremičnin,	
ki	ga	vodi	Geodetska	uprava	RS.	V	primeru	pritožbe	na	tako	ocenjeno	
neto	tlorisno	površino	stavbe	mora	stranka	dokazati	dejansko	neto	tlori-
sno	površino	stavbe	z	načrtom	v	skladu	s	prejšnjim	odstavkom.

(5)	 	Višina	komunalnega	prispevka	za	posamezno	vrsto	komunalne	opreme	
(KPij)	se	določi	na	naslednji	način:

KPij = ((Dp * Cpij * Aparcela) + (Dt * Ctij * Atlorisna * Kdejavnost))

Zgornje	oznake	pomenijo:	
KPij	 -		znesek	dela	komunalnega	prispevka,	ki	pripada	posamezni	vrsti	

komunalne	opreme	na	posameznem	obračunskem	območju
Aparcela	 -	površina	parcele	objekta	(m2)
Atlorisna	 -	neto	tlorisna	površina	objekta	(m2)
Cpij	 -		obračunski	stroški,	preračunani	na	m2	parcele	na	obračunskem	

območju	za	posamezno	vrsto	komunalne	opreme	(€/m2)
Ctij	 -		obračunski	 stroški,	 preračunani	 na	 m2	 neto	 tlorisne	 površine	

objekta	na	obračunskem	območju	za	posamezno	vrsto	komu-
nalne	opreme	(€/m2)

Dp	 -	delež	površine	parcele	objekta	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	
i	 -	posamezna	vrsta	komunalne	opreme
j	 -	posamezno	obračunsko	območje

(6)	 	V	primeru	spremembe	dejavnosti	 v	objektu,	nadomestne	gradnje,	 re-
konstrukcije,	dozidave,	nadzidave	ali	druge	gradnje,	pri	kateri	se	spre-
meni	neto	tlorisna	površina	stavbe,	se	za	izračun	komunalnega	prispev-
ka	 uporabi	 formula	 iz	 prejšnjega	 odstavka.	 Upošteva	 se	 razliko	 med	
izračunom	komunalnega	prispevka	po	načrtovani	spremembi	in	izraču-
nom	pred	načrtovano	spremembo.

	
(7)	 	Če	je	višina	komunalnega	prispevka	po	načrtovani	spremembi	manjša	

od	višine	komunalnega	prispevka	pred	načrtovano	spremembo,	se	razli-
ka	zavezancu	ne	vrne.	Pri	morebitni	večkratni	rekonstrukciji	ali	nadome-
stni	gradnji	se	upošteva	neto	tlorisna	površina	največje	stavbe,	za	katero	
je	bil	plačan	komunalni	prispevek.

(8)	 	Neto	tlorisna	površina	objekta	pred	rekonstrukcijo	mora	biti	razvidna	iz	
načrta	v	skladu	s	3.	odstavkom	7.	člena	tega	odloka,	ne	sme	se	upora-
biti	ocena	iz	4.	odstavka	tega	člena.
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(9)	 	Če	 na	 območju	 objekta	 ni	 mogoče	 priključiti	 na	 katero	 vrsto	 komu-
nalne	opreme,	se	del	komunalnega	prispevka	za	to	vrsto	komunalne	
opreme	ne	obračuna.

(10)	 	Pri	 odmeri	 komunalnega	 prispevka	 občina	 na	 zahtevo	 zavezanca	
upošteva	morebitne	že	plačane	prispevke	za	gradnjo	posamezne	ko-
munalne	opreme	na	podlagi	predloženih	dokazil	o	plačilu	 in	za	 tako	
ugotovljene	revalorizirane	prispevke	zniža	plačilo	odmerjenega	komu-
nalnega	prispevka	za	posamezno	komunalno	opremo.

(11)	 	Stroški	opremljanja	kvadratnega	metra	parcele	objekta	 (Cpij)	z	dolo-
čeno	komunalno	opremo	so	določeni	v	Tabelah	3,	4	in	5,	Priloga	1.	
Stroški	opremljanja	kvadratnega	metra	neto	tlorisne	površine	objekta	
(Ctij)	z	določeno	komunalno	opremo	so	določeni	v	Tabelah	6,	7	in	8,	
Priloga	1.	Stroški	opremljanja	kvadratnega	metra	parcele	objekta	(Cpij)	
in	neto	tlorisne	površine	objekta	(Ctij),	prikazano	po	naseljih,	je	v	Tabeli	
9	in	10,	Priloga	1.

(12)	 	Faktorji	dejavnosti	(Kdejavnost)	za	posamezne	vrste	objektov	glede	na	
pretežno	dejavnost	so	določeni	v	Tabeli	11,	Priloga	1.

8.	člen
(posebna	merila	za	odmero	komunalnega	prispevka)

(1)	 	Na	 območjih	 izvedbenih	 prostorskih	 aktov	 ali	 drugih	 zaključenih	 ob-
močjih,	na	katerih	še	ni	urejene	komunalne	opreme	in	se	ta	zgradi	po	
pogodbi	o	opremljanju	ali	po	posebnem	programu	opremljanja,	se	ko-
munalni	prispevek	obračuna	 ločeno	za	novozgrajeno	 in	obstoječo	ko-
munalno	opremo.

(2)	 	Komunalni	prispevek	za	novozgrajeno	komunalno	opremo	se	obračuna	
v	višini	dejanskih	stroškov.	Komunalni	prispevek	za	obstoječo	komunal-
no	opremo	se	zaračuna	po	tem	odloku	v	višini	primarnega	dela.

(3)	 	Izven	 območij	 izvedbenih	 prostorskih	 aktov	 ali	 drugih	 nezaključenih	
območjih	se	zavezancu	komunalni	prispevek	obračuna	enotno	v	višini	
primarnega	in	sekundarnega	dela,	za	obstoječo	komunalno	opremo,	ki	
bo	oz.	je	obremenjena.	

9.	člen
(osnova	za	indeksiranje	obračunskih	stroškov)

(1)		Obračunski	 stroški	 opremljanja	 m2	 gradbene	 parcele	 za	 določeno	 vr-
sto	komunalne	opreme	[Cpij]	in	obračunski	stroški	opremljanja	m2	neto	
tlorisne	površine	objekta	za	določeno	vrsto	komunalne	opreme	[Ctij]	se	
pri	 odmeri	 komunalnega	 prispevka	 indeksirajo	 z	 uporabo	 povprečne-
ga	letnega	indeksa	cen	(I)	za	posamezno	leto,	ki	ga	objavlja	Združenje	
za	gradbeništvo	v	okviru	Gospodarske	zbornice	Slovenije	pod	oznako	
»Gradbena	dela	-	ostala	nizka	gradnja«	na	naslednji	način:

	 Cpij	=	Cpij	•	I
	 Ctij	=	Ctij	•	I

(2)		Kot	izhodiščni	datum	za	indeksiranje	se	uporablja	datum	uveljavitve	tega	
odloka.

V. OPROSTITVE IN OLAJŠAVE

10.	člen
	(oprostitve	plačila	celotnega	ali	dela	komunalnega	prispevka)

(1)	 	Komunalni	prispevek	se	ne	plača	za	gradnjo	gospodarske	javne	infra-
strukture,	ki	ni	komunalna	oprema.

(2)	 	Občina	lahko	z	odločbo	o	odmeri	komunalnega	prispevka	predpiše,	da	
se	komunalni	prispevek	ne	plača	za	gradnjo	posameznih	vrst	stavb	za	
izobraževanje,	znanstveno-raziskovalno	delo	ter		zdravstveno	in	socialno	
varstvo	po	predpisih	o	uvedbi	in	uporabi	enotne	klasifikacije	vrst	objek-
tov.

(3)	 	Občina	lahko	predpiše	delno	ali	celotno	oprostitev	plačila	komunalnega	
prispevka	tudi	za	gradnjo	objektov,	katerih	je	sama	investitorica.

(4)	 	Občina	lahko	predpiše	delno	ali	celotno	oprostitev	plačila	komunalnega	
prispevka	tudi	za	gradnjo	drugih	nestanovanjskih	objektov.

VI. ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA

11.	člen
(postopek	odmere	komunalnega	prispevka)

(1)	 	Odločbo	o	odmeri	komunalnega	prispevka	izda	občinska	uprava	na	zah-
tevo	investitorja	v	roku	15	dni	od	prejema	popolne	vloge.	K	vlogi	za	od-

mero	komunalnega	prispevka	vlagatelj	priloži	projektno	dokumentacijo	
za	pridobitev	gradbenega	dovoljenja.	

(2)	 	Za	zavezance	iz	tretje	alineje	6.	člena	tega	odloka	postopek	za	odmero	
komunalnega	prispevka	uvede	občinska	uprava	po	uradni	dolžnosti.	Če	
lastnik	zemljišča,	ki	se	komunalno	opremlja,	dokaže,	da	je	za	to	komu-
nalno	opremo	že	plačal	komunalni	prispevek,	se	to	upošteva	pri	obraču-
nu	komunalnega	prispevka.

(3)	 	Komunalni	prispevek	zavezanec	plača	v	enkratnem	znesku	v	skladu	z	
določili	iz	odločbe.

(4)	 	Zavezanec	 je	dolžan	plačati	 komunalni	prispevek	pred	 izdajo	gradbe-
nega	dovoljenja.	Rok	 za	plačilo	komunalnega	prispevka	 je	45	dni	po	
pravnomočnosti	odmerne	odločbe.	Če	komunalni	prispevek	ni	plačan	
v	roku,	je	zavezanec	dolžan	plačati	zakonite	zamudne	obresti,	stroške	
izterjave	in	druge	stroške,	ki	nastanejo	v	postopku	prisilne	izterjave.	Po-
trdilo	o	plačanem	komunalnem	prispevku	izda	upravni	organ	po	plačilu	
celotnega	 odmerjenega	 prispevka,	 vključno	 z	 morebitnimi	 zamudnimi	
obrestmi	in	stroški.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

12.	člen
(dokument	Program	opremljanja)

Program	opremljanja	 iz	1.	člena	tega	odloka	s	prilogami	 je	na	vpogled	na	
Občini	Cerklje	na	Gorenjskem.

13.	člen	
(kolizija	predpisov)

V	 primeru,	 da	 bi	 bili	 v	 posameznem	 postopku	 odmere	 komunalnega	 pri-
spevka	izpolnjeni	pogoji	za	odmero	tako	po	tem	odloku	kot	tudi	po	kakšnem	
drugem	predpisu	Občine	Cerklje	na	Gorenjskem,	ki	ureja	odmero	komu-
nalnega	prispevka	za	posamezno	vrsto	komunalne	opreme	ali	obračunsko	
območje,	se	ta	odlok	za	to	posamezno	vrsto	komunalne	opreme	ali	obra-
čunsko	območje	ne	uporablja,	pač	pa	se	uporablja	specialnejši	predpis.

14.	člen
(prenehanje	veljavnosti)

Z	dnem	uveljavitve	tega	odloka	preneha	veljavnost	Odloka	o	programu	opre-
mljanja	stavbnih	zemljišč	na	območju	občine	Cerklje	na	Gorenjskem	(Uradni	
vestnik	Občine	Cerklje	na	Gorenjskem,	št.	2,	junij	2008).

15.	člen
(nedokončani	postopki	odmere	komunalnega	prispevka)

Nedokončani	postopki	 v	 zvezi	 z	odmero	komunalnega	prispevka	 se	 izve-
dejo	po	predpisu	Občine	Cerklje	na	Gorenjskem	za	odmero	komunalnega	
prispevka,	ki	velja	v	času	izdaje	odločbe	o	odmeri	komunalnega	prispevka.

16.	člen
(veljavnost	odloka)

Ta	odlok	začne	veljati	osmi	dan	po	objavi	v	Uradnem	vestniku	Občine	Cer-
klje	na	Gorenjskem.

Številka:	032-5/2014-39
Datum:	10.	6.	2015	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 Občina	Cerklje	na	Gorenjskem
	 	 ŽUPAN
	 	 FRANC	ČEBULJ,	l.r.
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PRILOGA 1

Tabela 1: Površine stavbnih zemljišč in neto tlorisnih površin objektov v po-
sameznih naseljih in na območju letališča s poslovnimi conami

Stavbna 
zemljišča [m2]

Neto tlorisna 
površina  [m2]

Adergas 137.400 22.203

Ambrož pod Krvavcem 344.860 42.516

Apno 115.397 12.637

Cerkljanska Dobrava 65.675 9.312

Cerklje na Gorenjskem 532.093 148.413

Češnjevek 124.977 23.253

Dvorje 239.052 41.214

Glinje 85.350 10.388

Grad 168.922 28.946

Lahovče 216.257 54.378

Poženik 137.677 20.961

Praprotna Polica 120.300 26.240

Pšata 117.033 11.241

Pšenična Polica 68.354 13.886

Ravne 22.012 5.079

Sidraž 19.512 5.295

Spodnji Brnik 240.379 59.365

Stiška vas 87.370 11.176

Sveti Lenart 32.536 6.025

Šenturška Gora 123.519 15.735

Šmartno 108.806 15.109

Štefanja Gora 100.938 15.454

Trata pri Velesovem 58.505 12.038

Vašca 32.753 6.428

Velesovo 157.438 37.133

Viševca 14.160 2.259

Vopovlje 69.873 17.207

Vrhovje 17.324 2.426

Zalog pri Cerkljah 307.671 53.775

Zgornji Brnik 268.207 73.810

Letališče s poslovnimi conami 1.354.202 142.710

 

SKUPAJ 5.488.553 m2 946.609 m2

Tabela 2: Obračunska območja za posamezne vrste obstoječe komunalne 
opreme

Vrsta 
infrastruktura

Obračunsko območje

Ceste in javna 
razsvetljava

Obračunsko območje za ceste in javno razsvetljavo so vsa stavb-
na zemljišča na območju občine z ustrezno podrobnejšo namen-
sko rabo (brez parkovnih površin in površine, ki so namenjene 
vrtičkom in zelenim pasovom, pokopališč, območij prometne 
infrastrukture in območij namenjenih infrastrukturnim objektom – 
črpališča, kanalizacija, čistilne naprave). 

V občini Cerklje na Gorenjskem je 5.488.553 m2 stavbnih ze-
mljišč. Navedena površina stavbnih zemljišč tvorijo površino par-
cel objektov, ki so osnova za preračun obračunskih stroškov na 
enoto mere (m2) za primarno komunalno opremo. Za preračun 
sekundarne komunalne opreme na enoto mere (m2) se uporabi 
stavbna zemljišča zmanjšana za nezazidana stavbna zemljišča po-
slovnih con letališča, ki znaša 4.134.351 m2.

V občini Cerklje na Gorenjskem je 946.609 m2 obstoječih neto 
tlorisnih površin objektov. Navedena neto tlorisna površina objek-
tov je osnova za preračun obračunskih stroškov na enoto mere 
(m2) za primarno komunalno opremo. Za preračun sekundarne 
komunalne opreme na enoto mere (m2) se uporabi predvidene 
neto tlorisne površine za objekte zmanjšane za neto tlorisne povr-
šine poslovnih con letališča, ta znaša 803.899 m2.

Kanalizacija in 
čistilne naprave

Obračunsko območje tvorijo vse aglomeracije, kjer je vzposta-
vljen kanalizacijski sistem in je možen priklop: Adergas, Cerkljan-
ska Dobrava, Cerklje na Gorenjskem, Češnjevek, Dvorje, Glinje, 
Grad, Lahovče, Poženik, Praprotna Polica, Pšenična Polica, Pša-
ta, Spodnji Brnik, Šmartno, Trata pri Velesovem, Vašca, Velesovo, 
Vopovlje, Zalog pri Cerkljah, Zgornji Brnik, PC Letališče

V obračunskem območju kanalizacije in čistilnih naprav je, 
4.687.577 m2 stavbnih zemljišč, vključno z območji, ki se jih ureja 
s prostorskimi izvedbenimi akti. Navedena površina stavbnih ze-
mljišč tvorijo površino parcel objektov, ki so osnova za preračun 
obračunskih stroškov na enoto mere (m2) za primarno komunalno 
opremo. Za preračun sekundarne komunalne opreme na enoto 
mere (m2) se uporabi stavbna zemljišča zmanjšana za nezazidana 
stavbna zemljišča poslovnih con letališča, ki znaša 3.333.375 m2

V obračunskem območju kanalizacije in čistilnih naprav je 
698.252 m2 obstoječih neto tlorisnih površin objektov. Navedena 
neto tlorisna površina objektov je osnova za preračun obračun-
skih stroškov na enoto mere (m2) za primarno komunalno opremo. 
Za preračun sekundarne komunalne opreme na enoto mere (m2) 
se uporabi predvidene neto tlorisne površine za objekte zmanj-
šane za neto tlorisne površine poslovnih con letališča, ta znaša 
555.542 m2.

Vodovod

Obračunsko območje za obračun stroškov primarnega dela ob-
stoječega vodovodnega sistema v občini Cerklje na Gorenjskem 
predstavljajo območja z urejenim vodovodnim sistemom. Ta zaje-
ma vsa naselja v občini, razen naselij Vrhovlje, Jezerca in Viševca. 
Na podlagi analize katastra vodovoda  in stavbnih zemljišč izhaja, 
da je v občini Cerklje na Gorenjskem 5.356.131 m2 stavbnih ze-
mljišč opremljeno z vodovodnim sistemom. Za preračun sekun-
darnega dela vodovodnega sistema na enoto mere (m2) se upora-
bi stavbna zemljišča zmanjšana za nezazidana stavbna zemljišča 
poslovnih con letališča, ki znaša 4.001.929 m2

V obračunskem območju vodovodnega sistema je 926.470 m2 
obstoječih neto tlorisnih površin objektov. Navedena neto tlorisna 
površina objektov je osnova za preračun obračunskih stroškov na 
enoto mere (m2) za primarno komunalno opremo. Za preračun 
sekundarne komunalne opreme na enoto mere (m2) se uporabi 
predvidene neto tlorisne površine za objekte zmanjšane za neto 
tlorisne površine poslovnih con letališča, ta znaša 783.761 m2.

Ravnanje z odpadki
Obračunsko območje za ravnanje z odpadki so vsa stavbna zemlji-
šča na območju občine z ustrezno podrobnejšo namensko rabo 
(glej opis pod Ceste in javna razsvetljava v tej tabeli)

Javne površine
Obračunsko območje za javne površine so vsa stavbna zemljišča 
na območju občine z ustrezno podrobnejšo namensko rabo (glej 
opis pod Ceste in javna razsvetljava v tej tabeli)

Tabela 3: Preračun obračunskih stroškov po vrstah komunalne opreme za 
primarni in sekundarni del – na parcelo objekta (Cpij)
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[€/m2] [€/m2] [€/m2] [€/m2] [€/m2] [€/m2] [€/m2]

Občina Cerklje  
na Gorenjskem 6,67 2,37 0,37 4,49 0,11 0,22 14,24

JR – javna razsvetljava

Tabela 4: Preračun obračunskih stroškov po vrstah komunalne opreme za 
primarni del – na parcelo objekta (Cpij)
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[€/m2] [€/m2] [€/m2] [€/m2] [€/m2] [€/m2] [€/m2]

Občina Cerklje  
na Gorenjskem 3,39 1,19 0,37 1,41 0,11 0,22 6,70

JR – javna razsvetljava
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Tabela 5: Preračun obračunskih stroškov po vrstah komunalne opreme za 
sekundarni del – na parcelo objekta (Cpij)

 

C
es

te
 

Ka
na

liz
ac

ija

Vo
do

vo
d

SK
UP

AJ

[€/m2] [€/m2] [€/m2] [€/m2]

Občina Cerklje na Gorenjskem 3,28 1,18 3,08 7,54

Tabela 6: Preračun obračunskih stroškov po vrstah komunalne opreme za 
primarni in sekundarni del – na neto tlorisno površino objekta (Ctij)
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[€/m2] [€/m2] [€/m2] [€/m2] [€/m2] [€/m2] [€/m2]

Občina Cerklje  
na Gorenjskem 36,54 15,08 2,51 23,87 0,64 1,29 79,93

JR – javna razsvetljava

Tabela 7: Preračun obračunskih stroškov po vrstah komunalne opreme za 
primarni del – na neto tlorisno površino objekta (Ctij)
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[€/m2] [€/m2] [€/m2] [€/m2] [€/m2] [€/m2] [€/m2]

Občina Cerklje  
na Gorenjskem 19,65 8,00 2,51 8,15 0,64 1,29 40,25

JR – javna razsvetljava

Tabela 8: Preračun obračunskih stroškov po vrstah komunalne opreme za 
sekundarni del – na neto tlorisno površino objekta (Ctij)

 

C
es

te
 

Ka
na

liz
ac

ija

Vo
do

vo
d

SK
UP

AJ

[€/m2] [€/m2] [€/m2] [€/m2]

Občina Cerklje na Gorenjskem 16,89 7,08 15,72 39,68

Tabela 9: Stroški opremljanja kvadratnega metra parcele objekta (Cpij), 
prikazano po naseljih

PRIMARNI IN SEKUNDARNI DEL SKUPAJ
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Adergas 6,67 2,37 0,37 4,49 0,11 0,22 14,24

Ambrož pod Krvavcem 6,67 0,00 0,00 4,49 0,11 0,22 11,49

Apno 6,67 0,00 0,00 4,49 0,11 0,22 11,49

Cerkljanska Dobrava 6,67 2,37 0,37 4,49 0,11 0,22 14,24

Cerklje na Gorenjskem 6,67 2,37 0,37 4,49 0,11 0,22 14,24

Češnjevek 6,67 2,37 0,37 4,49 0,11 0,22 14,24

Dvorje 6,67 2,37 0,37 4,49 0,11 0,22 14,24

Glinje 6,67 2,37 0,37 4,49 0,11 0,22 14,24

Grad 6,67 2,37 0,37 4,49 0,11 0,22 14,24

Lahovče 6,67 2,37 0,37 4,49 0,11 0,22 14,24

Poženik 6,67 2,37 0,37 4,49 0,11 0,22 14,24

Praprotna Polica 6,67 2,37 0,37 4,49 0,11 0,22 14,24

Pšata 6,67 2,37 0,37 4,49 0,11 0,22 14,24

Pšenična Polica 6,67 2,37 0,37 4,49 0,11 0,22 14,24

Ravne 6,67 0,00 0,00 4,49 0,11 0,22 11,49

Sidraž 6,67 0,00 0,00 4,49 0,11 0,22 11,49

Spodnji Brnik 6,67 2,37 0,37 4,49 0,11 0,22 14,24

Stiška vas 6,67 0,00 0,00 4,49 0,11 0,22 11,49

Sveti Lenart 6,67 0,00 0,00 4,49 0,11 0,22 11,49

Šenturška Gora 6,67 0,00 0,00 4,49 0,11 0,22 11,49

Šmartno 6,67 2,37 0,37 4,49 0,11 0,22 14,24

Štefanja Gora 6,67 0,00 0,00 0,00 0,11 0,22 7,01

Trata pri Velesovem 6,67 2,37 0,37 4,49 0,11 0,22 14,24

Vašca 6,67 2,37 0,37 4,49 0,11 0,22 14,24

Velesovo 6,67 2,37 0,37 4,49 0,11 0,22 14,24

Viševca 6,67 0,00 0,00 0,00 0,11 0,22 7,01

Vopovlje 6,67 2,37 0,37 4,49 0,11 0,22 14,24

Vrhovje 6,67 0,00 0,00 0,00 0,11 0,22 7,01

Zalog pri Cerkljah 6,67 2,37 0,37 4,49 0,11 0,22 14,24

Zgornji Brnik 6,67 2,37 0,37 4,49 0,11 0,22 14,24

PC Letališče 3,39 1,19 0,37 1,41 0,11 0,22 6,70
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Adergas 3,39 1,19 0,37 1,41 0,11 0,22 6,70

Ambrož pod Krvavcem 3,39 0,00 0,00 1,41 0,11 0,22 5,13

Apno 3,39 0,00 0,00 1,41 0,11 0,22 5,13

Cerkljanska Dobrava 3,39 1,19 0,37 1,41 0,11 0,22 6,70

Cerklje na Gorenjskem 3,39 1,19 0,37 1,41 0,11 0,22 6,70

Češnjevek 3,39 1,19 0,37 1,41 0,11 0,22 6,70

Dvorje 3,39 1,19 0,37 1,41 0,11 0,22 6,70

Glinje 3,39 1,19 0,37 1,41 0,11 0,22 6,70

Grad 3,39 1,19 0,37 1,41 0,11 0,22 6,70

Lahovče 3,39 1,19 0,37 1,41 0,11 0,22 6,70

Poženik 3,39 1,19 0,37 1,41 0,11 0,22 6,70

Praprotna Polica 3,39 1,19 0,37 1,41 0,11 0,22 6,70

Pšata 3,39 1,19 0,37 1,41 0,11 0,22 6,70

Pšenična Polica 3,39 1,19 0,37 1,41 0,11 0,22 6,70

Ravne 3,39 0,00 0,00 1,41 0,11 0,22 5,13

Sidraž 3,39 0,00 0,00 1,41 0,11 0,22 5,13

Spodnji Brnik 3,39 1,19 0,37 1,41 0,11 0,22 6,70

Stiška vas 3,39 0,00 0,00 1,41 0,11 0,22 5,13

Sveti Lenart 3,39 0,00 0,00 1,41 0,11 0,22 5,13

Šenturška Gora 3,39 0,00 0,00 1,41 0,11 0,22 5,13

Šmartno 3,39 1,19 0,37 1,41 0,11 0,22 6,70

Štefanja Gora 3,39 0,00 0,00 0,00 0,11 0,22 3,72

Trata pri Velesovem 3,39 1,19 0,37 1,41 0,11 0,22 6,70

Vašca 3,39 1,19 0,37 1,41 0,11 0,22 6,70

Velesovo 3,39 1,19 0,37 1,41 0,11 0,22 6,70

Viševca 3,39 0,00 0,00 0,00 0,11 0,22 3,72

Vopovlje 3,39 1,19 0,37 1,41 0,11 0,22 6,70

Vrhovje 3,39 0,00 0,00 0,00 0,11 0,22 3,72

Zalog pri Cerkljah 3,39 1,19 0,37 1,41 0,11 0,22 6,70

Zgornji Brnik 3,39 1,19 0,37 1,41 0,11 0,22 6,70

PC Letališče 3,39 1,19 0,37 1,41 0,11 0,22 6,70
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Adergas 3,28 1,18 3,08 7,54

Ambrož pod Krvavcem 3,28 0,00 3,08 6,36

Apno 3,28 0,00 3,08 6,36

Cerkljanska Dobrava 3,28 1,18 3,08 7,54

Cerklje na Gorenjskem 3,28 1,18 3,08 7,54

Češnjevek 3,28 1,18 3,08 7,54

Dvorje 3,28 1,18 3,08 7,54

Glinje 3,28 1,18 3,08 7,54

Grad 3,28 1,18 3,08 7,54

Lahovče 3,28 1,18 3,08 7,54

Poženik 3,28 1,18 3,08 7,54

Praprotna Polica 3,28 1,18 3,08 7,54

Pšata 3,28 1,18 3,08 7,54

Pšenična Polica 3,28 1,18 3,08 7,54

Ravne 3,28 0,00 3,08 6,36

Sidraž 3,28 0,00 3,08 6,36

Spodnji Brnik 3,28 1,18 3,08 7,54

Stiška vas 3,28 0,00 3,08 6,36

Sveti Lenart 3,28 0,00 3,08 6,36

Šenturška Gora 3,28 0,00 3,08 6,36

Šmartno 3,28 1,18 3,08 7,54

Štefanja Gora 3,28 0,00 0,00 3,28

Trata pri Velesovem 3,28 1,18 3,08 7,54

Vašca 3,28 1,18 3,08 7,54

Velesovo 3,28 1,18 3,08 7,54

Viševca 3,28 0,00 0,00 3,28

Vopovlje 3,28 1,18 3,08 7,54

Vrhovje 3,28 0,00 0,00 3,28

Zalog pri Cerkljah 3,28 1,18 3,08 7,54

Zgornji Brnik 3,28 1,18 3,08 7,54

PC Letališče* * * * *

OPOMBA:* Sekundarna komunalna oprema na PC Letališče se ureja z lo-
čenim programom opremljanja stavbnih zemljišč

Tabela 10: Stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine 
objekta (Ctij), prikazano po naseljih

PRIMARNI IN SEKUNDARNI DEL SKUPAJ
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Adergas 36,54 15,08 2,51 23,87 0,64 1,29 79,93

Ambrož pod Krvavcem 36,54 0,00 0,00 23,87 0,64 1,29 62,34

Apno 36,54 0,00 0,00 23,87 0,64 1,29 62,34

Cerkljanska Dobrava 36,54 15,08 2,51 23,87 0,64 1,29 79,93

Cerklje na Gorenjskem 36,54 15,08 2,51 23,87 0,64 1,29 79,93

Češnjevek 36,54 15,08 2,51 23,87 0,64 1,29 79,93

Dvorje 36,54 15,08 2,51 23,87 0,64 1,29 79,93

Glinje 36,54 15,08 2,51 23,87 0,64 1,29 79,93

Grad 36,54 15,08 2,51 23,87 0,64 1,29 79,93

Lahovče 36,54 15,08 2,51 23,87 0,64 1,29 79,93

Poženik 36,54 15,08 2,51 23,87 0,64 1,29 79,93

Praprotna Polica 36,54 15,08 2,51 23,87 0,64 1,29 79,93

Pšata 36,54 15,08 2,51 23,87 0,64 1,29 79,93

Pšenična Polica 36,54 15,08 2,51 23,87 0,64 1,29 79,93

Ravne 36,54 0,00 0,00 23,87 0,64 1,29 62,34

Sidraž 36,54 0,00 0,00 23,87 0,64 1,29 62,34

Spodnji Brnik 36,54 15,08 2,51 23,87 0,64 1,29 79,93

Stiška vas 36,54 0,00 0,00 23,87 0,64 1,29 62,34

Sveti Lenart 36,54 0,00 0,00 23,87 0,64 1,29 62,34

Šenturška Gora 36,54 0,00 0,00 23,87 0,64 1,29 62,34

Šmartno 36,54 15,08 2,51 23,87 0,64 1,29 79,93

Štefanja Gora 36,54 0,00 0,00 0,00 0,64 1,29 38,47

Trata pri Velesovem 36,54 15,08 2,51 23,87 0,64 1,29 79,93

Vašca 36,54 15,08 2,51 23,87 0,64 1,29 79,93

Velesovo 36,54 15,08 2,51 23,87 0,64 1,29 79,93

Viševca 36,54 0,00 0,00 0,00 0,64 1,29 38,47

Vopovlje 36,54 15,08 2,51 23,87 0,64 1,29 79,93

Vrhovje 36,54 0,00 0,00 0,00 0,64 1,29 38,47

Zalog pri Cerkljah 36,54 15,08 2,51 23,87 0,64 1,29 79,93

Zgornji Brnik 36,54 15,08 2,51 23,87 0,64 1,29 79,93

PC Letališče 19,65 8,00 2,51 8,15 0,64 1,29 40,25

PRIMARNI DEL

Naselja C
es

te

Ka
na

liz
ac

ija

Č
is

til
ne

 
na

pr
av

e

Vo
do

vo
d

Ra
vn

an
je

  
z 

od
pa

dk
i

Ja
vn

e 
 

po
vr

ši
ne

SK
UP

AJ

Adergas 19,65 8,00 2,51 8,15 0,64 1,29 40,25

Ambrož pod Krvavcem 19,65 0,00 0,00 8,15 0,64 1,29 29,74

Apno 19,65 0,00 0,00 8,15 0,64 1,29 29,74

Cerkljanska Dobrava 19,65 8,00 2,51 8,15 0,64 1,29 40,25

Cerklje na Gorenjskem 19,65 8,00 2,51 8,15 0,64 1,29 40,25

Češnjevek 19,65 8,00 2,51 8,15 0,64 1,29 40,25

Dvorje 19,65 8,00 2,51 8,15 0,64 1,29 40,25

Glinje 19,65 8,00 2,51 8,15 0,64 1,29 40,25

Grad 19,65 8,00 2,51 8,15 0,64 1,29 40,25

Lahovče 19,65 8,00 2,51 8,15 0,64 1,29 40,25

Poženik 19,65 8,00 2,51 8,15 0,64 1,29 40,25

Praprotna Polica 19,65 8,00 2,51 8,15 0,64 1,29 40,25

Pšata 19,65 8,00 2,51 8,15 0,64 1,29 40,25

Pšenična Polica 19,65 8,00 2,51 8,15 0,64 1,29 40,25

Ravne 19,65 0,00 0,00 8,15 0,64 1,29 29,74

Sidraž 19,65 0,00 0,00 8,15 0,64 1,29 29,74

Spodnji Brnik 19,65 8,00 2,51 8,15 0,64 1,29 40,25

Stiška vas 19,65 0,00 0,00 8,15 0,64 1,29 29,74

Sveti Lenart 19,65 0,00 0,00 8,15 0,64 1,29 29,74

Šenturška Gora 19,65 0,00 0,00 8,15 0,64 1,29 29,74

Šmartno 19,65 8,00 2,51 8,15 0,64 1,29 40,25

Štefanja Gora 19,65 0,00 0,00 0,00 0,64 1,29 21,58

Trata pri Velesovem 19,65 8,00 2,51 8,15 0,64 1,29 40,25

Vašca 19,65 8,00 2,51 8,15 0,64 1,29 40,25

Velesovo 19,65 8,00 2,51 8,15 0,64 1,29 40,25

Viševca 19,65 0,00 0,00 0,00 0,64 1,29 21,58

Vopovlje 19,65 8,00 2,51 8,15 0,64 1,29 40,25

Vrhovje 19,65 0,00 0,00 0,00 0,64 1,29 21,58

Zalog pri Cerkljah 19,65 8,00 2,51 8,15 0,64 1,29 40,25

Zgornji Brnik 19,65 8,00 2,51 8,15 0,64 1,29 40,25

PC Letališče 19,65 8,00 2,51 8,15 0,64 1,29 40,25
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Adergas 16,89 7,08 15,72 39,68

Ambrož pod Krvavcem 16,89 0,00 15,72 32,60

Apno 16,89 0,00 15,72 32,60

Cerkljanska Dobrava 16,89 7,08 15,72 39,68

Cerklje na Gorenjskem 16,89 7,08 15,72 39,68

Češnjevek 16,89 7,08 15,72 39,68

Dvorje 16,89 7,08 15,72 39,68

Glinje 16,89 7,08 15,72 39,68

Grad 16,89 7,08 15,72 39,68

Lahovče 16,89 7,08 15,72 39,68

Poženik 16,89 7,08 15,72 39,68

Praprotna Polica 16,89 7,08 15,72 39,68

Pšata 16,89 7,08 15,72 39,68

Pšenična Polica 16,89 7,08 15,72 39,68

Ravne 16,89 0,00 15,72 32,60

Sidraž 16,89 0,00 15,72 32,60

Spodnji Brnik 16,89 7,08 15,72 39,68

Stiška vas 16,89 0,00 15,72 32,60

Sveti Lenart 16,89 0,00 15,72 32,60

Šenturška Gora 16,89 0,00 15,72 32,60

Šmartno 16,89 7,08 15,72 39,68

Štefanja Gora 16,89 0,00 0,00 16,89

Trata pri Velesovem 16,89 7,08 15,72 39,68

Vašca 16,89 7,08 15,72 39,68

Velesovo 16,89 7,08 15,72 39,68

Viševca 16,89 0,00 0,00 16,89

Vopovlje 16,89 7,08 15,72 39,68

Vrhovje 16,89 0,00 0,00 16,89

Zalog pri Cerkljah 16,89 7,08 15,72 39,68

Zgornji Brnik 16,89 7,08 15,72 39,68

PC Letališče* * * * *

OPOMBA:* Sekundarna komunalna oprema na PC Letališče se ureja z lo-
čenim programom opremljanja stavbnih zemljišč

Tabela 11: Faktor dejavnosti (Kdejavnost) 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 komu-
nikacij

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) 0,8

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 1

12520 Rezervoarji, silosi in skladišča (nevarne snovi in rzastreliva, vključ-
no s fitofarmacevtskimi pripravki)

1,3

126 Stavbe splošnega družbenega pomena

12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo 1

12620 Muzeji in knjižnice 1

12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo 1

12640 Stavbe za zdravstvo 1

12650 Športne dvorane 1

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

12722 Pokopališke stavbe in spremljajoči objekti 0,7

12730 Kulturni spomeniki 0,7

12740 Druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje 1

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 (parkiri-
šča, odprta skladišča, ipd)

0,7
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PRILOGA 2
Program opremljanja stavbnih zemljišč v občini Cerklje na Gorenjskem (IP-
SUM, d. o. o., Ljubljanska cesta 72, 1230 Domžale, št. 106-038/15, maj 
2015). Program opremljanja stavbnih zemljišč v občini Cerklje na Gorenj-
skem je na vpogled na Občini Cerklje na Gorenjskem.

16.

Na podlagi 73. in 74. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF 
in 57/12 – ZPCP-2D – v nadaljevanju: ZOFVI), 25. člena Zakona o zavo-
dih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 - Odl. US, 8/96, 36/00 - ZPDZC, 
176/06 - ZJZP), v skladu z 10. členom Zakon 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 – v 
nadaljevanju: Zakon o vrtcih) in na podlagi 7. člena Statuta Občine Cerklje 
na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 3/10 in 
1/15) je Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem, na 5. redni seji, dne 
10. 6. 2015, sprejel

O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o podelitvi koncesije

za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva 
v Občini Cerklje na Gorenjskem

I. SPREMEMBE ODLOKA

1. člen

V Odloku o podelitvi koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in 
varstva v Občini Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 5/11) se besedilo 4. člena spremeni tako, da se glasi:
»Javno službo predšolske vzgoje in varstva lahko izvaja koncesionar, ki iz-
polnjuje pogoje po določilih ZOFVI in Zakona o vrtcih ter naslednje pogoje: 
- je registriran za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje in varstva, 
-  ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti (dokaz o vpisu v razvid izvajalcev 

javno veljavnih programov predšolske vzgoje pri pristojnem ministrstvu)
-  ima pozitivno mnenje Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje o 

ustreznosti programa, 
-  zagotavlja opremljenost prostorov v skladu s pravilnikom, ki določa nor-

mative in minimalne tehnične pogoje za prostor in opremo vrtca,
-  ima zagotovljene strokovno usposobljene delavce v skladu z veljavno za-

konodajo o kadrovskih normativih za opravljanje dejavnosti predšolske 
vzgoje,

- ima sprejet letni delovni načrt, 
- izvaja oziroma bo izvajal dnevni program (minimalno 9 ur), 
-  bo zagotovil, da bo javno službo predšolske vzgoje in varstva opravljal 

za ceno programa, ki jo določi Občinski svet Občine Cerklje na Gorenj-
skem,

-  bo zagotovil, da bo pri izvajanju dejavnosti dosledno upošteval določbe 
zakonskih in podzakonskih aktov ter občinskih aktov s področja predšol-
ske vzgoje,

-  kandidat mora najkasneje pred podpisom koncesije zavarovati objekt za 
objektivno odgovornost.«.

2. člen

V 3. točki 12. člena se doda nova enajsta alineja, ki se glasi: 
»- odvzem koncesije,«

Dosedanja enajsta in dvanajsta alinea postaneta dvanajsta in trinajsta alinea.

3. člen

Besedilo 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Koncesijska pogodba se sklene za določen čas, za dobo največ 10 let. Če 
so izkazane potrebe, se koncesijska pogodba lahko podaljša.«.

4. člen

Doda se nov 14. a člen, ki se glasi:
14. a člen
(1)  Nadzor nad izvajanjem koncesijske pogodbe opravlja organ občinske 

uprave, pristojen za predšolsko vzgojo in varstvo. Koncesionar mora 
kadarkoli med delovnim časom posredovati informacije o poslovanju in 
omogočiti pooblaščeni osebi vpogled v poslovne knjige in evidence v 
zvezi z izvajanjem koncesije.

(2)  Koncesionar je dolžan koncedentu posredovati letno poročilo za prete-
klo leto do 28. 2. tekočega leta.

(3) Pristojni organ občinske uprave opravlja:
- nadzor nad izvajanjem koncesijske pogodbe,
- nadzor nad namensko porabo sredstev in
- nadzor nad pravilnim obračunom cene programov vrtca do uporabnikov.

5. člen

Besedilo 1. točke 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Koncesija preneha: 
- s potekom dobe trajanja koncesije, dogovorjene s pogodbo;
- s sporazumnim prenehanjem, 
-  na podlagi pridržane pravice koncedenta do predčasnega odstopa od 

koncesijske pogodbe, v kolikor situacija na področju predšolske vzgoje 
v občini ne narekuje več potreb po izvajanju koncesijske dejavnosti za 
celotno razpisano obdobje,

- na podlagi odpovedi, 
- z odvzemom koncesije.«.

II. KONČNA DOLOČBA

6. člen

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

Številka: 032-05/2014-40
V Cerkljah, dne 10. 6. 2015    
  Občina Cerklje na Gorenjskem
  ŽUPAN
  Franc Čebulj, l.r.

17.

Na podlagi 29. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 21. člen Za-
kona 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 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15), 
3. in 39. člen Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12 in 36/14 
– odl. US), 7. člen Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik 
Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 3/2010 in 1/2015), 2. in 5. člen Odlo-
ka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Cerklje na Gorenjskem (Uradni 
vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 4/2009, 3/2014 in 2/2015) je 
Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem na svoji 5. redni seji dne 10. 
6. 2015, sprejel naslednji 

S K L E P
O RAZGLASITVI ZEMLJIŠČ ZA GRAJENO JAVNO DOBRO

1.

Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobijo naslednja ze-
mljišča:

• parcela št. 87/6 k.o. 2117 - ZGORNJI BRNIK (ID 2663618), 9 m2, 
• parcela št. 265/11 k.o. 2116 - SPODNJI BRNIK (ID 1026970), 393 m2,
• parcela št. 722/6 k.o. 2108 - VELESOVO (ID 797078), 590 m2,
• parcela št. 722/8 k.o. 2108 – VELESOVO (ID 3652992), 126 m2,
• parcela št. 1415/4 k.o. 2079 – ŠENTURŠKA GORA (ID 6011102), 78 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: 032-05/2014-41
Datum: 11. 6. 2015 
  Občina Cerklje na Gorenjskem
  ŽUPAN
  FRANC ČEBULJ, l.r.
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Čisto je lepo.KOMUNALA KRANJ d.o.o., UL. MIRKA VADNOVA 1, KRANJ

Večino odpadkov ločujemo že doma. 
Vsako gospodinjstvo ima poleg obvezne-
ga zabojnika za mešane komunalne 
odpadke lahko tudi zabojnika za odpa-
dno embalažo in za biološke odpadke. 
Če imamo možnost, lahko za svoje biolo-
ške odpadke poskrbimo sami tako, da jih 
kompostiramo na svojem vrtu. 
Ne pozabimo na dodatne možnosti pra-
vilne oddaje odpadkov. V občini Cerklje 
so urejeni ekološki otoki z zabojniki za 
zbiranje stekla, papirja, plastične in ko-
vinske embalaže. 
Ločevanju odpadkov je namenjen tudi 
zbirni center Cerklje, kamor lahko pri-
peljete različne vrste odpadkov. 
Enkrat letno s premično zbiralnico or-
ganiziramo tudi akcijo zbiranja nevar-
nih odpadkov iz gospodinjstev. Med 
nevarne odpadke sodijo akumulatorji, 
zdravila, odpadno jedilno in motorno 
olje ter masti, baterije, barve, laki, škro-
piva, spreji, hladilna tekočina, tonerji, 
neonske cevi… Brezplačno jih lahko od-
date v času akcije ali med letom v času 
odprtja zbirnega centra. 
Urejeno je tudi ločeno zbiranje odpad-
kov na pokopališčih. Ločeno zbiramo 
odpadne sveče in biološke odpadke, ki 
nastanejo pri urejanju in vzdrževanju 
grobov. 
Za nadaljnje ravnanje z odpadki je po-
membno, da so odpadki že na mestu 
nastanka pravilno ločeni. Nepravilno 
odložen odpadek onesnaži ostale in 
prepreči predelavo, kar posledično po-
meni večje obremenjevanje okolja. 
Odpadke, ki se lahko predelajo, odda-
mo pooblaščenim družbam za prede-
lavo. Ločeno zbrani nevarni odpadki se 
odstranijo na okolju prijazen način. Vsi 
ostali pa se odložijo na urejena odlaga-
lišča. 

Več o pravilnem ravnanju  
z odpadki na www.krlocuj.me.

Zanimivosti o odpadkih
S pravilnim zbiranjem odpadki niso več smeti,  
temveč vir surovin:  
•  Plastično embalažo lahko predelamo v različne nove izdelke, kot so oblačila, 

igrače, obešalniki,  vrečke … Največ odpadnih plastenk se predela v tkanine, 
največ odpadnih folij pa se porabi za izdelavo vrečk za smeti.

•  Nekatere vrste papirja lahko recikliramo celo do sedemkrat. 
•  1 tona recikliranega papirja reši 17 majhnih ali dve veliki drevesi. 
•  Proizvodnja recikliranega papirja zmanjša onesnaževanje zraka do 95 %.
•  Kovinsko embalažo recikliramo vedno znova, ne da bi izgubila na kakovosti. 
•  Recikliranje ene aluminijaste pločevinke prihrani do 90 odstotkov energije 

za izdelavo nove. Reciklaža ene same pločevinke iz aluminija prihrani toliko 
energije, da lahko gledamo televizijo 3 ure.

•  Iz 25 recikliranih PET plastenk lahko izdelamo eno jakno iz flisa. 
•  Z recikliranjem 1 kg plastične embalaže prihranimo 2 kg nafte in 1,5 kg  

emisij CO2.
•  Iz 10 embalaž mleka lahko izdelamo eno sestavljanko.
•  Reciklirane gume najdemo v več kot 60 novih izdelkih.
•  Steklo lahko 100-odstotno recikliramo in uporabljamo vedno znova,  

ne da bi ob tem izgubilo na kakovosti.
•  Reciklaža ene steklenice prihrani toliko energije, da lahko 11-vatna sijalka 

sveti 20 ur.
•  Reciklaža 1 steklenice prihrani energije za 30-minutno delovanje računalnika.
•  Odpadki iz stekla se v naravi razkrajajo 4000 let. 

Vir: Slopak, družba za ravnanje z odpadno embalažo



»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

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

Izdelava pohištva, notranjih vrat in tapeciranje.

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

servis viličarjev in traktorjev
Simon Zupanec, s.p.

Ulica Antona Kodra 8, 4207 Cerklje

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

AnA Šubic

Na prvem spominskem večeru, posvečenem Davorinu Jenku 
pred letom dni, so predstavili njegova dela za moški zbor, na 
drugem lani novembra so sodelovali z drugimi glasbenimi sku-
pinami iz cerkljanske občine, tokratni spominski večer pa je bil 
posvečen le eni skladbi – Naprej zastava slave.
Po zaslugi te skladbe je marsikateri Evropejec slišal za njena av-
torja, skladatelja Davorina Jenka in pesnika Simona Jenka, za 

Tretjič v spomin na Davorina Jenka
Komorni moški pevski zbor Davorina Jenka je 9. maja priredil že tretji spominski  
večer, posvečen skladatelju, po katerem ime nosi.

Na tretjem spominskem večeru, posvečenem spominu na skladatelja Davorina Jenka, sta združila moči cerkljanski in celjski komorni 
moški pevski zbor.

Zavod za kulturne dejavnosti Smejmo se je že zasnoval novo sezono 
gledališkega abonmaja Nasmejmo se!. V Kulturnem hramu Ignacija 
Boršnika Cerklje se bo med oktobrom in marcem ponovno zvrstilo pet 
odličnih komedij. Iz SNG Drama v Cerklje prihaja zmagovalka natečaja 
za najboljšo izvirno slovensko komedijo celjskega festivala 19. Dnevi 
komedije, predstava Vinka Möderndorferja Nežka se moži. SNG Nova 
Gorica se bo predstavilo z odlično priredbo Molièrejeve satirične ko-
medije Tartuffe v režiji Vita Tauferja, ljubljanski SiTi Teater pa z novim 
mednarodnim odrskim hitom Divjak pod režisersko taktirko Aleksan-
dra Popovskega. Besedilo Toneta Partljiča bo v režiji Vinka Mödern-
dorferja in produkciji Cafe Teatra uprizorjeno v socialni komediji 
Micika in Aldo, Gledališče Toneta Čufarja Jesenice pa bo občinstvo na-
smejalo z romantično komedijo Iztoka Valiča Igralska družina. Lanski 
abonenti, ki želite obdržati isti sedež, ste k vpisu abonmaja vabljeni  
23. in 24. junija, tisti, ki želite sedež zamenjati, 30. junija, novi abo-
nenti pa ste dobrodošli med 1. in 3. julijem. Vpis bo v TIC Cerklje med 
14. in 18. uro. Več informacij na www.nasmejmo.se. 

Tretja sezona gledališkega abonmaja

slovenski narod in njegovo kulturo. Skladba je v kratkem času po 
nastanku pred 155 leti postala slovenska narodna himna, njen 
prvi del pa je danes tudi uradna himna slovenske vojske.
Koncert je domači moški pevski zbor pripravil skupaj s Komor-
nim moškim zborom Celje. Uvodoma sta skupaj zapela pesem 
Naprej, v nadaljevanju pa se je vsak zbor predstavil s svojim pro-
gramom. KMoPZ Davorina Jenka z dirigentom Jožefom Močni-
kom je oblikoval spored predvsem iz skladb, katerih avtor je bil 
vsaj eden od avtorjev pesmi Naprej – Davorin ali Simon Jenko. 
Ker so v preteklem letu peli veliko Davorinovih pesmi, so za kon-
cert pripravili še nekaj pesmi drugih skladateljev: Vinka Vodo-
pivca, Alojza Srebotnjaka, Jakoba Ježa in Egija Gašperšiča. 
Drugi del je pripadel Komornemu moškemu zboru Celje z diri-
gentom Lovrom Frelihom, ki je v zadnjih desetletjih precej za-
znamoval slovensko zborovstvo, saj sodi med najbolj eminentne 
pevske sestave ne samo knežjega mesta ob Savinji, ampak celo-
tnega slovenskega kulturnega prostora.
Zbora sta tokrat prvič pripravila skupni koncert. Želja obeh pa 
je, da bi srečanje postalo tradicionalno, in sicer vsako drugo leto, 
izmenjaje v Cerkljah in Celju.
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janez kuhar

Kulturno umetniško društvo Pod lipo 
Adergas je drugo nedeljo v maju v dvo-
rani v Adergasu organiziralo večer sta-
rih ljudskih in ponarodelih pesmi z na-
slovom 'Zlati časi, kam hitite'. Že skoraj 
pozabljene pesmi je čudovito prepevalo 
54 pevk in pevcev iz Adergasa, Trate, 
Velesovega in Praprotne Police. Velik 
aplavz so poželi pevci in pevke 'Poliški 
ta mladi' iz Slemčeve, Markuševe, Ši-
mencove in Jurčnikove kmetije s Pra-
protne Police, ki so ubrano zapeli pesmi 
Na Rožniku in Kmetič veselo na svetu 
živi. Navdušili so tudi Angelca Maček 

in Cilka Lanišek s pesmijo Moj fantič 
je prijezdil, Brigita Plevel z Orionom in 
Stanka Kne s Prodajalko vijolic. Na ki-
tari jo je spremljal Primož Sirc. Velikega 
aplavza so bile deležne tudi Barbara in 
Irena Grilc ter Patricija Boljka za pesem 
Stara mati kara me, s harmoniko jih je 
spremljal Rok Rezar. S pesmijo Prišla bo 
pomlad sta navdušili Zala Ribnikar in 
Klara Bedek. Ob zaključku prireditve so 
vsi nastopajoči skupaj zapeli še pesem 
Rastejo v strmi gori, bele planike tri. Pe-
tju pa so se pridružili tudi obiskovalci 
zelo uspele prireditve v Adergasu. Kot 
pravijo v Adergasu, bodo takšen večer 
ljudskih pesmi še pripravili. 

Zlati časi, kam hitite
V Adergasu je maja potekal večer ljudskih  
in ponarodelih pesmi.

Za konec so nastopajoči in obiskovalci zapeli še pesem Rastejo v strmi gori,  
bele planike tri.

janez kuhar

V galeriji Petrovčeve hiše v Cerkljah je maja 
potekala razstava z naslovom davorin Jenko, 
ki jo je pripravil Arhiv Republike Slovenije. 
Avtorji razstave so bili Jelica Reljič, Franc kri-
žnar in gregor Jenuš, ki je tudi orisal Jenko-
vo delo ter ob tem poudaril, da je bilo bolj 
cenjeno na tujih tleh kot v Sloveniji, ter na-
daljeval: »Življenje davorina Jenka je treba 
ocenjevati z več vidikov, saj je bil pevovodja, 
dirigent, glasbeni pedagog in skoraj pol sto-
letja tudi skladatelj. Pri 25 letih je maja 1860. 
leta zložil na besedilo Simona Jenka sloven-
sko himno Naprej zastave slave, ki je danes 
himna Slovenske vojske. od leta 2004 je nje-
gova Bože pravda ponovno postala srbska 
državna himna." Na ogled je bila tudi slika 
prof. Janeza Močnika iz leta 1995, na kateri 
sta avtorja slovenske narodne himne Naprej, 
zastava Slave Simon in davorin Jenko. kot 
je poudarila predsednica kulturnega kluba 
Liberius Cerklje prof. daniela Močnik, je aka-
demik davorin Jenko s svojim delom neizbri-
sno vtkan v mozaik cerkljanske zgodovine, 
slovenske in evropske glasbe. »V jubilejnih 
letih, lani ob 100. obletnici smrti in letos ob 
180. obletnici rojstva, se še toliko bolj zave-
damo njegove bogate glasbene zapuščine,« 
je dejala. Letos jeseni bo izšel tudi zbornik o 
Jenkovem življenju in delu. 

razstava o jenkovi  
zapuščini

Soavtorja razstave dr. Franc Križnar in  
Gregor Jenuš z Danielo Močnik, predsednico 
Kluba Liberius Cerklje

V Petrovčevi hiši v Cerkljah je bila konec aprila na ogled razstava slikarja Milana Batiste, 
ki se je predstavil z iluminacijami pesnika Sorškega polja Simona Jenka, ki so mu ob 
odprtju posvetili bogat kulturni program. kulturni večer, sicer del mednarodnega pro-
jekta svetovnega dneva knjige Noč knjige, je potekal v sodelovanju z JSkd, oi kranj, in 
kd otona Župančiča Sora. Za pester program so poskrbeli klub Liberius Cerklje, Mešani 
oktet Lipa, kd oton Župančič Sora pod vodstvom Jane debeljak ter oktet Zelen pod vod-
stvom Vladimirja Brleka. S to prireditvijo so večletna prizadevanja za navezo kulturnih 
stikov med občinama Cerklje in Medvode obrodila bogate sadove. »Jenkova pesem je 
kakor iskren dnevnik s pristno izpovedjo njegove duše in narave. Njegove lirične pesmi 
so polne trpkega razočaranja ter razmišljanja o usodi slovenskega naroda, njegovih sa-
njah in ranah. Živel ni niti polnih petintrideset let, a vendar toliko, da ga slovenski narod 
upravičeno časti kot človeka, ki je neizmerno ljubil svoj rod,« je pesnika predstavila da-
niela Močnik, predsednica Bralnega študijskega krožka kluba Liberius, katerega člani 
so interpretirali vseh deset obujenk, glasbeni gostje pa so navdušili s pesmimi.

Iluminacije Obujenk
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AnA Šubic, FOtO: MAtic ZorMAn

Cerkljanskim godbenikom pod vod-
stvom dirigenta Tomaža Kukoviča so 
se na jubilejnem koncertu ob petle-
tnici delovanja pridružili tudi gostje 
– Mladinski pevski zbor OŠ Davorina 
Jenka Cerklje z zborovodkinjo Irmo 
Močnik in pevec Tomaž Ahačič - Fogl. 
Občinstvu so postregli z zelo razno-
likim programom, v katerem so se 
prepletale klasične skladbe, koračni-
ce, pesmi iz slovenskih mladinskih 
filmov, slovenske popevke in sve-
tovne pop uspešnice. Koncert so po-
pestrili tudi s projekcijo fotografij iz 
petletne zgodovine godbe, ki sta jih 
z duhovitimi komentarji pospremila 
povezovalca programa Avgust Jagodic 
in Domen Žagar.
Godba ima trenutno 38 inštrumenta-
listov. "Največji uspeh naše godbe je že 
to, da ima zelo veliko mladih članov. 
Lepo jih je gledati, kako se veselijo vaj 
in nastopov. Uspeh je tudi to, da ste 
nas občani tako lepo sprejeli," je zbra-
ne nagovoril predsednik Kulturnega 
društva Godba Cerklje Primož Močnik 
in dodal, da si godbeniki ta čas najbolj 
želijo pravih uniform.
Zaradi zanimanja za igranje v godbi 
bodo pred začetkom nove sezone zo-
pet razpisali avdicijo za nove člane, 
še pred tem pa bodo v začetku junija 
organizirali dan odprtih vrat. V letoš-
njem letu bodo izvedli še nekaj pro-

Mladi člani največji ponos godbe
S koncertom v kulturnem hramu so godbeniki sredi maja praznovali pet let delovanja.

Godbi Cerklje, ki jo sestavlja 38 članov, se je pridružilo še nekaj povabljenih instrumentalistov, da so skladbe res zazvenele v vsej svoji lepoti. 

2 LETI

- 10 %3 LETA3 LETA3 LETA

- 15 %4 LETA4 LETA4 LETA

- 20 %5 LET5 LET5 LET

- 25 %6 LET

- 30 %7 LET7 LET7 LET

- 35 %
DO 35% CENEJŠI  ORIGINALNI
NADOMESTNI DELI CITROËN

SERVISNE
UGODNOSTI
PRIDEJO Z LETI
VEČ INFORMACIJ NA WWW.CITROEN.SI/MYCITROENPLUS

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

menadnih koncertov, ob koncu leta tudi 
tradicionalni božično-novoletni koncert. 
Godba, ki so jo v Cerkljah sicer do leta 
1958 že imeli, je pred petimi leti nastala 
na pobudo župana Franca Čebulja, ki je 
k sodelovanju povabil ravnateljico šole 
Damijano Božič Močnik in njenega moža 
Primoža Močnika. Slednji je prevzel pred-
sedovanje, dirigentsko paličico je prijel 
Tomaž Kukovič, občani pa inštrumente. 
"Glede na to, da smo dobili kulturni hram 
in da Cerklje niso imele svoje godbe kot 
večina sosednjih občin, sem pred šestimi 
leti ravnateljico prosil, naj poišče mlade 
na šoli, ki bi igrali v godbi, občina pa bo 

v proračunu zagotovila sredstva za njeno 
delovanje. Godba nas sedaj spremlja na 
vseh prireditvah," je povedal Čebulj.
Med prvimi člani godbe je sicer bilo nekaj 
takih, ki so kakšno leto hodili v glasbeno 
šolo, večina pa je pred petimi leti glasbe-
no znanje šele začela pridobivati. Glas-
beno teorijo jih je na začetku učila Božič 
Močnikova, trobente Matej Rihter, nizka 
trobila pa Martin Pustinek, ki je kasneje 
prevzel poučevanje vseh trobil. Za sekcij-
ske vaje pihal je skrbel dirigent Tomaž 
Kukovič, pri pripravah na jubilejni kon-
cert pa mu je na pomoč priskočil še nje-
gov bivši učenec Matevž Močnik.
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Igor KavčIč

Nič novega, bi lahko rekli. Saj je na ta-
istem prestižnem natečaju že leta 2012 
prejel prvo nagrado za najboljšo repor-
tažo v celoti, seznam nagrad in priznanj 
ter pohvalnih besed za njegove fotogra-
fije, reporterska pričevanja in fotograf-
ske razstave pa bi bil bržkone predolg za 
ta zapis in bi nedvomno posegel v drug 
članek v spodnjem delu strani. Ne nagra-
jenih fotografij Cerkljan Matic Zorman 
večinoma ni posnel v domačem kraju 
in okolici niti ne kot fotograf pri Gorenj-
skem glasu, kjer ga sodelavci najbolj po-
grešamo, kadar ga odnese v svet njegovih 
izzivov na bližnji vzhod, posebno v Pale-
stino in okupirano Gazo. Tam je najbrž 
kar malo doma in tam je doslej posnel 
tudi svoje najboljše fotografije.
Matic Zorman je zmagal v kategoriji novi-
ce z reportažo z naslovom Give me Liberty 
or Give me Death, iz iste serije pa je tudi 
zmagovalna fotografija natečaja. »Z no-
vinarskim kolegom sva lani v Gazi delala 
reportažo o zgodbah migrantov, ki so pre-
begnili oz. poskusili prebegniti iz Palesti-
ne večinoma v Evropo, in njihovih družin, 

ki so ostale v Gazi. Na fotografiji je mati, 
ki je v Sredozemskem morju izgubila dva 
sinova,“ razloži Matic. „Mislim, da sem to-
krat prepričal žirijo z zgodbo, ki je v bistvu 
nevidna. Na njej ni mrtvih, jokajočih žena, 
vojnega nasilja, ampak fotografija matere 
v razrušeni sobi, ki na neki način pomir-

jena s svojo usodo gleda skozi okno, kot bi 
čakala spodbudne novice. Te bi ji pomenile 
svobodo.« Zorman je nedavno za isto re-
portažo prejel tudi tretjo nagrado v katego-
riji top news na natečaju Andrei Stenin In-
ternational Press Photo Contest v Rusiji. O 
Maticu bomo še pisali. Zato ker fotografira.

Fotografija je zgodba in svoboda Matica Zormana
Cerkljan Matic Zorman je posnel najboljšo fotografijo letošnjega natečaja  
Slovenia Press Photo.

Fatima Asfour sredi ruševin svojega stanovanja v Khan Younisu, Gaza drži fotografije sinov, 
Rameza (26) in Ahmeda (25), obeh domnevno mrtvih po potopu ladje pri obali Malte.
Khan Younis, Gaza, 27. 9. 2014

ana ŠubIc

Kulturno društvo Folklora bo 20. junija v 
sklopu 3. Folklornega festivala že tretjič 
organiziralo folklorno prireditev Zapoj in 
zaukaj, dekleta zasukaj. Letošnji festival, 
ki bo zopet potekal na prireditvenem pro-
storu med Osnovno šolo Davorina Jenka, 
vrtcem in športno dvorano, je vsebinsko 
podoben lanskemu. Domačim folklori-
stom se bodo pridružili še gostje: člani FS 
Ozara, Iskraemeco, Preddvora in Podblice-
-Nemilje, domačim pevcem Kranjski fur-
mani, nastopila pa bo še godčevska skupi-
na Cerkljanski gavnarji. 
Festival odpirajo tudi najmlajšim folklo-
ristom, pravi predsednik društva Branko 
Lipar: "Pridobiti želimo še več mladine, 
saj se bo folklorna dejavnost v Cerkljah 
lahko uspešno nadaljevala le na tak na-
čin. Na Mini otroškem festivalu bodo so-

delovale vrtčevska in šolska skupina iz 
Cerkelj ter skupina iz Šenčurja. Prihodnje 
leto bomo tudi tu naredili še korak dalje."
Etnološki del bo nekoliko razširjen. Pred-
stavilo se bo nekaj značilnih predstavni-
kov domače obrti, s pomočjo pekovskega 
mojstra Miha Krejana pa bo zadišalo po 
domačem kruhu. "Obiskovalci bodo videli 
celoten potek, kako se pride od zrna do 
kruha. Mislim, da bo to še posebej zani-
mivo, saj mnogi, zlasti mlajši, vsega tega 
nimajo več priložnosti videti," meni Li-
par.
Na prireditvi bodo sodelovala tudi druga 
društva iz občine. "Že tretjič bodo z nami 
godbeniki in likovniki, pomagajo nam 
tudi Društvo upokojencev, PGD Zg. Brnik 
in šola, letos se bo pridružilo še Društvo 
kmečkih žena."
Tokratna prireditev ne bo več potekala v 
sklopu Sejma na rokovo. "Določeni razlo-

gi so vplivali na našo odločitev, da jo or-
ganiziramo sami in da ji damo predvsem 
folklorno obeležje. Tako bomo lahko bolj 
sledili osnovnim ciljem, zaradi katerih 
je bilo ustanovljeno samostojno društvo 
Folklora. Festival bo vsako leto na soboto 
v tretjem tednu junija, torej pred prazni-
kom in zaključkom šolskega leta. Tako 
bodo lahko mladi brez težav spremljali 
festivalske programe in se spoznavali z 
ljudskim izročilom," je pojasnil Lipar. 
Likovni in etnološki del festivala se bo 
sicer pričel ob 14. uri s postavitvijo stoj-
nic, ob 15.15 bo postavljena 'domača' pe-
karna. Ob 14.45 bo Godba Cerklje izvedla 
svoj koncert. Ob 16.30 bo festival otroških 
skupin, ob 17.30 pa odraslih. Vmes – ob 17. 
uri – se bo pisana druščina folkloristov, 
oblečena v čudovite noše vseh slovenskih 
pokrajin, pokazala občinstvu v povorki. 
"Mislim, da bo za obiskovalce najbolj pa-
metno, če se odločijo za sobotno folklor-
no popoldne, kajti vse bo zanimivo. Ško-
da bi bilo kaj izpustiti," je še dejal Lipar. 

Folklorni praznik v Cerkljah
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Janez Kuhar

Na Krvavcu se je pašna sezona začela 
ta mesec, končala pa se bo po malem 
šmarnu, to je 8. septembra. Na paši na 
Jezercih je 140 glav živine, zanjo pa bo 
skrbela pastirica Polona Kuhar - Do-
varjeva z Ambroža, je pojasnil predse-
dnik tamkajšnje pašne skupnosti Mar-
ko Kuhar. Na Kriški planini se pase 240 
glav živine, zanje pa skrbi pastir Silvo 
Grilc, lastnik turistične kmetije Vižen-
čar, predsednik pašne skupnosti pa je 
Franc Močnik. 
Kmetje iz vasi pod Krvavcem, ki imajo 
svoje deleže v pašni skupnosti Jezerca, 
so živino na pašo na planino Jezerca 

gnali 3. junija. Med potjo smo srečali 
domačine z Ambroža - Dovarjeve, Pr-
gozdnikove, Rešetove in Mošenkove. 
»Pri nas ženemo živino še tako kot vča-
sih – od doma po vlaki čez gozd do Je-
zerc,« pravi Polona Kuhar, pred katero 
je  bila na Jezercih pastirica Prgozniko-
va Francka z Ambroža. Pred odhodom 
živine iz domačega hleva so gospodinje, 
tudi Dovarjeva Polona, živino po sta-
rih običajih poškropile z blagoslovljeno 
vodo in pokadile s kadivom, da se bo 
vsa živina zdrava vrnila do sredine sep-
tembra v tople domače hleve. Velja tudi, 
da se vodi (priganja) živina v planino z 
blagoslovljenimi šibami iz butaric, bla-
goslovljenih na cvetno nedeljo.

Pašna sezona na Krvavcu
Letos je na paši na Krvavcu 380 glav živine, kmetje  
pa opozarjajo, naj se je obiskovalci s psi izogibajo.

Blagoslov živine pred odhodom od Dovarjeve kmetije na planino Jezerca 

Janez Kuhar 

Na Krvavcu je 6. junija potekala vsakoletna akcija pobiranja kamenja. Udeležilo se je je 
več kot 90 prijateljev smučišča, med njimi tudi člani Pašnih skupnosti Jezerca in Kriška 
planina, zaposleni v RTC Krvavec, nekaj članov ASK Triglav in ZUTS Kranj, imetniki sezon-
skih smučarskih vozovnic in drugi udeleženci. Akcija pobiranja kamenja poteka s ciljem, 
da bo Krvavec urejen tudi poleti, pozimi pa bo z manj kamenja tudi smuka boljša. V pe-
tih urah so pobrali več kot 60 kubičnih metrov oz. 110 ton kamenja. Tega bodo zdrobili 
in ga porabili za obnovo cest in urejanje okolice ob postajah žičniških naprav, nekaj pa 
so ga uporabili tudi za zasipanje kotanj. Vsi udeleženci so se ob zaključku akcije zbrali 
na topli malici v brunarici Sonček.

na Krvavcu so pobirali kamenje

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.comwww.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

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
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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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Janez Kuhar

V piceriji in gostilnici Pod Jenkovo lipo 
v Dvorjah so se 5. junija zbrali sošolke 
in sošolci, ki so polni upanja, želja in 
radovednosti zapustili osnovnošol-
ske klopi pred 50 leti – v šolskem letu 
1964/65. Bili so predzadnja generacija, 
ki je zapustila šolske klopi stare šol-
ske stavbe v Cerkljah. Osmi razred je 
končalo 33 učenk in učencev, večina 
je še vedno živih, tokratnega srečanja, 
ki sicer poteka na vsakih pet let, pa se 

je udeležilo triindvajset sošolcev. Sre-
čanja se zaradi bolezni ni mogla ude-
ležila razredničarka, 86-letna Francka 
Sušinj, ki jih je učila geografijo. Da je 
jubilejno srečanje potekalo po načrtih 
in v zadovoljstvo vseh prisotnih, so po-
skrbeli Vladimir Polajnar, Jernej Zajc, 
Janez Frantar in Milan Bolka, do tra-
gične nesreče na Storžiču pa vseskozi 
tudi Jože Brankovič. Pod Jenkovo lipo 
so oživeli mladostni spomini iz šolskih 
dni, ki so polepšali druženje do poznih 
večernih ur.

Petdesetletnica valete 

Sošolci iz cerkljanske osnovne šole skupaj po 50 letih

Janez Kuhar

Avto-moto društvo Cerklje je 1. maja organi-
ziralo že 62. paradno vožnjo. V povorki, ki 
je obiskala 17 vasi pod Krvavcem, je po be-
sedah predsednika društva Zdravka Nova-
ka sodelovalo 65 motoristov in 98 osebnih 
vozil. Številni gledalci so videli najnovejša 
osebna vozila najrazličnejših znamk in tudi 
stara vozila. Najstarejši osebni avto – kom-
bi je vozil Jani Sajovic iz Cerkelj, in sicer Vol-
kswagnov kombi iz 1962. leta. 

Tradicija pod  
Krvavcem ostaja

POGREBNIK, d. o. o.

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

TRGOVINA
Z NOVIMI IN RABLJENIMI AVTODELI
AVTOKLEPARSTVO

Dvorje 93, 4207 CERKLJE

GSM: 041/331 396

Tel./fax: 04/25 26 750

se priporoča

MILAN KRNIČAR s.p

TRGOVINA
Z NOVIMI IN RABLJENIMI AVTODELI
AVTOKLEPARSTVO

Dvorje 93, 4207 CERKLJE

GSM: 041/331 396

Tel./fax: 04/25 26 750

se priporoča

MILAN KRNIČAR s.p

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 

Primož Hudobivnik s.p.
Dvorje 55, 4207 Cerklje, tel.: 041 353 774

Prodaja in dostava kurilnega olja. 
Razrez in čiščenje hišnih cisteren.

Prodaja in razvoz slovenskih peletov, 
 briketov in premoga.

V paradni vožnji so sodelovali tudi 
mopedisti.
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Nataša HaNuNa, vodja dmc cerklje

Prvi junijski dnevi so res poletni, takšne pa so tudi naše misli 
na DMC-ju. Zbiramo še zadnje atomčke moči za učenje, da čim 
bolje opravimo maturo, zaključimo šolo in vstopimo v poletje 
brez popravnih izpitov. Nekateri bodo šli poleti na letovanje 
Biserov v Portorož, eni kot animatorji, drugi kot udeleženci.
Sredi junija zaključujemo s četrtkovimi ustvarjalnicami in 
igralnimi uricami. Srečanja bomo zaključili s sladoledom, 
evalvacijami za preteklo leto in načrti za prihodnost. Zaključi-
li smo tudi s tečajem italijanščine, jeseni pa načrtujemo nova 
srečanja. Na angleščini za odrasle so tako zagnani, da bodo 
srečanja imeli tudi čez poletje.
Medtem ko zaključujemo nekatere dejavnosti, se aktivno pri-
pravljamo na svoj največji projekt v letu – oratorij. Nanj se 
letos pripravlja 80 animatorjev. Oratorij bo potekal od 29. ju-
nija do 4. julija. Nanj se lahko prijavite do 19. junija. Prijavni-
ce dobite v župnišču, na DMC-ju ali naši spletni strani. Letos 
pripravljamo že 15. oratorij po vrsti. O pestrem dogajanju med 
tednom, na katerega ste vabljeni prav vsi, si lahko več pre-
berete na naši spletni strani. V soboto, 4. julija, pripravljamo 
rojstnodnevno praznovanje. Vse, ki ste kdajkoli bili na našem 
oratoriju kot udeleženci ali animatorji, vabimo, da se nam to 
popoldne pridružite pri praznovanju na župnijskem dvorišču.
Ko večeri postajajo toplejši, na župnijskem dvorišču zaživi od-
bojka in pesem pod zvezdami. V juniju bomo odbojko igrali 

ob sobotah zvečer, v juliju in avgustu pa ob torkih in sobotah. 
Med poletjem se bomo učili tudi slovenščino in morda kaj za 
popravne izpite.
Pretekli dve leti sta bili tudi v znamenju porok naših prosto-
voljcev. Ta trend se nadaljuje tudi to poletje. Veselimo pa se 
tudi množice naraščaja pri naših mladih prostovoljcih. Vse to 
so znamenja, da naš center že nekaj časa aktivno deluje. Misli 
nam bodo čez poletje večkrat ušle že v jesen, ko bomo prazno-
vali 10. rojstni dan.

Priprava na poletne dni in razmišljanje o jeseni
Na DMC Cerklje se aktivno pripravljamo na oratorij, ki bo potekal od 29. junija do 4. julija.

Pogovori za animatorje

PRALNICAPERILA
PavecSlavka,s.p.

Ul.4.oktobra4,4207CerkljenaGorenjskem
GSM:041603082

Sprejemamooblačilazakemičnočiščenje.
Peremotudiodeje,gostinskoperiloinvsevrstezaves.

Pranjeterlikanjesrajcinbluzza1EUR.
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JerovšekPrimož,s.p.

Lahovče9,4207Cerklje
Tel./faks:04/2522000

Ugodno vam ponujamo:
 vse vrste zemeljskih izkopov

 urejanje 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
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Breda Žargaj

Oktobra smo si zadali cilj, da bo letos 
poleg šolskega dela potekalo tudi boga
tenje in iskanje naše kulturne dediščine. 
Pobrskali smo na podstrešjih za starimi 
pozab ljenimi predmeti, imeli delavnice v 
šoli, iskali fotografije, pisali spise, iska
li stara oblačila, jedilnike ... Z veseljem 
smo povprašali stare starše, da so nam 

povedali kaj zanimivega o življenju ne
koč. Pisali smo spise na dano temo. Raz
mišljali smo in dobili nekaj dobrih pesni
tev. Nabralo se nam je veliko zanimivega 
materiala. Vse pisne izdelke smo poslali 
tudi za Odmeve.
Maj je bil za nas letos prav poseben, saj 
so vsi učenci od 1. do 5. razreda nasto
pili. Starši in drugi gostje so si z zani
manjem ogledali našo prireditev, ki je 

vključevala dramske prizore iz življenja 
Davorina Jenka, zapete in zaigrane nje
gove pesmi, prebrali smo spise in svoje 
pesmi, ki so nastale ob tej priložnosti.
Vsi zadovoljni nad uspešno izvedbo celo
tne prireditve smo si ogledali razstavo, kjer 
smo se pokazali kot umetniki. Vsak izde
lek je naš unikat, tako kot smo to tudi mi 
sami. Kuharica Ana nam je skuhala v ta 
namen odličen močnik, grlo pa smo popla
knili še z doma nabranim lipovim čajem.
Oči so se nam zasvetile, ko so nas starši 
pohvalili za uspešen nastop v celoti in 
premagano tremo. Malček pa jo mora 
biti, saj le-ta pripomore k čim boljši iz
vedbi. Hitro je minilo naše druženje. Pri
jetno je bilo pokramljati s starši in po
gledati njihove zadovoljne obraze.
Hvala učencem za prijetno druženje, bili 
so inovativni, delavni in na prireditvi so 
s pozornim spremljanjem pokazali spoš
tljiv odnos do učiteljic in vseh prisotnih v 
dvorani.
Hvala, bilo je prijetno, nam še danes 
odmeva v ušesih in srcih. Upam, dragi 
starši in učenci, da bo tudi v vaših srcih 
odmevala naša prireditev in iz nje Jen
kova pesem "... meni pa je do srca segala 
globoko ...".

Jenkovo leto
Športna dvorana v Zalogu je bila 21. maja polna do zadnjega kotička. Pa ne zaradi 
kakšne spektakularne športne prireditve, temveč zaradi obeležitve stote obletnice 
smrti in 180. obletnice rojstva Davorina Jenka.

S prireditve Jenkovo leto v Zalogu

NeŽa rozmaN

V čast Jenkovemu letu je na Gradu Strmol 
konec aprila potekal sedmi likovni natečaj 
OŠ Davorina Jenka iz Cerkelj v obliki Ex Tem
pore. Pripravljajo ga v sklopu Unescovega 
nacionalnega projekta, tema letošnjega 
pa je bila kulturna dediščina domačega 
kraja. Ustvarjali so učenci sedemindvajse
tih osnovnih in srednjih šol z Gorenjske, v 
goste pa so povabili tudi učence iz drugih 
koncev Slovenije. Okoli 130 mladih ustvar
jalcev si je ogledalo grad Strmol, nato pa so 
se razporedili po parku okoli gradu in začeli 
ustvarjati slike. Da so se učenci po konča
nem ustvarjanju lahko sprostili, so pripravi
li še knjižnico pod kozolcem, kjer so prebi
rali slovensko in angleško literaturo. 

Slikarski dan  
na gradu Strmol

Patricija omerS, 8.c, iN KarmeN Koglar, 7.c  

V petek, 29. maja, smo učenci OŠ Davorina Jenka pripravili prireditev Kulturo šola na ogled 
postavi. Prireditev je potekala v Kulturnem hramu Ignacija Borštnika. Predstavili so se učenci 
mladinskega in otroškega pevskega zbora z zborovodkinjo Irmo Močnik, učenci folklore pod 
vodstvom Petre Fajdiga, učenci francoščine z učiteljico Petro Kogovšek in učenci podružnične 
šole Zalog. Prireditev so vodile Klavdija Podlogar ter Sara in Dolores Jagodic. Mladinski pevski 
zbor je samostojno zapel štiri pesmi in dve skupaj z otroškim pevskim zborom. Tudi otroški 
pevski zbor se je predstavil z nekaj pesmimi. Učenci folklore so predstavili krajšo igro o tem, 
kako so se otroci včasih zabavali s pretvarjanjem, da se bodo poročili. Učenci francoščine pa 
so zaigrali kratek skeč. V njem sta nastopila dva najstnika, ki sta hotela zaslužiti s staršev
skimi nasveti, vendar jima to ni uspelo. Skeč je bil seveda v francoščini. Učenci podružnične 
šole Zalog so zaigrali in zapeli dve znani Jenkovi pesmi, kar je bil le delček njihove prireditve 
ob Jenkovem letu. Učenci likovniki so pred vhodom v kulturno dvorano pripravili razstavo z 
zanimivimi slikami in kipci. Pred vhodom v dvorano pa so gledalci lahko kupili najnovejši 
izvod Odmevov izpod Krvavca, ki smo jih pripravili šolski novinarji. Letos so Odmevi izšli v 
prav posebni obliki, saj je potekla 100. obletnica Jenkove smrti in 180. obletnica Jenkovega 
rojstva. Odmevi so bili v obliki časopisa iz Jenkovega časa. V njem ste lahko prebrali dela 
učencev, šolsko kroniko in zelo veliko zanimivih stvari o Davorinu Jenku. 

Kulturo šola na ogled postavi
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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.

TRGOVINAZAVTODELI
INAVTOMEHANIČNESTORITVE

BraneDolinar

Poženik2,4207Cerklje,tel.:(04)2527030

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

KAMNOSEŠTVO
RomanŠter,s.p.

Zg.Brnik18
4207Cerklje

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

GSM:041/36-88-79

AnA Šubic, FOTO: MAtic ZorMAn

Najprej je 21 učencev gledališkega kluba občinstvu 'postreglo' 
z glasbeno pravljico Kdo je napravil Vidku srajčico, mlade 
igralce pa sta pri petju s kitaro spremljala Neja Bohinc in Do-
men Hočevar. Gledališki večer se je nadaljeval z mladinsko 
predstavo Kok ti men zdej dol visiš, ki so jo popestrili glas-
beni vložki November benda. »Šestnajst učencev dramskega 
krožka je odlično odigralo svoje vloge, bili so izredno prepri-
čljivi in spontani v svoji interpretaciji, obvladali so odrski 
prostor z minimalistično sceno, dodelali so tudi izgovorjavo 
in jezik mladostnikov. Vsekakor je to predstava, za katero bi 
bilo škoda, da je ne bi več igrali, kljub temu da je veliko igral-
cev devetošolcev, ki zapuščajo osnovnošolske klopi,« je mlade 
igralce pohvalila njihova mentorica Irena Jerovšek Vogrinc. 
Pri izvedbi predstav poleg Jerovšek Vogrinčeve pomagata tudi 
učitelj Matej Petrovčič, ki s svojimi učenci likovnega snovanja 
pripravlja scenski del predstav, in učiteljica Irma Močnik, ki 
skrbi za glasbeni del.
V času predstav je ob vhodu v športno dvorano potekal 2. Eko 
sejem, namenjen izmenjavi sadik in orodja za šolski eko vrt. 
Člani in mentorici eko krožka ter mentorice projekta Eko vrt 

so se obiskovalcem predstavili z izdelki, ki jih izdelujejo pri 
raznih dejavnostih. Ponudili so jim ročno izdelana mila in 
mazila, semenske bombice ter razna semena in sadike. 

Učenci odlično odigrali svoje vloge
OŠ Davorina Jenka je 20. maja v sklopu Tedna ljubiteljske kulture v Kulturnem hramu 
Ignacija Borštnika pripravila gledališki večer z dvema predstavama. 

Prizor iz glasbene pravljice Kdo je napravil Vidku srajčico

Župan Franc Čebulj je včeraj sprejel učence, ki so imeli vseh devet 
let šolanja učni uspeh s povprečno oceno 4,5 ali več. To so Žiga Fu-
jan, Tim Sajovic, Ela Štirn, Jakob Hajtnik, Krištof Kepic, Nika Meško, 
Jaka Petrič, Manca Slatnar, Hana Brce, Jan Krajnik, Metka Podjed, 
Luka Žibert in Maruša Žlebir. Podelil jim je priznanja ter jih obdaro-
val, med drugim s knjigo Pod Marijinim varstvom avtorja Silva Sirca. 

Letos trinajst »odličnjakov«
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Damjan Korošec, šD Krvavec

V Ardresu so med 21. in 27. majem odi-
grali šest tekem. V skupinskem delu so 
premagali vrstnike iz Belgije (Mecheln) 
in Luksemburga (Steinsel), nato pa še 
hrvaški Dubrovnik. V četrtfinalu so mo-
rali premoč priznati francoski ekipi Bo-
urbourg. Na tekmah za uvrstitev od 5. do 
8. mesta so premagali Ženevo iz Švice ter 

izgubili s francosko selekcijo Pas de Ca-
lais in na koncu zasedli izvrstno 6. me-
sto v konkurenci 24 ekip.
Pionirji Europcar Krvavec so na turnir-
ju v Amiensu nastopili tretjič in v kon-
kurenci desetih ekip zasedli 7. mesto. 
Dosegli so po tri zmage proti belgijski 
ekipi Haneffe, francoski Le Mee basket 
77 in danski ekipi Amager, tesno pa so 
bili poraženi na tekmah z ekipami Pole 

Espoir Picardie, Campagne CRB in Caen 
BC. Mladinsko-kadetska ekipa Ambrož 
Krvavec je bila zopet povabljena na seve-
rozahodno obalo v Le Portel, kjer je letos 
osvojila 5. mesto. Najprej so premagali 
domačo ekipo ESSM Le Portel, izgubili pa 
so proti OKK Beograd in luksemburški 
ekipi Sparta Bertrange. V tekmi za 5. me-
sto so naši fantje zopet zmagali, tokrat 
proti ekipi iz poljske Varšave. 

Trinajstič igrali v Franciji
Mlajši pionirji Krvavec Tonač so se že trinajstič udeležili FIBA mednarodnega  
turnirja v Franciji.

Mladi cerkljanski košarkarji so se lepo odrezali na mednarodnem turnirju v Franciji.

Martin Jenko

Praprotna polica - Cerklje
tel.: 04 / 25 26 120
fax: 04 / 25 26 121

GSM: 041 / 781 023
E-pošta: jmj@siol.net

AVTOKLEPARSKA IN LIČARSKA DELA ZA VSA VOZILA.
SERVISI, POGODBENIK ZAVAROVALNIC.
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ErjavšekZvone,s.p.
Slovenskac.39,4207CERKLJE

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

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

Ulica 4. oktobra 1
4207 Cerklje

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

ŠIVILJSTVO GRILC 

Šivanje po meri - vsa popravila oblačil.
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Damjan Korošec, šD Krvavec, FOTO: matic Zorman

Zanesenjaki Športnega društva Krvavec Cerklje so za zaključek 
rekreacije v športni dvorani 12. in 13. junija organizirali že 7. 
maraton Pozdrav poletju – 12 ur košarke in malega nogome-
ta 2015. Na prireditvi je nastopilo preko 120 igralcev, večinoma 
občanov Cerkelj in okolice. Igralce so razvrstili v ekipe, po tri 
na vsaki strani (vzhod – rumeni in zahod – modri) s po 10–12 
igralci, vsaka skupina pa je igrala štiri ure. Košarkarske ekipe 
so bile zelo izenačene, skupaj pa so dosegle preko 1400 košev, 
izid pa je bil 724 : 721 za modre, tj. člane ekip vzhodnega dela 
občine. Tudi na malonogometnem maratonu so bili uspešnej-
ši igralci vzhoda. Rezultat je bil 82 : 59. Najmlajši igralec na tur-
nirju je bil 14-letni Jan Zupan, najstarejši pa 60-letni Marjan 
Pirc. Največ košev (84) je dosegel Jure Korošec, največ golov (13) 
pa je zabil Jošt Erzar.

Dvanajst ur košarke  
in nogometa

Utrinek z lanske Sankukai letne karate šole

Blaž Filipič

Veliko karateistov in njihovih spremljevalcev iz Karate kluba Cerklje 
se je tudi letos odločilo za dopustovanje v Umagu, kjer bo že 38. 
leto zapored potekala Sankukai letna karate šola in 12. Sankukai 
rekreacija. Več kot 420 prijavljenih iz številnih slovenskih sanku-
kai klubov si bo tako poletje popestrilo s treningi karateja v naravi, 
jutranjo rekreacijo, vadbo v vodi, druženjem na plaži in različnimi 
prostočasnimi aktivnostmi. 

Za konec sezone v letno karate šolo

Konec maja je imelo športno društvo AS v Ljubljani zaključni na-
stop, ki so se ga udeležile tudi učenke OŠ Davorina Jenka, ki obi-
skujejo dejavnost ritmične gimnastike. Mlajša dekleta so le nasto-
pila, starejša pa so se prvič udeležila tudi tekmovanja in odlično 
zastopala svojo šolo, ki je osvojila 2. mesto. 

Uspešne v ritmični gimnastiki

Gozdarske storitve in prodaja 
lesne biomase:  

drva  lesni peleti  sekanci
  

lesna biomasa Markun, d. o. o.
tel.: 040/825 242 

www.lesna-biomasa.si 
www.biomasa-markun.si

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

Zalog55,4207CerkljenaGorenjskem

70 let



- ustvarjamo rešitve za zahtevne

ELEKTROINŠTALACIJE,
IZSUŠEVANJE,

MONTAŽA KOTLOVNIC NA KLJUČ,
SERVIS IN ŠIROKA PONUDBA REZERVNIH DELOV

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

 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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PREŠA CERKLJE
SLOVENSKA CESTA 51

 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

HIŠA ZAUPANJA
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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 ...).

Letni vrt, 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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