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Pogovor z županom

Občane zanima, kaj je novega s priklopi na 
kanalizacijo?

»V občinski upravi na podlagi sprejetega 
odloka za odmero komunalnega prispevka za 
priklop na kanalizacijo pripravljamo podatke 
za izračun komunalnega prispevka po posa-
meznih naseljih. Zaradi razveljavitve zakona o 
davku na nepremičnine je bilo potrebno ponov-
no vzpostaviti vse evidence za odmero nado-
mestila za uporabo stavbnih zemljišč (NUSZ). 
Po uskladitvi vseh podatkov je davčna uprava 
poslala odločbe NUSZ zavezancem. Podatki iz 
odločb NUSZ bodo osnova za obračun komu-
nalnega prispevka za priklop na kanalizacijo.      

Ko bodo izračuni jasni in bomo lahko podali 
točnejše informacije o priključitvi na kanaliza-
cijo, bomo sklicali sestanek s predsedniki vaš-
kih skupnosti in če bo potrebno, tudi z občani 
posameznih vasi.

V teh dneh smo začeli tudi gradnjo kanaliza-
cije na odseku spodnji Zalog–Klanec–občina 
Komenda, pripravljamo pa se tudi na gradnjo 
kanalizacije v osrednjem delu Cerkelj, v Ulici 
4. oktobra do osnovne šole, ter v delu vasi Gli-
nje. Razpis za izvajalca del je v teku.«

Podobno zanimanje vlada tudi za grad-
njo doma starostnikov. Je občina potreben 
denar že dobila? Gradnja še poteka po načr-
tih?

»Dela potekajo v skladu s finančnimi zmož-
nostmi, ki jih omogoča občinski proračun. 
Treba je poudariti, da še vedno nismo dobili 
odgovora Ministrstva za gospodarstvo glede 
prijave na razpis za dodelitev nepovratnih sred-
stev iz razpisa, na katerega smo se javili 5. maja 
letos. Glede na politično stanje in državnozbor-
ske volitve, ki so pred vrati, je odgovor, kdaj 
bomo občine dobile ta denar in v kakšni višini, 
verjetno še oddaljen. Prav zato se v občinski 
upravi počasi pripravljamo tudi na možnost 
zadolževanja – tako za Dom starostnikov Taber 
kot tudi za nadgradnjo CČN Domžale–Kam-
nik, kar kaže na to, da tudi za CČN ne bomo 
dobili kohezijskih sredstev. Ocenjujem, da bi 
nam zadostovalo posojilo v višini dveh mili-
jonov evrov, ob tem pa poudarjam, da občina 

v tem trenutku kot ena redkih pri nas še vedno 
ni zadolžena!«

Pred mesecem dni se je s sodno poravnavo 
zaključila tožba Občine Cerklje proti Lov-
ski družini Štefanja Gora. Zakaj ste jih toži-
li in kaj ste sklenili?

»LD Krvavec je v letu 2012 šla v odproda-
jo dela zemljišča enemu od vaščanov Štefanje 
Gore. S tožbo in prepovedjo prodaje zemljišča, 
ki je pravno formalno vpisano na LD Krva-
vec, sem želel preprečiti nadaljnjo razprodajo 
zemljišč nekdanjih lastnikov Agrarne pašne 
skupnosti Štefanja Gora. Že leta 1996 so na 
mojo pobudo vaščani Štefanje Gore vložili 
denacionalizacijski postopek, pri čemer sem 
jim osebno pomagal in svetoval, da bi nekdaj 
svojo lastnino, odvzeto po 2. svetovni vojni, 
v celoti pridobili nazaj. A v tem postopku je 
bila vas neuspešna. Med tem so se vrstile špe-
kulacije s prenosi zemljišč z lovskega društva 
na Lovsko družino Krvavec brez kakršnih koli 
pravnoformalnih postopkov z vpisom v zem-
ljiško knjigo. Zakonodaja, predvsem zakon o 
kmetijskih zemljiščih in gozdovih in zakon o 
agrarnih pašnih skupnostih, jasno govori, da 
se zemljišče, ki je v kmetijski rabi, prenese v 
last Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS, 
zemljišča, ki so v zazidljivem območju OPN, 
sprejetega do leta 2000, pa po zakonodaji v 
last občine. Vseskozi sem se zavedal občutljive 
teme, ki tare lastnike zemljišč Štefanje Gore. 
Ne Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS ne 
Občina nismo sprožili postopka prenosa zem-
ljišča. Večkrat sem bil po krivem šikaniran, 
zaradi v preteklosti napačno vodenega dena-
cionalizacijskega postopka, ko niso uspeli pri-
dobiti zemljišč v last Agrarne pašne skupnosti 
Štefanja Gora. Zakaj ne, naj odgovorijo tisti, ki 
so te postopke vodili. 

V postopku tožbe smo dosegli sporazum, 
ki je z mediacijskim postopkom potekal sko-
raj leto dni. Dogovorjeno je, da gre do 12 ha 
zemljišč LD Krvavec kot pravno formalnemu 
lastniku celotnih zemljišč, ostala zemljišča, 
ki so v naravi gozdna in kmetijska, pripada-
jo agrarni pašni skupnosti (ki jo bodo morali 

ponovno registrirati), zemljišča, ki so v upora-
bi posameznikov Štefanje Gore, gredo v njiho-
vo last, zemljišča, kjer poteka cestna in komu-
nalna infrastruktura, pa v last Občine Cerklje. 
Nekdanjemu predsedniku LD Krvavec Bra-
netu Žiberni, ki je izstopil iz LD Krvavec, se 
zahvaljujem za prve korake pogovorov, ki sva 
jih na mediaciji dosegla z manjšimi popravki 
v obliki sodne poravnave, ki smo jo že začeli 
uresničevati. 

Menim, da gre za pionirski primer v drža-
vi, kjer je na temo agrarnih pašnih skupnosti 
cel kup tožb in nerešenih vprašanj. To bi bil 
lahko nek model oz. primer dobre prakse za 
strokovnjake, ki se ukvarjajo s temi vpraša-
nji. Čeprav smo rešili velik problem po starem 
slovenskem reku, da je koza cela in volk sit, 
pa imam občutek, da neke hvaležnosti že v 
samem postopku nisem bil deležen. Prišlo je 
celo do pobude dveh, treh članov LD o razre-
šitvi mojega častnega članstva, pri čemer pa 
sem jim šel nasproti in sam odstopil kot častni 
član in kot član.  

LD Krvavec je prav z mojim delom poslanca 
leta 2004 dobila samostojno lovišče. V prav-
dnem postopku pa je uspelo v tem 20-letnem 
obdobju dokončno razrešiti, kaj bo z zemljišči 
na Štefanji Gori. To pa naj bo darilo za vse tiste, 
ki so za vsako stvar v občini ali v LD Krvavec 
nasprotovali vsakršnemu sožitju in razreševa-
nju medčloveških konfliktov. Predvsem so to 
člani, ki ne poznajo preteklosti in ki nimajo 
občutka do poprave krivic, ki so jih Štefanjci 
doživeli po 2. svetovni vojni. Pretežno so to 
nekdanji lovci, ki so svoje lovsko znanje nabi-
rali v državnem lovišču Kozorog Kamnik. A 
kaj čem, to je moje poslanstvo, na taka početja 
sem bil vedno pripravljen.«

Bližajo se državnozborske volitve, v začet-
ku oktobra bomo volili tudi župane in svetni-
ke. Kakšno kampanjo in kandidate si želite? 
Boste med njimi tudi vi?

»Na državnozborskih volitvah, kljub vabi-
lom strank in prepričanju, da bi bil izvoljen, ne 
bom kandidiral, saj menim, da današnja poli-
tika državljanom ne prinaša sprememb, ki jih 
potrebujemo. Poslanec sem bil dva mandata 
in vem, kako smo delali takrat. Če bi bilo še 
vedno tako, bi še imel voljo, a je nimam, saj 
se politiki danes, ko so izvoljeni, ukvarjajo le 
še sami s sabo. Rešitev bi nam prinesle edino 
volitve po večinskem sistemu. Na osnovi tega 
bi bil poslanec lahko bolj samostojen. Ne bi bil 
več toliko odgovoren predsednikom strank in 
njihovi politiki, pač pa volivcem. Zdaj Državni 
zbor in državo vodi manj kot deset odstotkov 
ljudi, vsi ostali pa le pritiskajo tipke.

Za župana bom najverjetneje kandidiral. 
Zavedam se, da občinam v stanju, v kakršnem 
je država, sploh če želijo delovati razvojno, ni 
lahko. Rad bi zaključil nekaj začetih projek-
tov, motivacije pa mi ne manjka niti za nove 
projekte.« 

 Jasna Paladin

Občina še vedno ni zadolžena
Razmere v državi še vedno niso prijazne občinam in njihovim projektom, zato župan Franc Čebulj meni, da 

tudi v Cerkljah brez zadolževanja dolgo ne bo več šlo.

NOVICE IZPOD KRVAVCA (ISSN 1406 - 1369) so prilo-
ga Gorenjskega glasa za občino Cerklje. Prilogo priprav-
lja Gorenjski glas, odgovorna urednica Marija Volčjak, 
urednica Jasna Paladin, oglasno trženje Janez Čimžar, 
041/704-857. Priprava za tisk Gorenjski glas, tisk:  
Ti skar na Lit te ra pic ta, d. o. o. NOVICE IZPOD KRVAVCA 
številka 3 so priloga 54. številke Gorenjskega glasa, 8. 
julija 2014, v nakladi 2440 izvodov pa jih  
dobijo vsa gospodinjstva v občini Cerklje brezplačno. 
Sestavni del NOVIC IZPOD KRVAVCA je tudi Uradni  
vestnik občine Cerklje in je uradno glasilo za objavo 
sprejetih aktov občinskega sveta in občinske uprave 
Občine Cerklje na Gorenjskem. 

Na naslovnici: Poletje na polju
Foto: Matic Zorman

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

Župan Franc Čebulj
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OBVESTILO O ZDRUŽITVI VOLIŠČ

Obveščamo vas, da je 6. okrajna volilna komisija I. volilne 
enote sprejela sklep o priključitvi volišča 106005 Cerklje 
na Gorenjskem III (bivše volišče Dvorje) k volišču 106002 
Cerklje na Gorenjskem I, ki ima sedež v OŠ Davorina Jenka 
v Cerkljah na Gorenjskem.

Ker bosta na lokaciji osnovne šole odslej delovali samo dve 
volišči namesto treh, vse volivke in volivce, ki bodo glaso-
vali v prostorih osnovne šole, prosimo, da poleg osebnega 
dokumenta s seboj prinesejo tudi obvestilo volivcu, na kate-
rem je zapisana številka volišča. 

6. okrajna volilna komisija I. volilne enote

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 2014

Vljudno vabimo vsa društva v občini Cerklje na Gorenj-
skem, da sodelujejo pri pripravi praznovanja občin-
skega praznika v mesecu septembru.

S kulturnimi, športnimi in drugimi prireditvami bomo 
izkazali spoštovanje Ignaciju Borštniku, enemu naj-
večjih slovenskih igralcev, režiserjev in dramaturgov, 
rojenem v Cerkljah na Gorenjskem.

Prosimo vas, da vaše programe in predloge pra-
znovanja pisno posredujete najkasneje do 15. avgu-
sta 2014 na naslov: Občina Cerklje na Gorenjskem, 
Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje ali na e-pošto  
obcinacerklje@siol.net.

Številka: 030-02/2014-01        
Datum: 24. 6. 2014         

Župan
Franc Čebulj, l.r.

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

Na podlagi 5., 6. in 7. člena Odloka o podeljevanju priznanj in pokrovitelj-
stva v občini Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Gorenjske, št. 8/98 
in Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 3/99) komisija občin-
skega 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 Cerklje 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 občinskemu prazniku, 23. septembra.

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

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

Priznanje Občine Cerklje na Gorenjskem se podeli:
občanom, skupini občanov ter delovnim in drugim organizacijam za dose-
žene uspehe pri delu, za prizadevanja v korist družbene skupnosti, zaradi 
reševanja človeških življenj, zaradi preprečevanja škode na premoženju 
ali zaradi udeležbe v drugih humanitarnih 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, zavo-
di, društva ter druge organizacije in skupnosti z območja 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 pre-

dloga.

Predlagatelji oziroma pobudniki morajo svoje pobude pisno posredovati 
do 15. avgusta 2014 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: 032-15/2010-45
Datum: 23. 6. 2014

Predsednik komisije
JOŽE IPAVEC, l.r. 
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Vpis otrok v Vrtec Murenček in koncesijski Marijin vrtec je 
pokazal prostorsko stisko na področju predšolske vzgoje, zato 
se je občina tudi na pobudo staršev odločila čim prej poiskati 
rešitev. Sprva so dodatne prostore za prvo starostno skupino 
nameravali poiskati v stavbi Osnovne šole Davorina Jenka 
Cerklje, a so po tehtnem premisleku rešitev našli v samem 
Vrtcu Murenček, kar je z zahtevo po manjših spremembah 
potrdilo tudi pristojno ministrstvo za izobraževanje, znanost 
in šport. Občina s projektantom v teh dneh že ureja novo 
rešitev, tako da bo nov oddelek v Vrtcu Murenček nared že z 
začetkom novega šolskega leta. J. P.

Jeseni nov oddelek v Vrtcu Murenček
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Občina

Župan Franc Čebulj se je skupaj z drugimi župani občin, ki sodelujejo 
v projektu nujne nadgradnje CČN Domžale-Kamnik, 17. junija udeležil 
slavnostnega podpisa gradbenih pogodb, ki pomenijo formalen začetek 
gradbenih del.

Šest občin je naložbo sicer nameravalo izpeljati z evropskim denarjem 
iz kohezijskih skladov, ker pa odločbe ni, roki za nujno posodobitev pa 
jih neusmiljeno priganjajo (evropska direktiva zahteva obvezno uvedbo 
čiščenja dušikovih in fosforjevih snovi, uporabno dovoljenje s to nad-
gradnjo pa mora CČN pridobiti do 22. avgusta 2016), so se odločili 
projekt financirati sami. Za občino Cerklje, ki ima v CČN 8,1-odstotni 
delež, bo to velik finančni zalogaj. »Za našo občino je 1,5 milijona evrov 
za ta namen zelo veliko, še posebej zato, ker smo lani morali plačati že 
600 tisočakov za odkup deleža. Kar nekaj smo si obetali od Aerodoroma 
Ljubljana, ki se bo tudi priklopil na ta sistem, a podjetje se prodaja in 
pravega sogovornika tu občina nima. Verjetno se bomo morali za nad-
gradnjo CČN prvič v zgodovini občine zadolžiti,« je zbrane ob podpisu 
pogodbe nagovoril župan Cerkelj Franc Čebulj. Gradbeni stroji na CČN 
bodo sicer predvidoma zabrneli konec avgusta.

Jasna Paladin, foto: Gorazd Kavčič

Čistilno napravo bodo nadgradili
Občina Cerklje bo za nadgradnjo CČN 
Domžale-Kamnik morala zagotoviti  

1,5 milijona evrov.

Župan Franc Čebulj ob podpisu gradbene pogodbe

Župan Franc Čebulj je pred dnevi podpisal pogodbo o koncesi-
ji s področja splošnega zobozdravstva odraslih v Občini Cerklje 
na Gorenjskem, in sicer z zobozdravnico Elizabeto Zaletel, saj 
je dosedanja zobozdravnica Mateja Rotar iz osebnih razlogov po 
desetih letih pogodbo prekinila. Zaletelova, ki prihaja iz Ljubljane 
in ima že več kot dvajset let izkušenj v zobozdravstvu, je delo v 
ambulanti v prostorih šolske stavbe v Cerkljah začela 1. julija, z 
njo pa je prišla tudi nova asistentka Gruša Vogrinc. Pogodbo sta 
zobo zdravnica in župan Franc Čebulj podpisala za nedoločen čas, 
ob tem pa poudarila, da pacienti (teh je okoli 1900) z zamenjavo 
ne bodo imeli dodatnega dela. »Paciente od gospe Rotarjeve pre-
vzemam v celoti, pristopne izjave o izbiri novega zobozdravnika 
pa bodo občani podpisali ob svojem prvem obisku. Nekoliko se 
le spreminja ordinacijski čas,« je povedala Elizabeta Zaletel in 
zatrdila, da se svojega novega izziva zelo veseli. Župan je novi 
zobozdravnici zaželel uspešno delo in zadovoljne paciente, nato pa 
povedal, da se bo zobozdravstvena ambulanta za odrasle v bodoče 
– če ta v šolski stavbi ne bo več ustrezala normativom, preseli-
la v prostore Doma starostnikov Taber, to pa ne velja za otroško 
zobozdravstveno ambulanto, ki bo ostala v prostorih šole. Prav 
tako otroška zobozdravnica ostaja Adela Gašperič.

Jasna Paladin, foto: Matic Zorman

Delovni čas ordinacije Elizabete Zaletel:
ponedeljek 7–13.30 torek 13–19.30
sreda 13–19.30  četrtek 7–13.30
petek 7–13.30

Nova zobozdravnica 
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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

RAZPIS ZA UPORABO VEČNAMENSKE ŠPORTNE DVORANE  
V CERKLJAH ZA SEZONO 2014/2015

Športna društva, klube, rekreativne skupine obveščamo, da Občina Cer-
klje na Gorenjskem razpisuje termine za uporabo Večnamenske športne 
dvorane v Cerkljah za sezono 2014/2015 (za obdobje od 1. 9. 2014 do 30. 
6. 2015), ki so namenjeni športnim dejavnostim (vadbi in igranju rokometa, 
nogometa, košarke, odbojke, namiznega tenisa, badmintona, jogi in različ-
ni drugi splošni vadbi oziroma rekreaciji). 
Zainteresirani uporabniki lahko vložite vlogo za uporabo oziroma najem pro-
storov Večnamenske športne dvorana v Cerkljah na obrazcu, ki je objavljen 
na internetni strani Občine Cerklje na Gorenjskem www.cerklje.si, dobite 
pa ga tudi v pisarni št. 102 v času uradnih ur. Vloge za navedeno sezono se 
vložijo v pisni ali elektronski obliki do vključno 18. avgusta 2014 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 dvorana v Cerkljah je objav-
ljen v Uradnem vestniku Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 5/11 in na splet-
ni strani občine.

Prostore, namenjene športnim dejavnostim, bo praviloma možno uporab-
ljati 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 pogod-
be tistim, ki jim bodo podeljeni termini. Pogodbe bodo izbranim uporabni-
kom poslane na naslov, naveden na vlogi. 
Vloge se posreduje na naslov Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina 
Jenka 13, 4207 Cerklje ali na obcinacerklje@siol.net do vključno ponedelj-
ka, 18. avgusta 2014, do 15. ure. 
Vloge, oddane po tem roku, bodo obravnavane po vrstnem redu datuma 
prejetja vloge do zapolnitve prostih terminov.

Številka: 671-02/2013-04
Datum: 20. 6. 2014

Občina Cerklje na Gorenjskem
ŽUPAN Franc ČEBULJ, l.r.
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Kam z vrtnimi odpadki?
Vsi večji odpadki z vrtov sodijo med t. i. zeleni odrez, ki se kompostira ločeno od ostalih kuhinjskih 
odpadkov. Prosimo, da te odpadke pripeljete v zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov, kjer 
bomo poskrbeli, da se bodo ustrezno predelali. 

ZBIRNI CENTER CERKLJE:
   petek od 13. do 18. ure
   sobota od 8. do 13. ure

Prevzem odpadkov nadzoruje upravljavec zbirnega centra, ki vam pomaga pri pravilnem 
razvrščanju odpadkov. Prosimo, spoštujte pravila oddaje odpadkov in odpiralni čas. Ob oddaji 
odpadkov vas prosimo, da predložite osebni dokument in svojo položnico za obračun komunalnih 
storitev, s katero boste potrdili, da ste vključeni v sistem rednega odvoza odpadkov na območju 
občine Cerklje.

Biološki odpadki ne sodijo v plastične vrečke
Pri odlaganju bioloških odpadkov v zabojnik za biološke odpadke moramo paziti, da jih nikoli ne 
odložimo v navadni plastični vrečki. S tem namreč onemogočimo nadaljnjo predelavo odpadkov. 

Uporabimo vrečke iz biološko razgradljivih materialov. Odpadke lahko odložimo tudi zavite v 
časopisni papir ali v papirnati vrečki. 

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

Za zmanjšanje onesnaženja 
zabojnika za biološke 
odpadke nudimo 
biorazgradljive 
vreče prostornine 
120 (primerne tako 
za 80- kot 120-litrske 
zabojnike) in 240 litrov.
Vreče niso namenjene 
odlaganju bioloških 
odpadkov poleg 
zabojnikov, pač pa 
zaščiti notranjosti 
zabojnika.

Odsvetujemo neposredno odlaganje 
bioloških odpadkov v zabojnike za 
biološke odpadke. V času nizkih 
temperatur ti odpadki zmrznejo 
in se sprimejo z zabojnikom, kar 
posledično predstavlja velike težave 
pri praznjenju. V poletnih mesecih 
pa z neposrednim odlaganjem 
bioloških odpadkov bolj onesnažimo 
zabojnik in ustvarimo pogoje za 
pojav smradu in črvov.
Biorazgradljive vrečke lahko kupite 
tudi pri Komunali Kranj 
(paket 25 vrečk stane 2,04 evra).
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Svetniki

Mandat županu in občinskemu svetu se neza-
držno izteka, v začetku oktobra nas čakajo nove 
lokalne volitve. Za Vas smo skušali delovati 
aktivno ter v dobro vsem občanom. Zelo smo 
zadovoljni z obiskom in odzivi na našo splet-
no stran www.listazavas.si, precej manj pa z 
uspešnostjo naših pobud in razprav na sejah 
občinskega sveta. Večina naših pobud je bila 
že na začetku zavrnjena, prav tako je »župa-
nova molčeča večina« poskrbela za potrditev 
vseh sklepov na dnevnem redu. V tem mandatu 
občinski svet ni bil okolje za odprto in stro-
kovno izmenjavo mnenj. Tistih par aktivnih 
svetnikov pa nas je stalno poslušalo raznovr-
stne očitke, največkrat povsem izven konteksta 
tematike, ki smo jo obravnavali, žal mnogokrat 
tudi na osebni ravni.

Nervoza je sicer razumljiva. Razvpiti projekt 
doma starostnikov se bo, upamo, le zaključil do 
konca leta. Stroški gradnje močno naraščajo, 
trenutno vemo, da bo potrebno dodati 2,5 mili-
jona evrov več od prvotne vrednosti. Številne 
napake v projektu, dodatna dela, nasprotniki 
gradnje, nenadni umik zasebnega investitorja. 
V vodo je padlo tudi »ugodno posojilo«, ki smo 
ga dolgo pričakovali, v začetku leta pa so svoja 
dela začasno ustavili tudi izvajalci del. Gradnjo 
smo vzdrževali iz občinskih rezerv ter s preraz-
porejanjem sredstev iz naslova drugih projek-
tov, katerih realizacija se sedaj zamika. Dela je 
seveda potrebno čim prej zaključiti, nato nas 
čakajo novi izzivi. Dom je potrebno napolni-
ti in vzpostaviti spremljajoče dejavnosti. Še 
vedno sicer računamo na nepovratna sredstva, 
ki naj bi olajšala dokončanje doma in zaključek 
kanalizacijskega omrežja, a projektov je seveda 
bistveno več kot denarja. 

Občane skrbi priklop na kanalizacijsko omre-
žje. Strošek priklopa ni majhen, izračunan in 
napovedan je bil relativno pozno, marsikdo 
bo težko pripravil sredstva do roka za obvezni 
priklop. Dodatne skrbi povzročajo služnostne 
pravice, ki jih mora skupaj z izgradnjo sekun-
darnega voda urediti vsak sam. Novi odlok 
razburja imetnike malih čistilnih naprav, ki se 
morajo prav tako priključiti na kanalizacijsko 
omrežje. 

Ekipa Liste Za Vas je preizkusila delček kul-
turno-zgodovinske ponudbe v Cerkljah in bliž-
nji okolici. Cerklje nam je predstavila vodič-
ka Nataša, v Strmolu pa nas je gostila grajska 
Branka. Punci sta poskrbeli za pravo malo doži-
vetje, ob tej priložnosti še enkrat hvala! Močno 
priporočamo. Po dodatne informacije o tovrst-
ni ponudbi pa pojdite v TIC, kjer najdete tudi 

Mandat se izteka

Spoštovane občanke in občani. Štiriletni 
mandat se v septembru konča. Ta mandat lah-
ko ocenimo z več vidikov. Trije glavni projekti 
so bili zastavljeni tako, da se zagotovo začnejo 
v tem mandatu in so ob koncu mandata v fazi 
zaključka, ali so že zaključeni. Glede na gospo-
darsko krizo je prišlo do zastoja pri projektu 
Krvavški vodovod pri pridobivanju evropskih 
sredstev, predvsem na državni ravni. Vse je pri-
pravljeno za začetek investicije. Vendar se čaka 
na novo možnost za kandidiranje na evropska 
sredstva. Pri tem projektu tempo ni bil tak, 
kot je bilo zamišljeno s strani občine. Projekt 
gradnje doma upokojencev se približuje za-
ključku. Predvideva se, da bo končan do konca 
leta. Potem pa mu bo potrebno dati dušo, da 
bo res pravi dom za bodoče stanovalce. Projekt 
kanalizacije se preveša v zaključno fazo in bo 
zaključen v naslednjem mandatu.  Že jeseni se 
bodo začeli priklopi v vaseh, kjer je priklop že 
možen.

Seveda ta mandat ni zaznamovalo samo delo 
na teh projektih. Izvedba ureditve otroških 
igrišč po vaseh, označbe kolesarskih poti, 
ustanovitev zavoda za turizem in še bi se našlo 
v okviru urejanja vasi (hišna imena). V tem 
mandatu smo na področju šolstva poskrbeli 
za energetsko sanacijo stavb, tako da imajo 

naši otroci res dobre pogoje za izobraževanje, 
hkrati pa se tudi prihrani denar za ogrevanje. 
Na cesti Grad–Ravne je bila izvedena zaščita 
brežine z mrežo, tako da je varnost bistveno 
boljša, kot je bila pred tem. V tem mandatu je 
bilo veliko postorjenega pri osveščanju ljudi 
pri odlaganju odpadkov, kar se kaže pri koli-
čini odpadkov na vsakoletnih čistilnih akcijah. 
Občani ste zelo dobro sprejeli zbirni center za 
odpadke in to se pozna na našem okolju. To je 
sprememba razmišljanja in upam, da bodo v 
prihodnje naredili spremembe tudi tisti, ki še 
vedno odlagajo smeti v naravo.

Ob koncu mandata

krasne spominke npr. za vašo teto iz Kanade, 
ki vas obišče poleti.

Marko Bolka, svetnik Liste za vas

Dan državnosti smo praznovali z občinsko 
proslavo v Adergasu in na Šenturški Gori. 
Župan Franc Čebulj je v svojem nagovoru ute-
meljil pomen zasaditev lip ob tem prazniku, 
na obeh krajih smo v čast slovenski državnosti 
namreč posadili lipe. V Adergasu je bila sve-
ta maša za domovino. Župnik Slavko Kalan 
je izpostavil nekaj problemov, ki pestijo našo 
domovino: nostalgija, razvrednotenje vrednot 
in človeka kot kristjana ter kraja narodnega 
premoženja. Po sveti maši smo prisluhnili 
otroškemu pevskemu zboru in moški vokalni 
skupini KUD Pod lipo Adergas. Na Šenturški 
Gori so nastopili Šenturški oktet in KD Folklo-
ra Cerklje. Dokler se bo iz vasi pod Krvavcem 
širil tak zdrav duh ustvarjalnih ljudi, za kultur-
no podhranjenost ni preplaha. 

Zakorakali smo v čas počitnic in dopustov, 
nekateri še vedno precej delovno. Bremena 
nepravilnega gospodarjenja v nekaterih podje-
tjih in napačno odločanje na državni ravni bodo 
nosili tudi naši občani. Za nameček pa še nič 
kaj prijazna narava, ki nas je pozimi presenetila 
z žledolomom. Kljub temu nam volja, pogum in 
delavnost ne smejo uplahniti. Posebno pohvalo 
izrekam gasilcem, civilni zaščiti in tistim, ki 
so prispevali svoj delež za odpravo posledic ob 
žledolomu. 

Tudi moj tretji mandat v občinskem svetu se 
bo jeseni zaključil in svetniki bomo imeli vsak 

svoja razmišljanja, kako se je gospodarilo z 
občinskim denarjem. Menim, da je bilo delo 
župana, občinske uprave in občinskega sve-
ta dobro opravljeno. Vsi občinski proračuni, 
v katere prispevate svoj delež tudi občani, so 
bili porabljeni racionalno, varčno in smiselno. 
Dokaz za to je tudi potrditev vseh zaključnih 
računov. Nikoli ne moremo ugoditi vsem, a 
ključnih predlogov nismo spregledali. Ne 
bom našteval, kaj vse je bilo narejeno, o tem 
bo poročal župan. Kot svetnik pa bi vseeno 
rad izpostavil najpomembnejše pridobitve: 
zgrajena komunalna infrastruktura s kanaliza-
cijo po zahodni strani občine ter že začete v 
jugovzhodnem delu, sanacija in obnova obeh 
šol, gradnja doma starostnikov, ki se bo naj-
verjetneje zaključila v letu 2015. Pomislek 
imam o zapolnitvi doma, ker trenutni čas za to 
ni ugoden. Čaka nas tudi nadgradnja čistilne 

Volja, pogum in delavnost

naprave v Domžalah, ki za našo občino pomeni 
velik strošek, okrog 1,5 milijona evrov. Župan 
omenja zadolževanje in mojo podporo pri tem 
ima. To bo prva zadolžitev Občine Cerklje na 
Gorenjskem.

Vsem občankam in občanom želim veliko 
pozitivnega razmišljanja. Pred nami so držav-
nozborske volitve. Želim, da se jih v čim večjem 
številu udeležite ter zaupate glas tistim, ki bodo 
spoštovali vrednote in delali verodostojno, 
pošteno, v korist vseh državljanov Slovenije.

Jože Ipavec, svetnik N.Si
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Volitve namreč in z njimi kopico novonasta
lih strank, brez programa, brez vsebine, samo z 
nekaj pobožnimi željami, zavitimi v celofan, in 
s praznimi obljubami o boljšem in lepšem živ
ljenju. Na drugi strani nam pa nasprotna stran 
obljublja trdo delo, varčevanje, boljše življenje 
pa obetajo šele čez čas. Vendar smo preveč na
ivni in kmalu nasedemo leporečju in obljubam, 
zato je kaj hitro jasno, katera stran dobi večjo 
podporo na volitvah. 

 V času, ko vlada načelo, da je potrebno jemati 
tistim, ki ustvarjajo, in dati tistim, ki trošijo, je 
jasno, da je prvih vedno manj, in sistem postaja 
vse bolj nevzdržen, dokler se ne zruši.

Tistega, ki je imel načrt, vizijo, kaj je potre
bno storiti, katere ukrepe izpeljati in ki je del 
tega, kar je obljubljal, uresničil že v prejšnjem 
poskusu, so sedaj preventivno spravili za rešet

Pa jih imamo spet

Čeprav glavni projekti niso v tisti fazi, kot 
smo planirali v začetku mandata, je uspeh, da v 
teh zaostrenih pogojih občina nadaljuje projek
te in jih bo tudi končala. Mislim, da je pomem
bno, da smo pozitivno usmerjeni in bomo tudi 
v teh zaostrenih razmerah uspeli izpeljati to, 
kar smo si zastavili. Upamo, da na državno
zborskih volitvah zaupate glas tistim, ki so že 
pokazali razumevanje za razvoj občin. 

Naj na koncu pohvalim delo župana in občin
ske uprave, ki kljub birokratskim oviram zelo 
dobro vodijo občino.

Miha Zevnik, podžupan in svetnik SLS

ke, z njegovimi takrat začetimi ukrepi in pro
jekti pa se sedaj hvalijo drugi.

Bolj kot izzivi na višjem nivoju se nas dotikajo 
oziroma živimo z njimi in so za nas pomembni 
izzivi v lokalni skupnosti in v vsakdanjem živ
ljenju. Za marsikoga je že velik izziv s plačo, 
pokojnino preživeti mesec, za učenca, dijaka 
napredovati v šoli in se veseliti počitnic, za 
nekoga pa po odpuščanju ali dokončanju štu
dija najti službo.

Vsekakor imata na način in kakovost življenja 
velik vpliv lokalno okolje in lokalna skupnost, 
ki nam s svojimi idejami, projekti dvigujeta in 
izboljšujeta način življenja in nas povezujeta.

V času šolskih počitnic radi rečemo, da je to 
čas dopustov, izletov na morje, v naravo, naj ob 
tem zaželim, da si vsaj nekoliko oddahnemo, se 
odpočijemo in namenimo več časa za pogovor 
z bližnjim in drug z drugim.

Miha Janhar, svetnik SDS

14

Občinski svetniki Občine Cerklje so sprejeli sklep o imenovanju 
občinske volilne komisije, saj je dosedanjim članom mandat sklad
no z zakonom po štirih letih potekel, a tudi v novem mandatu bodo 
komisijo sestavljali dosedanji člani, saj drugih predlogov ni bilo:

– Mojca Ropret, predsednica,
– Majda Plevel, namestnica predsednice,
– Janez Narobe, član,
– Majda Erzar, članica,
– Dragica Jerič, članica,
– Krištof Gašpirc, namestnik člana,
– Marija teran, namestnica člana,
– Matej Lombar, namestnik člana.

Člani občinske volilne komisije

Modra Slovenija
Zavzemam se:
 ǘ za pravno državo
 ǘ za razvoj gospodarstva
 ǘ za delovna mesta
 ǘ za lepšo prihodnost mladih
 ǘ za varno starost
 ǘ za pravičnost in strpnost

Glasujte za modrejšo Slovenijo

Aleš Ivković
Kandidat za poslanca v Državnem zboru
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Aktualno

»Ti, ki si ustvaril nas kot listja, trave …« Z 
besedami Molitve, ki jo je uglasbil Davorin 
Jenko na besedilo prijatelja in soimenjaka 
Simona, so pevci KMoPZ v soboto, 10. maja, 
v Kulturnem hramu Ignacija Borštnika začeli 
prvega od koncertov v spominskem letu ob 
100. obletnici smrti našega rojaka Davorina 
Jenka. V prvem delu koncerta so obudili del 
Jenkovih pesmi, nastalih deloma na Duna-
ju, deloma v njegovi drugi domovini Srbiji, 
pomembna izjema je Vabilo, ki je nastalo v 
Cerkljah, kamor se je skladatelj nadvse rad 
vračal. Drugi del koncerta je bil stkan z rado 
znova slišanimi pesmimi, ki so ga sklenili z 
venčkom zapisanih ljudskih Fantje po polj 
gredo. Pevci KMoPZ Davorina Jenka z diri-
gentom Jožefom Močnikom s tem koncertom 
pevske sezone nikakor niso sklenili. Čaka 
jih še nekaj nastopov izven domače občine, 
jesenski čas pa bo zopet obarvan z Jenkovo 
dediščino.

In kako se spominjajo našega Davorina v nje-
govi drugi domovini? Jenkovo delo je ostalo v 
spominu vse do danes. Od leta 2004 je njegova 
Bože pravde ponovno postala srbska državna 
himna. Spomin nanj obujajo tudi poimenova-
nje ulice v Beogradu (1930), spominska plošča 
v preddverju Muzičke akademije (1937) in 

Muzička škola Davorin Jenko (1953), ki vse 
v današnji čas oživlja spomin na umetnika, 
od 2002 pa organizira mednarodno glasbeno 
tekmovanje za mlade pianiste in pihalce pod 
imenom skladatelja, ki je položil temelje srbski 
umetni glasbi in gledališki kulturi.

Daniela Močnik, foto: Matic Zorman

Jubilej Davorina Jenka 2014–2015

Komorni moški pevski zbor Davorina Jenka

Slabega stanja, kot ga imamo v državi, 
zagotovo ne bi bilo, če bi na državni ravni 
gospodarili in upravljali tako kot v naši občini 
in v nekaterih drugih uspešnih občinah.  

V tem trenutku nima nihče čarobne palice, 
s katero bi takoj odpravil težko gospodarsko 
stanje v državi. Imeli smo slovensko kokoš, ki 
je svoje čase nesla zlata jajca. Ta čas je minil. 
To je resnica. Ne bom obsojal, kdo je bolj ali 
manj odgovoren. Vi znate sami presoditi.

Kaj Slovenija v tem trenutku najbolj po
trebuje? Vsekakor zdravo in manj obremenje-
no gospodarstvo, socialno varnost, pravično 
sodstvo, vrednote, kot so poštenost, marlji-
vost, odgovornost, medsebojno spoštovanje. 
Preprečiti moramo krajo, kjer je to sploh še 
možno, in državi vrniti ukradeno lastnino in ji 
zagotoviti boljši finančni položaj. Imeti mora 
dober program, ki ga je potrebno uresničiti v 
dejanjih. Ni pa dovolj imeti le dober program, 
potrebno je imeti odgovorne, sposobne in zau-
panja vredne ljudi, ki se med seboj spoštujejo 
in delajo odgovorno. Brez zaupanja in spošto-
vanja ne bo uspeha.

Kdo sem in zakaj kandidiram na listi NSi - 
krščanski demokrati? Že tretji mandat sodelu-
jem v občinskem svetu. Ni pa članstvo in delo 
v občinskem svetu edini razlog, da kandidi-

ram na volitvah. Na regijskem odboru NSi so 
mi dali zaupanje h kandidaturi. Vseskozi sem 
delal v gospodarstvu, najprej v industrijskem 
obratu Stol Kamnik, nato v Kranju v Obrtnem 
podjetju kot vodja poslovne enote, nato kot 
tehnični vodja Obrtnega podjetja, zadnjih 13 
let kot podjetnik, zato želim s svojimi izkuš-
njami (ki pa jih ni nikoli dovolj) sodelovati in 
odločati po svojih močeh. H kandidaturi so 
me spodbudili tudi ugledni in verodostojni 
ekonomisti ter gospodarstveniki, ki so oce-
nili volilni program NSi kot zelo dober. Poleg 
dobrega programa stranka NSi nima nobenih 
političnih dolgov in obveznosti ter zamer iz 
preteklosti. 

Kako v našo prihodnost? Brez dobrega 
programa in odgovornega sodelovanja tudi 
tokrat ne bo uspeha. 

Nedelja, 13. julij 2014, ni navadna nedelja. 
Je dan odločanja ali odrekanja, zato v čim 
večjem številu pridite na volišča. Večina 
najbolje izbira demokracijo in pravičnost. Vi 
odločate, kdo bo izvoljen. Imate več možnos-
ti odločati o skupni in svoji prihodnosti. Izbe-
rite tistega, ki mu zaupate in bo odgovorno, 
gospodarno ter pošteno delal v prid in korist 
državljanov Slovenije ter bo znal prisluhniti 
vašim pobudam in predlogom. 

Odgovor za prihodnost
Prihodnost: dober program in odgovorno sodelovanje
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13
Mora priti čas, ko bodo državljani od 

vodilnih zahtevali odgovornost za slabo 
opravljeno delo. Ponovne  predčasne voli-
tve namreč niso dobra rešitev, so le izguba 
časa in denarja.

Za vaše zaupanje in podporo se vam 
iskreno zahvaljujem.

Kandidat NSi za državnozborske volitve  
Jože Ipavec 
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S skupno razstavo si turistični delavci ome-
njenih občin želijo zabrisati občinske meje in 
obiskovalcem skupaj približati bogato ponud-
bo tega dela Gorenjske. 

»Mnogi od nas zelo dobro poznamo svetovne 
prestolnice in smo navdušeni nad tamkajšnjimi 
doživetji. Na poti domov pa se vprašamo, kako 
dobro pa poznamo Slovenijo? Turistični delav-
ci si zastavljamo cilje, vezane na pripravo turi-
stičnih produktov. Vsak na svojem območju pa 
se dotikamo mej sosednje občine in njihovega 
turističnega utripa. Naša majhnost ima predno-
sti in slabosti. Prednost je v gostoljubnosti in 
osebni predanosti turistični ponudbi. Slabost je 
v dejstvu, da se gostje pri nas povprečno zadr-
žijo le nekaj dni. Velik izziv je zato najti ključ 
do večje prepoznavnosti lokalne ponudbe širši 
javnosti,« pravi Alojzija Korbar Tacar iz Zavo-
da za turizem Cerklje in poudarja, da bodo v 
prihodnje v Cerkljah na tak način predstavili 
turistične produkte s celotnega območja Slo-
venije domačim in tujim gostom. Zavedajo se 
namreč bližine letališča in številnih turistov, 
ki se ob obisku Slovenije najprej ustavijo prav 
v občini Cerklje.

Na razstavi so turistične zanimivosti svojih 
občin in pester promocijski material predstavili 
predstavniki občin Preddvor, Šenčur in Naklo, 
za glasbeno obogatitev dogajanja pa je poskrbel 

Jože Teran. Povezovanja na področju turizma je 
vesel tudi župan Franc Čebulj, ki je ob odprtju 
razstave poudaril, da si v Cerkljah še vedno pri-
zadevajo zagnati projekt Aktivna regija Krva-
vec, ki združuje dvanajst občin, načrtujejo pa 

ga že vse od lanske zime. »Turizem smo ljudje 
in s tem rekom bo treba pristopiti k vsem tistim, 
ki se s turizmom preživljajo, in jih povabiti k 
takim skupnim razstavam, povezovanju in pro-
mociji,« je zaključil župan. Jasna Paladin

V turizmu ni občinskih mej
Zavod za turizem Cerklje je v Petrovčevi hiši pripravil razstavo Spoznajmo turistično zakladnico Slovenije, na 

kateri so se predstavile občine Cerklje na Gorenjskem, Šenčur, Preddvor, Jezersko in Naklo.

Predstavniki štirih občin na odprtju skupne razstave o lokalni turistični ponudbi, ki je bila v začetku junija na 
ogled v Petrovčevi hiši.

Brušenje stekla, fazetiranje stekla in ogledal,  
peskanje stekla, izdelava izolacijskega termopan stekla, 

kaljeno steklo, ornamentno steklo, ogledala,  
izdelava vitražev v tiffany tehniki, izdelava taljenega  

stekla z vzorci (fusing tehnika),  
suho cvetje med stekli, poslikava stekla 

Martin PERNUŠ, s.p.
Zg. Brnik 32, 4207 Cerklje
Tel.: 04/25 26 580, faks: 04/25 26 581

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

Zalog55,4207CerkljenaGorenjskem

72 let

Jerovšek Primož, s. p. 

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

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

www.gorenjskiglas.si
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V vpisni knjigi je bilo v zadnjem letu 24 
tisoč vpisov, med najbolj vztrajnimi pa je bil 
Lado Pompe iz Šenčurja, ki se je na goro podal 
364-krat. »Kmečki turizem smo odprli pred 
dvajsetimi leti, vpisno knjigo pa smo prvič 
namestili leta 1997 in od takrat dalje prirejamo 
tudi srečanja ob zaključku sezone, ki na Štefa-
nji gori traja od 1. maja do 30. aprila. Vpisna 
knjiga se nahaja v notranjosti gostišča, ki je 
odprto od 8. do 20. ure. Prvo leto smo našteli 
okoli tisoč vpisov, letos pa že 24 tisoč,« nam 
je povedala Jožica Banovšek, ki skupaj s svojo 
družino skrbi za pohodnike na Štefanji gori. Do 
Štefanje gore (748 n. m. v.) vodi več označenih 

pešpoti, in sicer iz Grada, Dvorij, Adergasa, 
Možjance, Velesovega in z Oševka, cilj pa je 
na Kmečkem turizmu Pri Mežnarju na Šte-
fanji Gori. Med najbolj vztrajnimi pohodniki 
so večinoma starejši, pa tudi njihovi vnuki iz 
cerkljanske in okoliških občin. Tisti največji 
ljubitelji tega vrha z idiličnim razgledom so se 
povezali v Klub K-100, ki združuje vse, ki se 
v eni sezoni na Štefanjo Goro povzpnejo vsaj 
stokrat. In teh zares ni malo. Nekateri se med 
takšne uvrščajo že vsa leta, odkar se vodi vpi-
sna knjiga, v minuli sezoni pa se je na vrh vsaj 
stokrat povzpelo 75 pohodnikov, med njimi jih 
je bilo petindvajset takih, ki so bili na Štefanji 

gori vsaj tristokrat, prav na vrhu seznama pa 
s 364 obiski v enem letu letos kraljuje Lado 
Pompe iz Šenčurja. Vsi ti pohodniki (nad 300 
obiskov) so poleg majice in medalje prejeli tudi 
pokale. Najstarejša pohodnica je bila 83-letna 
Jožefa Kok iz Olševka, ki je v letošnji sezoni 
dosegla 130 obiskov, najmlajši pohodnik pa 
Lovro Grkman iz Klanca pri Komendi, ki je s 
pomočjo dedka in babice dosegel 140 obiskov. 
Prireditev je vodil Jože Jerič, nagrade pa sta 
podeljevala podžupana Cerkelj Miha Zevnik in 
Šenčurja Ciril Kozjek. Za prijetno razpolože-
nje je poskrbel Ansambel Viža. 

Janez Kuhar

Prijatelji Štefanje gore
Na Kmečkem turizmu Pri Mežnarju so podelili priznanja pohodnikom na Štefanjo goro.

Ljubiteljev bose hoje, ki se zavedajo prednosti hoje brez obuval, je 
vsako leto več. Vse več ljudi torej upošteva star pregovor, ki pravi: 
Ko pride Sveti Jur (23. aprila), se vržejo čevlje za dur. Ko so v soboto, 
14. junija, člani sekcije Škrjančki iz Planinskega društva Komenda 
organizirali že deveti pohod bosonogih na Šenturško goro, se je na šest 
kilometrov dolgo krožno pot iz Jurčkove Dobrave na Šenturško goro 
in nazaj v Podboršt pri Komendi podalo kar 135 bosonogih pohodni-
kov – več kot štirikrat več kot na prvem pohodu. 

Hoja je bila bolj kot po makadamski cesti prijetna po gozdu, k čemur 
je precej pripomogel tudi dež. Pavel Žvelc iz Lahovč in Franci Drolc 

iz Komende sta kot pobudnika in vodji pohoda vseskozi pazila, da je 
bila hitrost primerna tudi za tiste z manj kondicije in bolj občutljivimi 
podplati ali ploskimi stopali. Nekateri so pri hoji prav uživali, da so 
stopili tudi v blato in jim je šlo blato med prsti. Med pohodniki smo 
tudi slišali, da se na takšen način odpravi znojenje nog, da je hoja z 
bosimi nogami koristna za masažo podplatov in da gre pri tem za 
pristen stik z naravo. Organizatorji so po končanem pohodu pripravili 
družabno srečanje v planinskem domu Milana Šinkovca v Podborštu 
pri Komendi, kjer so udeleženci prejeli spominske medalje. 

Janez Kuhar

Bosonogi spet rekordno
Pohoda bosonogih na Šenturško goro se je udeležilo 135 pohodnikov, kar je največ doslej.

Skupinska fotografija letošnjih bosonogih udeležencev pohoda na Šenturško goro
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17.   OdlOk o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategoriza-
ciji občinskih cest v Občini Cerklje na Gorenjskem

18.   OdlOk o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in 
padavinske vode na območju Občine Cerklje na Gorenj-
skem

19.  Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije

17.

Na podlagi določil Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10 in 
48/12) in 7. člena Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vest-
nik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 3/10) je Občinski svet Občine 
Cerklje na Gorenjskem na 21. redni seji dne 2. 7. 2014 sprejel

OdlOk
o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji 

občinskih cest v Občini Cerklje na Gorenjskem

1. člen

V Odloku o kategorizaciji občinskih cest v Občini Cerklje na Gorenj-
skem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 4/09) se v 7. 
členu spremeni kategorizacija javnih poti (JP) tako, da se iz seznama 
javnih poti (JP) izvzame naslednje javne poti (JP):

V S E B I N A

Zap. 
št.

Številka 
ceste

Številka
odseka

Začetek
odseka Potek odseka Konec

odseka

Dolžina 
odseka v 
občini [m]

Namen 
uporabe

Preostala 
dolžina odseka 

v sosednji 
občini [m]

58 539620 539621 039300 LC 039300 - Vikendi - Ambrož - 
Mušič HŠ 78 467 V

61 539650 539651 539640 LC 539640 Odcep Kuhar - Jurgele -
Grilc Valentin ob gozdu za vikende 539620 429 V

 
2. člen

V 7. členu kategorizacija javnih poti (JP) se doda nova vrstica:

Zap. 
št.

Številka 
ceste

Številka 
odseka

Začetek 
odseka Potek odseka Konec 

odseka

Dolžina 
odseka v 
občini [m]

Namen 
uporabe

Preostala 
dolžina odseka 

v sosednji 
občini [m]

2.1 539010 539011 039020 LZ 039020 – Cerklje na 
Gorenjskem – LC 039121 039130 179 V

3. člen

V 7. členu se spremeni kategorizacija javnih poti (JP) tako, da se v se-
znamu javnih poti (JP) spremenijo  naslednje vrstice in skupna dolžina 
veljavno kategoriziranih javnih poti:

Zap. 
št.

Številka 
ceste

Številka
odseka

Začetek
odseka Potek odseka Konec 

odseka

Dolžina 
odseka v 
občini [m]

Namen 
uporabe

Preostala 
dolžina odseka 

v sosednji 
občini [m]

127 540430 540431 039120 LC 039120 – Sp. Zalog 540420 193 V

146 540700 540701 039800 Šenturška Gora HŠ 6 180 V

147 540700 540702 540660 Šola – Šent. Gora HŠ 4 82 V

178 540990 540991 540920 Velesovo – Ropret HŠ 32 41 V

                                                                                                                                                                            Skupaj         81.643    m
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4. člen

H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v 
skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih 
cest (Uradni list RS, št. 49/97 in 113/09) pridobljeno soglasje Direk-
cije Republike Slovenije za ceste št. 37162-3/201-174 z dne 19. 6. 
2014.

5. člen

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

   
Številka: 032-06/2010-154 
Cerklje na Gorenjskem, dne 2. 7. 2014

  Občina Cerklje na Gorenjskem
  Župan
  Franc Čebulj, l.r.

18.

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, 
št. 41/2004, 17/2006 - ORZVO187, 20/2006, 28/2006 - Skl. 
US, 49/2006 - ZMetD, 66/2006 - Odl. US, 33/2007 - ZPNačrt, 
57/2008, 70/2008, 108/2009, 48/2012, 57/2012, 97/2012), 3. 
in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 
32/1993, 30/1998 - ZZLPPO, 127/2006 - ZJZP), Uredbe o odvaja-
nju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list 
RS, št. 88/2011, 8/2012), Uredba o metodologiji za oblikovanje cen 
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja 
(Uradni list RS, št. 87/2012, 109/2012),  3. in 17. člen Zakona o prekr-
ških (Uradni list RS, št. 29/2011 UPB8, 43/2011, 21/2013), 3. člena 
Odloka o gospodarskih javnih službah občine Cerklje na Gorenjskem 
(Uradni vestnik občine Cerklje na Gorenjskem 1/2008)  ter 84. člena 
Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cer-
klje na Gorenjskem št. 3/2010)  je Občinski svet Občine Cerklje na 
Gorenjskem na 21. redni seji dne 2. 7. 2014 sprejel 

O D L O K
o odvajanju in čiščenju komunalne in 

padavinske odpadne vode na območju 
občine Cerklje na Gorenjskem

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(1) S tem odlokom se urejajo pogoji in način opravljanja obvezne 
občinske gospodarske javne službe odvajanja komunalne in padavin-
ske odpadne vode na celotnem območju Občine Cerklje na Gorenj-
skem, kjer je zgrajeno javno kanalizacijsko omrežje.

(2) S tem odlokom se urejajo tudi pogoji in način opravljanja obvezne 
občinske gospodarske javne službe čiščenja komunalne in padavin-
ske odpadne vode za aglomeracije v nižinskem delu občine, vezane 
na ČN Češnjevek (Velesovo - ID 3959, Trata pri Velesovem - ID 3960, 
Praprotna Polica - ID 3949 in Češnjevek - ID 3961, 3962) in na obmo-
čjih občine, kjer ne bo zgrajenega javnega kanalizacijskega omrežja 
(območja z odvajanjem odpadne vode v nepretočne greznice ali male 
komunalne čistilne naprave). 

(3) V vseh ostalih aglomeracijah v občini Cerklje na Gorenjskem se 
urejajo pogoji in način opravljanja obvezne občinske gospodarske 
javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode po 
Odloku o čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda (Uradni 
vestnik občine Cerklje na Gorenjskem, št. 3/2013), ki se nanaša na 
Centralno čistilno napravo Domžale.

(4) Odlok določa:
 1. splošne določbe, 
 2. zasnove opravljanja javne službe, 

 3. pogoje za opravljanje storitev  javne službe, 
 4. obveznosti in pravice izvajalca javne službe, 
 5. obveznosti in pravice uporabnikov, 
 6. nadzor, 
 7. vire financiranja javne službe, 
 8.  infrastrukturne objekte in naprave za izvajanje odvajanja in čišče-

nja odpadne vode, 
 9. določbe o globah, 
10. prehodne določbe, 
11. končne določbe. 

2. člen

(1) Javna služba obsega naslednje naloge: 
-  odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, ki se odvaja v 

javno kanalizacijo,
-  prevzem komunalno odpadne vode in blata iz nepretočnih greznic 

in malih komunalnih čistilnih naprav, 
-  čiščenje in obdelava komunalno odpadne vode in blata iz nepre-

točnih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav,
-  zagotavljanje izvedbe prvih meritev in obratovalnega monitoringa 

ali izdelave ocen obratovanja za male komunalne čistilne naprave, 
-  odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se odvaja v 

javno kanalizacijo z javnih površin ali streh.

(2) Odvajanje in čiščenje industrijske odpadne vode ter padavinske 
odpadne vode iz površin, ki niso javne, se ne šteje za storitev javne 
službe ne glede na to, če se takšna odpadna voda odvaja v javno 
kanalizacijo in čisti v komunalni ali skupni čistilni napravi.

(3) Izvajalec javne službe lahko, v skladu s soglasjem lastnika infra-
strukture, izvaja posebne storitve osebam, ki niso uporabniki storitev 
javne službe ali izvaja posebne storitve z uporabo javne infrastrukture, 
ki niso obvezne storitve javne službe, v skladu s predpisi, ki urejajo 
izvajanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.

(4) Izvajalec v primerih iz 2. in 3. odstavka tega člena ob soglasju 
lastnika infrastrukture z naročniki sklene posebno pogodbo. 

3. člen

Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen, kot ga določa 
Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne 
vode (Uradni list RS, št. 88/2011, 8/2012) in drugi predpisi s področja 
varstva okolja ter gradenj.

II. ZASNOVA OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE

4. člen

(1) Občina zagotavlja javno službo na celotnem območju občine. V 
izjemnih primerih do posameznih stavb ali skupin stavb dostop s cest-
nim motornim vozilom, ki je namenjeno prevozu komunalno odpadne 
vode in neobdelanega blata, ni mogoč, zato je v odloku določeno izva-
janje javne službe v omejenem obsegu, kar pomeni, da se v navedenih 
izjemnih primerih storitev javne službe ne izvaja.

(2) Obvezno občinsko gospodarsko javno službo (v nadaljnjem 
besedilu: javna služba) odvajanja in čiščenja  komunalne in padavin-
ske odpadne vode, opredeljeno v prvem in drugem odstavku 1. člena 
tega odloka,  zagotavlja Občina Cerklje na Gorenjskem preko jav-
nega podjetja Komunala Kranj, javno podjetje, d. o. o. (v nadaljnjem 
besedilu: izvajalec javne službe). Javna služba se izvaja v obsegu in 
pod pogoji, določenimi v tem odloku, ter predpisi, ki urejajo odvajanje 
in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode ter na podlagi 
pogodbe o najemu infrastrukture in izvajanju javnih služb in na podlagi 
drugih pogodb v zvezi z izvajanjem javne službe in javnimi pooblastili. 

(3) Izvajalec javne službe zagotavlja izvajanje javne službe pravilo-
ma le za tisto omrežje, pripadajoče objekte in naprave na njem, ki 
so grajeno javno dobro Občine Cerklje na Gorenjskem, za katero je 
pridobljeno uporabno dovoljenje ter so s pogodbo o najemu infra-
strukture in izvajanju javne službe dani v najem Komunali Kranj, jav-
no podjetje, d. o. o.
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5. člen

Izvajalec javne službe mora opravljati javno službo skladno: 
-  s programom za obvladovanje kakovosti poslovanja, ki izpolnjuje 

splošna merila za vodenje sistema kakovosti, predpisanega po 
standardu SIST ISO 9001 in 14001, 

-  s programom odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske 
odpadne vode, v skladu s predpisi o nalogah, ki se izvajajo v okviru 
javnih služb,

-  z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpa-
dne vode na območju Občine Cerklje na Gorenjskem za obdobje 
2008–2017 in v skladu z noveliranim državnim Operativnim pro-
gramom (sprejetim na 107. seji Vlade RS, s sklepom št. 35401-
2/2010/3, 11. 11. 2010),

-  z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpa-
dne vode (Uradni list RS, št. 88/2012,8/2012 – v nadaljevanju 
Uredba),

-  z ostalimi predpisi, ki določajo standarde izvajanja javne službe 
odvajanja in čiščenja odpadne vode in določajo maksimalne vre-
dnosti emisij v okolje.

6. člen

(1) Objekti in naprave, namenjene odvajanju in čiščenju komunalne in 
padavinske odpadne vode, so lahko del javne ali interne kanalizacije.
(2) Javni kanalizacijski sistem je hidravlično samostojen sistem pri-
marnega ali sekundarnega omrežja z enim iztokom, ki je namenjen 
izvajanju javne službe in ga upravlja en izvajalec javne službe. Iztok iz 
javnega kanalizacijskega sistema po tej uredbi je njegov končni iztok 
ali navezava na drug javni kanalizacijski sistem.
(3) Primarno kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije (v nadaljnjem 
besedilu: primarno omrežje) je sistem kanalov in jarkov ter z njimi pove-
zanih objektov in tehnoloških sklopov (peskolovi, lovilniki olj, črpali-
šča in druge naprave za prečrpavanje odpadne vode, zadrževalniki 
čistilnega vala, razbremenilniki in podobno), ki so namenjeni odvaja-
nju komunalne in padavinske odpadne vode, lahko pa tudi odvajanju 
industrijske odpadne vode, iz dveh ali več sekundarnih kanalizacij-
skih omrežij. Primarno omrežje se zaključi z navezavo na komunalno 
ali skupno čistilno napravo ali čistilno napravo padavinske odpadne 
vode.
(4) Sekundarno kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije (v nadalj-
njem besedilu: sekundarno omrežje) je sistem kanalov in jarkov ter z 
njimi povezanih objektov in tehnoloških sklopov (npr. peskolovi, lovil-
niki olj, črpališča in druge naprave za prečrpavanje odpadne vode, 
zadrževalniki čistilnega vala, razbremenilniki in podobno), ki so name-
njeni odvajanju komunalne in padavinske odpadne vode, ki nastaja na 
območju poselitve ali njegovem delu, lahko pa tudi odvajanju industrij-
ske odpadne vode, ki nastaja na območju poselitve ali njegovem delu 
in se čisti v komunalni ali skupni čistilni napravi. Sekundarno omrežje 
se zaključi z navezavo na komunalno ali skupno čistilno napravo ali 
čistilno napravo padavinske odpadne vode ali z navezavo na primarno 
omrežje.
(5) Interna kanalizacija so cevovodi s pripadajočo opremo, ki so 
namenjeni odvajanju komunalne in padavinske odpadne vode iz stav-
be v javno kanalizacijo, nepretočno greznico, obstoječo greznico ali 
malo komunalno čistilno napravo. Interna kanalizacija, kanalizacijski 
priključek, nepretočne greznice, obstoječe greznice, male komunal-
ne čistilne naprave niso objekti javne kanalizacije in pripadajo stavbi 
ali gradbenemu inženirskemu objektu, v katerem nastaja komunalna 
ali padavinska odpadna voda.
(6) Načrtovanje, gradnjo in vzdrževanje objektov iz prejšnjega odstav-
ka mora zagotoviti lastnik stavbe ali gradbenega inženirskega objekta, 
ki mu objekti iz prejšnjega odstavka pripadajo in so v njegovi lasti in 
upravljanju. 
  

7. člen

(1) Uporabniki javne službe so lastniki stavbe, dela stavbe ali gradbe-
nega inženirskega objekta in upravljavci javnih površin, za katere se 
zagotavlja izvajanje javne službe.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek v primeru solastništva stavbe, dela 
stavbe ali gradbenega inženirskega objekta obveznosti uporabnika 
javne službe lahko izvaja eden od lastnikov, če je med njimi o tem 
dosežen pisni dogovor.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena v večstanovanjskih stavbah 
brez upravnika obveznosti uporabnika javne službe lahko izvaja eden 
od lastnikov dela stavbe, če je med njimi o tem dosežen pisni dogovor.

(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena v večstanovanjskih stav-
bah z upravnikom obveznosti uporabnika javne službe izvaja upravnik 
stavbe, ki zagotavlja porazdelitev stroškov med lastniki delov stavbe v 
skladu s predpisom, ki ureja stanovanja.

8. člen

(1) Vso novo kanalizacijo je potrebno graditi v ločenem sistemu, kar 
pomeni, da je kanalizacija za komunalno odpadno vodo in industrijsko 
odpadno vodo grajena ločeno od kanalizacije za padavinsko vodo.
(2) Pri obnovah mešanega kanalizacijskega sistema se ločeno obrav-
nava odvajanje padavinskih vod. Odvajanje padavinskih  vod  se  v  
največji  možni  meri  uredi  z  odvajanjem  preko  ločenega  kanaliza-
cijskega sistema. Če zaradi konfiguracije terena, obstoječih vodov in 
drugih ovir ločeno odvajanje ni možno, se padavinske vode s streh in 
drugih utrjenih površin odvajajo v fekalno kanalizacijo. 
Projektanti javnega kanalizacijskega sistema so dolžni pri dimenzioni-
ranju kanalizacijskih vej upoštevati obstoječe stanje.
(3) Podatke o obstoječem stanju je projektant dolžan pridobiti pri 
izvajalcu javne službe. 

Standardi opremljenosti

9. člen

(1) Območje poselitve mora biti zaradi izvajanja storitve javne službe 
opremljeno z javno kanalizacijo z zagotovljenim čiščenjem komunalne 
odpadne vode v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvaja-
nju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav ali predpisom, ki ureja 
emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih 
naprav.
(2) Območje površin, predvideno za širitev naselja, mora biti glede 
na predvideno velikost in gostoto poselitve, opremljeno z javno kana-
lizacijo pod enakimi pogoji, kakor območje poselitve iz prejšnjega 
odstavka pred začetkom uporabe stavb na teh območjih, za katera 
je bila vloga za izdajo gradbenega dovoljenja vložena po uveljavitvi te 
uredbe. 
(3) Območja iz tega člena se štejejo za opremljena z javno kanalizaci-
jo, ko je za javno kanalizacijo pridobljeno uporabno dovoljenje v skladu 
s predpisi, ki urejajo graditev objektov.

10. člen

Dopolnitev tehničnih kriterijev Odloka je opredeljena v Pravilniku za 
projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo javne kanalizacije, ki ga 
potrdi Svet ustanoviteljev družbe Komunale Kranj, javno podjetje,  
d. o. o. 

III. POGOJI ZA OPRAVLJANJE STORITEV JAVNE SLUŽBE

Priključevanje na javno kanalizacijo

11. člen

(1) Na območju, kjer je javna kanalizacija zgrajena, je priključitev 
obvezna. 

(2) V javno kanalizacijo se mora odvajati tudi komunalna odpadna 
voda, ki nastaja v stavbi zunaj naselja ali dela naselja, ki je opremljeno 
z javno kanalizacijo, če je letna obremenitev zaradi nastajanja komu-
nalne odpadne vode preračunana na 1 m dolžine kanalskega voda, ki 
ga je treba zagotoviti za priključitev na javno kanalizacijo, večja od 0,02 
PE (50 m na PE), odvajanje pa je možno brez naprav za prečrpavanje. 

(3) Nadzor nad deli pri gradnji priključkov na javno kanalizacijo izvede 
izvajalec javne službe na stroške uporabnika. 

(4) V javno kanalizacijo se lahko odvaja tudi industrijska odpadna 
voda, če je interna kanalizacija izvedena ločeno za industrijsko in 
komunalno odpadno vodo ter je združitev obeh kanalizacij za merilnim 
mestom industrijske odpadne vode. 

(5) Pred odvajanjem industrijskih odpadnih vod mora investitor  
objekta, v katerem nastajajo industrijske odpadne vode, pridobiti pozi-
tivno mnenje izvajalca javne službe.
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12. člen

Vsaka stavba se praviloma priključuje preko svojega priključka. Ko to 
ni možno ali ni racionalno, je ob soglašanju vseh lastnikov stavb dovo-
ljena priključitev več stavb preko enega priključka. Skupni priključek 
je solastnina lastnikov stavb.

13. člen

(1) Priključitev na javno kanalizacijo lahko izvede katerikoli uspo-
sobljen izvajalec gradbenih del pod pogojem, da uporabnik pridobi 
predhodno pisno soglasje izvajalca javne službe in da financira stro-
ške izvedbe vključno s povrnitvijo okolice v prvotno stanje. Izvajalec 
gradbenih del oziroma uporabnik mora o tem pisno obvestiti izvajal-
ca javne službe najmanj 7 dni pred pričetkom del. Pri priključitvi na 
obstoječo  kanalizacijsko omrežje se mora dno priključka nahajati nad 
temenom iztočnega kanala. Pri novogradnjah fekalne kanalizacije pa 
se priključke lahko izvede v jaških ali direktno na cev preko fazonskega 
kosa najmanj 5 cm nad dnom iztočnega kanala. Uporabnik je dolžan 
zgraditi priključek  za kanalizacijo iz materialov, ki ustrezajo evropskim 
normativom (SIST EN), in na način, ki zagotavlja popolno tesnost.

(2) Vsak uporabnik mora na svojem zemljišču zgraditi revizijski jašek, 
v katerem so združene vse odpadne vode iz objekta. Revizijski jašek 
mora biti praviloma postavljen na takšnem mestu, da lahko do njega 
dostopa izvajalec in uporabnik.

14. člen

Javno kanalizacijsko omrežje mora zagotoviti odvodnjavanje pritli-
čja, ne pa tudi kletnih prostorov gradbenih objektov. Če ni drugače 
določeno, se mora dno sekundarne kanalizacije nahajati na globi-
ni najmanj 1,2 m od kote raščenega terena, s čimer je omogočeno 
nemoteno gravitacijsko odvodnjavanje pritličja priključenih objektov. 
Izvajalec javne službe lahko v primeru, ko globina javne kanalizacije 
to dopušča, dovoli tudi neposredno odvodnjavanje kletnih prostorov, 
vendar na izključno odgovornost lastnika objekta, ki mora z vgradnjo 
protipovratne lopute ali črpalke preprečiti nevarnost povratnega udara 
odpadne vode.

15. člen

Posamezni objekt ali del objekta, ki se zaradi neugodne lege v prosto-
ru nahaja pod koto dna odvodnega kanala, se na javno kanalizacijo pri-
ključi preko hišnega črpališča, ki ga je dolžan zgraditi in upravljati last-
nik priključka. V primeru, da se na nižje ležeči lokaciji nahaja več kot 5 
objektov z več kot 20 PE obremenitve, pri čemer posamezni objekt ni 
mogoče neposredno povezati na javno kanalizacijo, se zgradi skupno 
črpališče, ki so ga dolžni zgraditi uporabniki in ga je dolžan  vzdrževati 
izvajalec javne službe, vse nastale stroške pa nosijo uporabniki.

16. člen

Za vsak objekt ali sklop objektov na isti lokaciji, ki so v lasti enega 
uporabnika, je dovoljen samo en priključek na javno kanalizacijo. V 
primeru zahtevne konfiguracije terena ali ko to zahteva položaj in veli-
kost objektov, se izjemoma dovoli tudi izgradnja dveh ali več priključ-
kov pod pogojem, da se plačajo vse potrebne dajatve, stroški gradnje 
dodatnega števila odcepov za hišne priključke od mesta priključitve 
na javno kanalizacijo do parcelne meje uporabnika in obračunajo višji 
stroški vzdrževanja sistema.

17. člen

(1) Ob izgradnji javne kanalizacije se za vse objekte, ki mejijo na povr-
šine v javni rabi (ceste, pločniki, parkirišča), izvedejo tudi odcepi za 
hišne priključke do parcelne meje oziroma roba cestnega telesa. 

(2) Za tiste objekte, ki ne mejijo na javno površino, po kateri se gradi 
javna kanalizacija, se zgradi odcep do mesta, na katerem so priključe-
ni najmanj trije uporabniki pod pogojem, da se s tem strinja tudi lastnik 
služečega zemljišča. V vseh ostalih primerih (manj kot trije uporabniki 
ali neurejena služnost ali dostop do objekta) pa mora uporabnik sam 
zagotoviti pogoje za možnost priključitve na javno kanalizacijo. 

18. člen

Uporabnikom in drugim nepooblaščenim osebam ni dovoljeno pose-
gati v kanalizacijske objekte in naprave javne kanalizacije. Na trasi 

kanalizacije se ne sme graditi, postavljati objektov, nasipati materiala 
in izvajati ostalih aktivnosti, ki bi lahko povzročile poškodbe na cevovo-
du ali ovirale njegovo delovanje in vzdrževanje. Prav tako ni dovoljeno 
posegati v interne kanalizacijske objekte in naprave drugih uporabni-
kov ali jim celo preprečiti odvod odpadne vode v javno kanalizacijsko 
omrežje. 

19. člen

Sprememba dimenzije priključka, trase, merskega mesta in izvedba 
dodatnega priključka se obravnava na enak način, kot da gre za nov 
kanalizacijski priključek.

20. člen

Odjava priključka je dovoljena samo v primeru rušitve priključenega 
objekta, v primeru starih nenaseljenih objektov in v primeru začasnega 
priključka oziroma je odjava priključka možna le ob odjavi vodovodne-
ga priključka. Uporabnik mora zahtevo za odjavo v pisni obliki posre-
dovati izvajalcu javne službe. 
Prekinitev priključka izvede usposobljeni izvajalec gradbenih del na 
stroške uporabnika.

Javna pooblastila

21. člen

 (1) Za vsak poseg v prostor na celotnem območju, kjer se izvaja javna 
služba odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, 
mora izvajalec javne službe, v skladu s predpisi o graditvi objektov in 
predpisi o emisijah snovi iz malih komunalnih čistilnih naprav, na osno-
vi zahteve udeleženca pri graditvi objektov, izdati projektne pogoje oz. 
soglasje:
-  za priključitev na javno gospodarsko infrastrukturo na območju 

predvidene gradnje z urejeno javno kanalizacijo,
-  na območju predvidene gradnje, kjer ni javne kanalizacije, mora 

izvajalec javne službe zagotavljati prve meritve in obratovalni 
monitoring ter izdelati oceno obratovanja malih komunalnih čistil-
nih naprav in o tem voditi ustrezne evidence ter z lastniki malih 
komunalnih čistilnih naprav podpisati pogodbe o rednem črpanju 
muljev,

-  na obstoječem poselitvenem območju ob izgradnji javne kanaliza-
cije izvajalec javne službe, po izgradnji kanalizacije, pisno obvesti 
uporabnike o možnosti priključitve na javno omrežje.

 
(2) Na osnovi obvestila Občine Cerklje na Gorenjskem  o plačanem 
komunalnem prispevku bo izvajalec javne službe izdal soglasje za pri-
ključitev. Priključitev na javno kanalizacijo mora uporabnik opraviti v 
roku 6 mesecev po prejemu obvestila o obvezni priključitvi.

(3) Izvajalec javne službe izda pozitivno soglasje, ko so izpolnjeni 
naslednji pogoji:
-  če so dani tehnični pogoji za priključitev, urejene lastniške zade-

ve in ima uporabnik poravnane vse obveznosti do izvajalca javne 
službe;

- drugi pogoji v skladu s tem odlokom.

22. člen

Roki za izdajo posameznih dokumentov iz prejšnjega člena so določe-
ni s predpisi o graditvi objektov.

IV. OBVEZNOSTI IN PRAVICE IZVAJALCA JAVNE SLUŽBE 

Območje, ki je opremljeno z javno kanalizacijo

23. člen

Storitve, ki jih izvaja izvajalec javne službe za zagotavljanje nemotene-
ga delovanja javne kanalizacije:
  1.  vzdrževanje in čiščenje objektov javne kanalizacije s ciljem zago-

tavljati nemoteno odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih 
odpadnih voda; 

  2.  zagotoviti odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpa-
dne vode iz javnih površin;

  3.  zagotoviti odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se 
v javno kanalizacijo odvaja s površin, ki niso javne površine, in 
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industrijske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo kot 
posebno storitev zaradi uporabe objektov javne kanalizacije;

  4.  zagotoviti prevzem komunalne odpadne vode in grezničnih gošč 
pri uporabniku in zagotoviti obdelavo na centralni čistilni napravi;

  5.  zagotoviti prevzem in obdelavo blata iz malih komunalnih čistilnih 
naprav;

  6.  izdelati načrt gospodarjenja v skladu s predpisom, ki ureja ravna-
nje z odpadki;

  7.  izvajanje prvih meritev in obratovalnega monitoringa za male 
komunalne čistilne naprave;

  8.  izdelava potrdil in ocen obratovanja v skladu s predpisom, ki ure-
ja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih 
čistilnih naprav;

  9.  nadzor nad sestavo odpadne vode in nadzor nad delovanjem čistil-
nih naprav;

10.  upravljanje malih komunalnih čistilnih naprav in nepretočnih grez-
nic iz tretjega in četrtega odstavka 7. člena Uredbe;

11.  nadzor nad stanjem kanalizacijskih priključkov in interne kanaliza-
cije do vstopa v stavbo uporabnika v predpisanih obdobjih;

12.  skrb za razvoj dejavnosti ter pripravo planskih dokumentov izvajal-
ca javne službe;

13. sodelovanje pri izgradnji novega kanalizacijskega omrežja;
14.  sodelovanje pri planiranju obnov, širitev, dopolnitev javne kanali-

zacije;
15. vodenje investicijskih vzdrževalnih del na javni kanalizaciji;
16. izvajanje rednih vzdrževalnih del na javni kanalizaciji;
17. izvajanje nadzora novozgrajenih priključkov;
18. sodelovanje pri tehničnih pregledih objektov;
19. pisno obveščanje uporabnikov o izvajanju javne službe;
20.  izdelovanje programa odvajanja in čiščenja komunalne in padavin-

ske odpadne vode;
21.  skrb za redni obračun izvajanja storitev javne službe, okoljske 

dajatve in ostalih, s posebnimi predpisi določenih dajatev.

Območje, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo

24. člen

(1) Izvajalec javne službe mora zagotavljati:
-  prevzem blata  iz obstoječih greznic ter  malih komunalnih čistilnih 

naprav pri uporabniku storitev ter obdelavo blata na centralni čistil-
ni napravi najmanj enkrat na tri leta,

-  redno praznjenje nepretočnih greznic in odvoz ter obdelavo njiho-
ve vsebine na centralni čistilni napravi,

-  prevzem blata in izvajanje prvih meritev in obratovalnega monito-
ringa iz malih komunalnih čistilnih naprav  najmanj enkrat na tri leta, 

-  izvajanje prvih meritev in obratovalnega monitoringa za male 
komunalne čistilne naprave; v skladu s predpisi, ki urejajo emisi-
jo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih 
naprav,

-  izdelava potrdil in ocen obratovanja v skladu s predpisom, ki ure-
ja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih 
čistilnih naprav.

(2) Izvajalec javne službe mora lastnike ali upravljavce nepretočnih 
greznic, obstoječih greznic in malih komunalnih  čistilnih  naprav  
preko  sredstev javnega obveščanja ali na krajevno običajen  način 
obvestiti o:
-  komunalni ali skupni čistilni napravi, na kateri se obdeluje komu-

nalna odpadna voda in blato,
-  pogojih odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode v javno 

kanalizacijo, 
-  rokih in času praznjenja nepretočnih, obstoječih greznic in pre-

vzemanju blata malih komunalnih čistilnih naprav,
-  rokih in času izvedbe prvih meritev in obratovalnega monitoringa 

za male komunalne čistilne naprave, 

(3) Izvajalec javne službe mora izdelati terminski plan praznjenja in 
zagotavljati prevzem blata za:
- nepretočne greznice;
- pretočne (obstoječe greznice) najmanj enkrat na tri leta;
- male komunalne čistilne naprave najmanj enkrat na tri leta.

 (4) Praznjenje greznic in malih komunalnih čistilnih naprav se izvaja:
- po rednem planu izvajalca javne službe;
- na osnovi izrednih naročil uporabnikov.

(5) V primeru praznjenja greznic in malih komunalnih čistilnih naprav 
po planu izvajalca javne službe izvajalec pisno obvesti uporabnika o 
predvideni praznitvi najmanj 8 dni pred opravljanjem storitve. Če se  
uporabnik ne odzove, mu izvajalec javne službe pošlje ponoven dopis 
s priporočeno pošto najmanj 15 dni pred predvidenim opravljanjem 
storitve.
Če uporabnik tudi v drugem predvidenem terminu ne omogoči praz-
njenja ali greznica ne ustreza predpisom, izvajalec javne službe o tem 
obvesti pristojno občinsko inšpekcijo.

(6) Uporabnik je dolžan sam pripraviti greznico za praznjenje (odpira-
nje pokrovov, možnost dovoza in dostopa do greznice). Če uporabnik 
ne more sam zagotoviti priprave greznice, lahko to stori izvajalec javne 
službe na stroške uporabnika.

(7) Storitev prevzema blata iz obstoječih greznic, malih komunalnih 
čistilnih naprav ter praznjenje nepretočnih greznic izvajalec javne slu-
žbe lahko odda po pogodbi tudi drugim podizvajalcem. Naročila za sto-
ritev se zbirajo pri izvajalcu. Podizvajalec je dolžan posredovati redne 
podatke o izvedenem delu. Za uporabnike se pogoji ne spreminjajo.

(8)  V primeru uporabe blata, ki nastaja na kmetijskem gospodarstvu 
in je v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistil-
nih naprav v kmetijstvu, zmešano skupaj s komunalno odpadno vodo, 
z gnojevko oziroma gnojnico ter skladiščeno najmanj šest mesecev 
pred uporabo, se  lahko uporablja za gnojilo v kmetijstvu. V tem prime-
ru izvajalec javne službe opravi prve meritve in obratovalni monitoring  
ali izdelavo ocene obratovanja male čistilne naprave kot obvezno sto-
ritev javne službe.

(9) Določbe prejšnjega odstavka se lahko uporabljajo samo v prime-
ru, če lastnik nepretočne greznice ali male komunalne čistilne naprave 
izvajalcu javne službe ob vsakokratni storitvi obratovalnega monito-
ringa  predloži pisno izjavo, da je uporaba blata za gnojilo v kmetijstvu 
v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih 
naprav v kmetijstvu.

Ostale obveznosti izvajalca javne službe 

25. člen

(1)  Izvajalec javne službe mora voditi evidence o: 
  1.  naseljih, kjer se zagotavlja storitev javne službe, in načinu njenega 

izvajanja,
  2.  območjih poselitve, kjer izvaja storitve javne službe, in načinu nje-

nega izvajanja,
  3.  stavbah, kjer izvaja storitve javne službe, in načinu, vrsti in obsegu 

njenega izvajanja, 
  4. uporabnikih storitev javne službe, 
  5. javnih kanalizacijskih sistemih, 
  6. iztokih iz javnih kanalizacijskih sistemov,
  7.  dolžini primarnega in sekundarnega kanalizacijskega omrežja jav-

ne kanalizacije, 
  8.  komunalnih in skupnih čistilnih napravah in čistilnih napravah 

padavinske odpadne vode, ki so javna infrastruktura za izvajanje 
javne službe,

  9. stavbah, ki so priključene na javno kanalizacijo;
10.  stavbah, iz katerih se komunalna odpadna voda odvaja v kanali-

zacijo, ki ni javna in čisti v mali komunalni čistilni napravi ali zbira v 
nepretočni greznici;

11.  evidenco o malih komunalnih čistilnih napravah, stavbah, katerih 
komunalna odpadna voda se odvaja v malo komunalno čistilno 
napravo;

12.  stavbah, katerih komunalna odpadna voda se odvaja v obstoječo 
greznico;

13.  stavbah, katerih komunalna odpadna voda se zbira v nepretočno 
greznico;

14.  objektih in napravah sekundarnega, primarnega in magistralnega 
omrežja;

15. komunalnih, skupnih in malih komunalnih čistilnih napravah;
16. priključkih stavb na javno kanalizacijo;
17.  napravah, ki odvajajo industrijsko odpadno vodo v javno kanali-

zacijo;
18.  celotni količini odvedene in prečiščene komunalne odpadne 

vode;
19.  celotni količini odvedene in prečiščene industrijske odpadne 

vode;
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20.	količinah	obdelanega,	predelanega	in	odstranjenega	blata;
21.		količini	komunalne	odpadne	vode,	prevzete	s	praznjenjem	grez-

nic	in	malih	komunalnih	čistilnih	naprav,
22.		utrjenih	 površinah,	 za	 katere	 zagotavlja	 odvajanje	 padavinske	

vode;
23.		izdanih	potrdilih	 in	ocenah	obratovanja	po	predpisih,	ki	urejajo	

emisijo	 snovi	 pri	 odvajanju	 odpadne	 vode	 iz	 malih	 komunalnih	
čistilnih	naprav;

24.	stroških	izvajanja	javne	službe.
25.		ostale	evidence,	predpisane	z	Uredbo	in	drugimi	predpisi	o	emi-

sijah	snovi.	

(2)		 Spremljajoče	zadolžitve	izvajalca	javne	službe:	
1.	 vodi	kataster	kanalizacijskega	omrežja;
2.	 vodi	kataster	greznic	in	malih	komunalnih	čistilnih	naprav,
3.	 	omogoča	občini	dostop	do	podatkov	 iz	katastra	 in	 ji	posreduje	

podatke	za	zbirni	kataster;
4.	 skrbi	za	ustrezno	kadrovsko	usposobljenost	zaposlenih;
5.	 skrbi	za	ustrezno	tehnično	opremljenost.

(3)		 Občina	Cerklje	na	Gorenjskem	se	obvezuje,	da	bo	v	skladu	s	pred-
pisi	o	vodenju	katastrov	javne	infrastrukture	in	v	skladu	s	pogodbo	o	
vodenju	katastra	izvajalcu	javne	službe	enkrat	letno	oziroma	po	dogo-
voru	brez	plačila	posredovala	informacije	javnega	značaja,	ki	jih,	na	
podlagi	predpisov	o	lokalni	samoupravi,	pridobi	od	državnih	organov	
za	potrebe	Geografskega	informacijskega	sistema.

26.	člen

Izvajalec		javne		službe		je		materialno		odgovoren		za		škodo,	ki	nastane		
na		napravah		in		objektih	uporabnika	kot	posledica	nestrokovnega	ali	
malomarnega	vzdrževanja	kanalizacijskega	sistema.	Ni	pa	odgovoren	
za	škodo,	ki	nastane	kot	posledica:
-	 višje	sile,	to	je	v	primeru	poplav,	ob	naravnih	in	drugih	nesrečah;	
-	 ko	niso	zagotovljeni	pogoji	ureditve	vodotokov	in	zalednih	vod;	
-	 	ko	priključitev	ni	izvedena	v	skladu	s	soglasjem	izvajalca	javne	

službe.	
	

27.	člen

Izvajalec	javne	službe	lahko	prekine	odvajanje	odpadne	vode	v	pri-
meru	višje	sile.	
Kot	višja	sila	se	upoštevajo	nepredvidljive	okvare	in	motnje	delova-
nja	na	objektih	 in	napravah	 javne	kanalizacije	zaradi	poplav,	potre-
sa,	zemeljskega	premika,	udora,	eksplozije,	požara,	daljšega	izpada	
električne	energije,	terorističnega	dejanja	in	podobno.	
V	tem	primeru	mora	izvajalec	javne	službe	ukrepati	v	skladu	s	sprejeti-
mi	načrti	ukrepov	za	take	primere.

28.	člen

(1)	Ob	vsaki	začasni	prekinitvi	odvajanja	 in	čiščenja	odpadne	vode	
mora	izvajalec	javne	službe	o	tem	pisno	ali	preko	sredstev	javnega	
obveščanja	obvestiti	vse	prizadete	uporabnike,	pri	čemer	mora	obvez-
no	navesti	čas,	dolžino	trajanja	prekinitve,	način	ravnanja	z	odpadno	
vodo	 v	 času	 prekinitve	 in	 posledice	 v	 primeru	 neupoštevanja	 tega	
navodila.

(2)	Prav	tako	je	dolžan	obvestiti	tudi	vse	ostale	osebe,	ki	niso	nepo-
sredno	priključene	na	javno	kanalizacijo,	bi	pa	v	času	prekinitve	lahko	
utrpele	morebitno	škodo.

29.	člen

Uporabniku	v	času	trajanja	prekinitve	ni	dovoljeno	izpuščati	vode	v	
javno	kanalizacijsko	omrežje	in	je	odgovoren	za	vso	neposredno	in	
posredno	škodo,	ki	bi	nastala	s	tem	dejanjem.

30.	člen
(1)		 Izvajalec	 javne	službe	na	stroške	uporabnika,	po	predhodnem	
obvestilu,	prekine	odvajanje	odpadne	vode,	kadar:
-	 	ugotovljeno	stanje	interne	kanalizacije	ogroža	zdravje	in	premože-

nje	prebivalcev,
-	 	ugotovljeno	stanje	interne	kanalizacije	ogroža	vodne	vire	ali	oskr-

bo	s	pitno	vodo,
-	 	uporabnik	ne	poravna	stroškov	storitev	v	osmih	dneh	po	prejemu	

opomina,

-	 	je	kanalizacijski	priključek	izveden	brez	soglasja	izvajalca	javne	
službe,

-	 	uporabnik	 onemogoča	 izvajalcu	 meritve	 parametrov	 količin	 in	
onesnaženosti,

-	 	stanje		interne		kanalizacije		ogroža		delovanje		javne		kanalizacije	
ali		procesa		na		komunalni	čistilni	napravi.

(2)	 Prekinjeno	odvajanje	odpadne	vode	velja	za	čas	do	odprave	vzro-
ka	prekinitve.	Vse	stroške,	nastale	s	prekinitvijo	in	ponovno	priključi-
tvijo,	plača	uporabnik.

31.	člen

Izvajalec	javne	službe	mora	pristojnemu	ministrstvu	redno	posredovati	
programe	in	poročila	o	izvajanju	javne	službe	v	skladu	s	predpisi	o	nalo-
gah,	ki	se	izvajajo	v	okviru	obvezne	občinske	javne	službe	odvajanja	in	
čiščenja	komunalne	in	padavinske	odpadne	vode.

V. OBVEZNOSTI IN PRAVICE UPORABNIKOV

32.	člen

Objekti	in	naprave,	ki	so	v	lasti	uporabnika	ali	uporabnikov,	so:	
-	 interna	kanalizacija,
-	 nepretočne	greznice,
-	 	male	komunalne	čistilne	naprave	z	zmogljivostjo,
-	 	naprave	in	objekti	za	predčiščenje	odpadnih	voda	(lokalne	čistilne	

naprave,	obstoječe	greznice,	gnojnične	jame),
-	 interna	črpališča	odpadnih	vod,
-	 	vodomeri	na	lastnih	vodnih	virih	ali	merilniki	pretokov	na	iztokih	

pred	izpustom	v	javno	kanalizacijo,
-	 	merilna	mesta	in	vzorčevalniki	na	kanalizacijskem	priključku	ali	na	

vtokih	in	iztokih	iz	internih	čistilnih	naprav.

Objekte	in	naprave	iz	prvega	odstavka	tega	člena	vzdržuje	uporabnik	
na	svoje	stroške.

Območje, ki je opremljeno z javno kanalizacijo

33.	člen

Priključitev	stavbe	na	javno	kanalizacijsko	omrežje	uporabnik	izvede	
na	podlagi	pisnega	soglasja	izvajalca	javne	službe.	

34.	člen

Uporabnik	sme	odvajati	v	 javno	kanalizacijo	odpadno	vodo	samo	v	
količinah	in	z	lastnostmi,	ki	so	določene	s	predpisi	o	emisiji	snovi	in	s	
pogoji	pisnega	soglasja	izvajalca	javne	službe.

35.	člen

Obveznosti	uporabnika:	
-	 		interna	kanalizacija	mora	biti	zgrajena	v	skladu	s	soglasjem	izva-

jalca	javne	službe;
-	 skrbi	za	redno	vzdrževanje	interne	kanalizacije;
-	 izvajalcu	omogoča	pregled	interne	kanalizacije
-	 	dovoli	dostop	do	javne	kanalizacije	za	izvajanje	vzdrževalnih	del	na	

javni	kanalizaciji,	kadar	ta	poteka	po	njegovem	zemljišču;
-	 	v	primeru	motenj	v	delovanju	kanalizacijskega	sistema	o	tem	opo-

zori	izvajalca	javne	službe;
-	 	uporabnik	je	vsako	spremembo	dolžan	sporočiti	izvajalcu	javne	

službe	(ime,	naziv,	naslov,	ipd.)

36.	člen

Na	 območju	 poselitve,	 ki	 je	 opremljena	 z	 javno	 kanalizacijo,	 mora	
uporabnik	(lastnik	stavbe),	v	kateri	nastaja	komunalna	odpadna	voda,	
zagotoviti,	da	se	komunalna	odpadna	voda	odvaja	v	javno	kanalizacijo.
Na	območju	poselitve,	kjer	se	na	novo	zgradi	 javna	kanalizacija,	 je	
uporabnik	dolžan	greznico	opustiti	in	se	v	roku	6	mesecev	po	prejemu	
obvestila	o	obvezni	priključitvi	priključiti	na	javno	kanalizacijo.	
Uporabnik	mora	greznico	očistiti,	 zasuti	ali	pa	 jo	uporabiti	 za	drug	
namen	(npr.	za	zbiralnik	vode	za	deževnico).

37.	člen

(1)	Lastnik	stavbe	mora	za	padavinsko	vodo,	ki	odteka	s	strehe	stav-
be,	zagotoviti	odvajanje	neposredno	v	vode	ali	posredno	v	podzemne	
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vode, kadar je to izvedljivo. Prav tako mora za padavinsko vodo, ki 
odteka iz utrjenih površin, zagotoviti odvajanje neposredno v vode ali 
posredno v podzemne vode, kadar je to izvedljivo.

(2) Na območjih, kjer ponikanje zaradi sestave tal ni možno, kanaliza-
cijski sistem pa omogoča priključitev padavinskih voda, se le-ta lahko 
odvaja v javno kanalizacijo, pod pogojem, da uporabnik pridobi sogla-
sje za priključitev padavinskih voda s strani izvajalca javne službe.

38. člen

Odpadna voda ne sme vsebovati sestavin, ki bi škodovale okolju, 
objektom in napravam javne kanalizacije in delavcem, ki vzdržujejo 
kanalizacijsko omrežje. Vsebnost teh snovi ne sme preseči s predpisi 
določene maksimalno dovoljene vrednosti za izpust v javno kanaliza-
cijsko omrežje.

V fekalno kanalizacijo je prepovedano odvajati: 
  1.  strupene snovi;
  2.  odpadna topila;
  3.  snovi, ki razvijajo strupene pline, ali eksplozijske mešanice;
  4.  jedke snovi (kisline, alkalije in soli);
  5.  maščobe in odpadno olje;
  6.   trdne snovi, kot so ostanki hrane, pepel, kosti, gnoj, rastlinske 

ostanke, trupla poginulih živali;
  7.   mavec, pesek, tekstil, les, perje, dlako, steklo, žagovino, plastiko 

ali druge predmete;
  8.  radioaktivne snovi;
  9.  kužne snovi;
10.  odpadno vodo iz gnojišč, silažno vodo;
11.  svežega ali pregnitega blata iz greznic;
12.   zmlete ali zdrobljene trdne odpadke (montaža nožnih sekal na 

iztoku v fekalno kanalizacijo je prepovedana);
1 3.   druge snovi, ki jih je v skladu s predpisi o emisijah snovi prepove-

dano odvajati v javno kanalizacijsko omrežje.

Območje, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo

39. člen

Na poselitvenem območju brez javne kanalizacije in na poselitvenem 
območju, kjer po operativnem programu opremljanja naselij z javno 
kanalizacijo ni predvidena gradnja javne kanalizacije, se za predvide-
ne objekte, v katerih nastaja komunalna odpadna voda, odvajanje in 
čiščenje komunalne odpadne vode predvidi:
- nepretočne greznice, 
- male komunalne čistilne naprave.

40. člen

(1) Na poselitvenem območju brez javne kanalizacije se iz obstoječih 
objektov komunalna odpadna voda lahko zbira v obstoječi greznici, ki 
jo je uporabnik dolžan izprazniti najmanj enkrat na tri leta.

(2) Odpadno vodo in goščo iz greznic je prepovedano odvažati na 
javne ali kmetijske površine oziroma neposredno odvajati v površin-
ske ali podzemne vode ali neposredno odvajati na površino lastnih ali 
sosednjih zemljišč.

(3) Greznice lahko prazni izključno izvajalec javne službe oziroma 
podizvajalci, ki imajo z izvajalcem javne službe sklenjeno pogodbo. 

41. člen

 (1)  Na poselitvenem območju, kjer po operativnem programu oprem-
ljanja  naselij z javno kanalizacijo ni predvidena gradnja javne kanaliza-
cije, morajo lastniki obstoječih stavb na svoje stroške zagotoviti čišče-
nje  v  mali  komunalni  čistilni  napravi  najpozneje do 31. decembra 
2017, če stavba ni na občutljivem območju, oziroma do 31. decembra 
2015, če je na občutljivem območju.

(2) Lastniki ali upravljavci stavb morajo sami zagotoviti redno vzdr-
ževanje in čiščenje interne kanalizacije in kanalizacijskih priključkov, 
redno vzdrževanje nepretočnih greznic, obstoječih pretočnih greznic 
in malih komunalnih čistilnih naprav. Sami morajo zagotoviti tudi obča-
sno preverjanje tehnične brezhibnosti kanalizacijskih priključkov, 
nepretočnih greznic ter malih komunalnih čistilnih naprav, najmanj 
enkrat na 20 let.

42. člen

(1) Uporabnik objekta, ki ima za čiščenje odpadnih vod zgrajeno malo 
komunalno čistilno napravo, je upravičen do plačevanja nižje okoljske 
dajatve za obremenjevanje okolja zaradi odvajanja odpadne vode.

(2) Za znižanje okoljske dajatve mora lastnik objekta, iz katerega se 
odpadne vode čistijo v mali komunalni čistilni napravi, priložiti izjavo o 
skladnosti za malo čistilno napravo ter z izvajalcem javne službe pod-
pisati pogodbo za izdelavo ocene obratovanja, kontrolo delovanja in 
prevzem blata iz male komunalne čistilne naprave ter opraviti ustrezno 
oceno obratovanja male čistilne naprave.

(3) V malo komunalno čistilno napravo je prepovedano odvajati indus-
trijsko odpadno vodo ali padavinsko odpadno vodo.

(4) Uporabnik stavbe, iz katere se komunalne odpadne vode odvajajo 
v malo komunalno čistilno napravo, je dolžan izvesti odvoz blata vsaj 
enkrat na tri leta.

43. člen

(1) Storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi grez-
nicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami, se izvajajo v okvi-
ru javne službe. Zanje je potrebno ločeno oblikovati in obračunavati 
cene. Zaračunana cena storitve je sestavljena iz omrežnine, cene 
storitve in okoljske dajatve v skladu z veljavno zakonodajo, ki določa 
oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 
varstva okolja. Ceno plača uporabnik oz. povzročitelj onesnaženja. 

(2) Prve meritve in obratovalni monitoring zagotavlja izvajalec javne 
službe za celotno območje, kjer izvaja javno službo, ne glede na to, ali 
malo komunalno čistilno napravo vzdržuje sam, v okviru storitev javne 
službe ali z njo upravlja druga oseba.

VI. NADZOR 

44. člen

(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka izvaja občinska inšpek-
cijska služba, to je Medobčinski inšpektorat Kranj, če zakon ne določa 
drugače.

(2) Izvajalec javne službe in pristojna občinska inšpekcijska služba 
imata pravico in dolžnost, da v primeru potrebe opravita pregled kana-
lizacijskih objektov in naprav, ne glede na to, kdo je lastnik oziroma  
uporabnik teh objektov in naprav. 

(3) Občinska inšpekcijska služba lahko izvajalcu naloži obvezni 
pregled kanalizacijskih objektov in naprav ter izdelavo poročila, ki je 
sestavni del inšpekcijskega postopka.

45. člen

(1) V primeru, ko zavezanec ne izvrši odločbe, izdane na podlagi prve-
ga odstavka tega člena, v roku, določenem v odločbi, občinski inšpek-
tor lahko odredi prisilno izvršitev odločbe na stroške zavezanca.

(2) Izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne 
in padavinske vode je dolžan ugotavljati nepravilno ravnanje, to je rav-
nanje, ki ni v skladu s tem odlokom. V primeru neupoštevanja določil 
tega odloka je dolžan kršitelje prijaviti občinski inšpekciji.

VII. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE

46. člen

Viri financiranja javne službe so: 
-  cena storitev javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in 

padavinske odpadne vode; 
- okoljske in druge dajatve določene s predpisi; 
- sredstva občinskega proračuna; 
- drugi viri.
 

47. člen

(1) Za izvedbo rednih vzdrževalnih del na javni kanalizaciji skrbi izvaja-
lec javne službe, lahko pa določena dela v skladu s predpisi o javnem 
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naročanju pisno naroči pri tretji osebi, ki je strokovno usposobljena 
za ta dela. Stroški za redna vzdrževalna dela se krijejo iz cene storitve 
javne službe.

(2) Investitor vzdrževalnih del v javno korist, rekonstrukcij in gradnje 
kanalizacije je občina.

(3) V primeru rekonstrukcije javne kanalizacije so priključki v cestnem 
telesu  do parcelne meje lastnika objekta strošek obnove kanalizacije, 
ki se financira iz javnih sredstev.

(4) Izvajalec ima zaradi izvajanja javne službe brez soglasja lastnika 
pravico pristopati do kanalizacijskih objektov in naprav, malih komu-
nalnih čistilnih naprav in greznic, vendar mora pisno ali ustno obvestiti 
lastnika prizadetega zemljišča najmanj 5 dni prej. V primeru nujnih 
interventnih del izvajalec lastnika zemljišča obvesti ustno, pisno obra-
zložitev pa pošlje takoj, ko je to  možno (prvi delovni dan po dogodku). 

Cena storitev javne službe

48. člen

Cena odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode 
se oblikuje in potrjuje na način, ki ga določajo predpisi o oblikovanju 
cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva 
okolja, na predlog izvajalca javne službe.

49. člen

(1) Cena storitev odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske 
odpadne vode mora biti prikazana ločeno za:
-  storitve odvajanja komunalne odpadne in padavinske odpadne 

vode z javnih površin,
- odvajanje padavinske odpadne vode s streh,
-  storitve čiščenja komunalne odpadne vode in padavinske odpa-

dne vode z javnih površin,
- čiščenje padavinske odpadne vode s streh,
-  storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi grez-

nicami in malimi komunalnimi čistilnimi  napravami.

(2) Zaračunana cena posamezne storitve je sestavljena iz:
-  omrežnine,
-  cene storitve in 
-   okoljske dajatve v skladu s predpisom, ki ureja okoljske dajatve za 

onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadne vode (pri prvi in 
peti alineji prejšnjega odstavka).

(3) Osnova za obračun odvajanja in čiščenja komunalne odpadne 
vode in storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi 
greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami, je dobavljena 
količina pitne vode, merjena z obračunskimi vodomeri.

(4) V primeru, da stavba, za katero se opravljajo storitve odvajanja in 
čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode, ni opremljena z 
obračunskim vodomerom za merjenje porabe pitne vode, se za količi-
no storitev iz prejšnjega odstavka upošteva število stalno prijavljenih 
stanovalcev ob upoštevanju normirane porabe pitne vode, ki znaša 
0,15 m3 na osebo na dan.

(5) Uporabniki so dolžni kriti stroške odvajanja in stroške čiščenja 
odpadne vode od dneva priključitve na javno kanalizacijo oziroma 
čistilno napravo.

(6) Stroške odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne 
vode ter storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi 
greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami, se uporabni-
kom zaračunava mesečno. Praznjenje greznic se izvaja sistematično 
po planu izvajalca najmanj enkrat na tri leta ali po naročilu uporabnika. 
Cena pokriva stroške enkratnega praznjenja na tri leta, vsako dodatno 
praznjenje se uporabniku zaračuna po ceni v veljavnem ceniku, zmanj-
šani za 30 %. V primeru, da uporabnik potrebuje večkratno praznjenje 
(neustrezna greznica, problemi s ponikanjem, nepretočna greznica), 
se sklene pogodba.

50. člen

(1) Storitve odvajanja in čiščenja padavinske odpadne vode s streh 
se obračunavajo v m3 glede na količino padavin, ki padejo na tlorisno 

površino strehe, s katere se padavinska odpadna voda odvaja v javno 
kanalizacijo ali čisti na komunalni čistilni napravi.
(2) Za količino padavinske odpadne vode se šteje povprečna letna 
količina padavin, obdobju zadnjih petih let, ki je izmerjena v okviru 
meritev državne mreže meteoroloških postaj, preračunana na površi-
no strehe, s katere se padavinska odpadna voda odvaja v javno kana-
lizacijo ali čisti na čistilni napravi.

51. člen

Zagotavljanje uporabe javne infrastrukture za odvajanje industrijskih 
odpadnih voda in njihovo čiščenje na čistilni napravi osebam, ki niso 
uporabniki storitev javne službe, je posebna storitev izvajalca. Izvaja-
lec lahko opravlja posebne storitve v soglasju z lastnikom javne infra-
strukture, pri čemer ne sme ustvarjati negativne razlike med prihodki 
in odhodki, ki izvirajo iz tega naslova.

52. člen

Uporabnik, ki vodo uporablja v reprodukcijske namene (jo vgrajuje 
v izdelke, uparja ali uporablja v kmetijski proizvodnji in podobno), jo 
odvaja neposredno v vodotok ali ponika, ima pravico zahtevati, da se 
mu ta delež odšteje od obračunanih količin za odvajanje in čiščenje 
odpadne vode in okoljske dajatve za obremenjevanje vode pod na-
slednjimi pogoji:
-   da se količina tako uporabljene vode meri s posebej vgrajenim 

vodomerom,
-   da razpolaga s sistemom za ponikanje ali odvajanje vode v vodotok 

in da je za ta objekt pridobil tudi uporabno dovoljenje in vsa ostala 
soglasja.

53. člen

Omrežnina je del cene, ki pokriva letne stroške javne infrastrukture, 
ki je namenjena odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpa-
dne vode na območju občine ter se uporabnikom obračunava v skladu 
s predpisi o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih 
javnih služb varstva okolja.
Omrežnina pri storitvi čiščenja se zaračunava uporabnikom za storitve 
čiščenja komunalnih odpadnih voda, za storitve čiščenja padavinskih 
odpadnih voda in za storitve obdelave prevzetega blata iz nepretočnih 
greznic, obstoječih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav.
Omrežnina pri storitvi odvajanja pa se zaračunava uporabnikom za 
storitve odvajanja komunalnih odpadnih voda in za storitve odvajanja 
padavinskih odpadnih voda. 
Omrežnina vključuje: stroške amortizacije ali najema osnovnih sred-
stev, ki so javna infrastruktura, stroške zavarovanja infrastrukture, 
stroške odškodnin (služnosti, za povzročeno škodo, povezano z gra-
dnjo, obnovo ali vzdrževanjem infrastrukture), odhodke financiranja 
(stroški obresti in drugi stroški, povezani z dolžniškim financiranjem 
gradnje ali obnove infrastrukture).

54. člen 

(1) Izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavin-
ske odpadne vode v občini Cerklje na Gorenjskem plačuje najemnino 
za uporabo javne infrastrukture v skladu s pogodbo o najemu javne 
infrastrukture in izvajanju javnih služb. Najemnina je določena najmanj 
v višini obračunane amortizacije za vso javno infrastrukturo, ki je potre-
bna za opravljanje posamezne javne službe.

(2) Če se ob potrditvi cene občinski svet odloči, da potrjena cena sto-
ritve javne službe ne pokriva celotne najemnine iz prejšnjega odstavka 
ali cene opravljene storitve, mora za razliko občina oblikovati subven-
cijo iz proračuna občine.

(3) Občina lahko prizna subvencijo iz prejšnjega odstavka  v izračun 
cen storitev javnih služb za uporabnike, ki so gospodinjstva ali izvajalci 
nepridobitnih dejavnosti.
  

55. člen

(1) Ceno storitve posamezne javne službe za območje občine predla-
ga izvajalec z elaboratom o oblikovanju cene izvajanja storitev javne 
službe in jo predloži občinskemu svetu v potrditev.

(2) Občina določi potrjeno ceno posamezne javne službe in more-
bitno subvencijo, izvajalec pa oblikuje in na svojih spletnih straneh ter 
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na krajevno običajen način objavi cenik s potrjeno ceno, znižano za 
morebitno subvencijo.

56. člen

(1) Stroške odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda se upo-
rabnikom zaračuna na osnovi dejanske porabe pitne vode v preteklem 
obračunskem obdobju ali v akontacijah, določenih glede na porabo 
pitne vode v preteklem obračunskem obdobju. Dejansko porabo se 
ugotavlja najmanj enkrat letno, ko se izvede tudi poračun akontacij.

(2) Stroške odvajanja in čiščenja padavinske odpadne vode se upo-
rabnikom zaračunava mesečno. Stroške se obračunava v primeru 
odvajanja v javno kanalizacijo.

(3) Uporabniki morajo plačati zaračunane storitve najpozneje v 15 
dneh od datuma izstavitve računa, razen če zakon ne določa drugače 
oziroma ni s pogodbo določen drugačen rok plačila.

57. člen

(1) Če se uporabnik s prejetim računom ne strinja, ima pravico, da v 8 
dneh od prejema računa vloži pisni ugovor pri izvajalcu javne službe. 
Ugovor na izdani račun ne zadrži plačila.

(2) Izvajalec javne službe mora na pisni ugovor porabnika pisno odgo-
voriti v roku 14 dni od prejema ugovora.

(3) Če uporabnik svojih obveznosti ne poravna niti v 8 dneh po preje-
mu odgovora, mu izvajalec javne službe pošlje opomin. Če uporabnik 
tudi v tem primeru ne poravna obveznosti, izvajalec javne službe v 8 
dneh po izdaji opomina izvede prekinitev odvajanja odpadne vode. 
S sklepom o prekinitvi odvajanja odpadne vode izvajalec javne slu-
žbe uporabnika obvesti, da je dolžan poravnati vse stroške v zvezi s 
prekinitvijo odvajanja odpadne vode. Stroški ponovnega priklopa na 
kanalizacijsko omrežje bremenijo uporabnika.

(4) Prekinitev odvajanja odpadne vode velja toliko časa, dokler upo-
rabnik ne poravna vseh obveznosti do izvajalca javne službe.

VIII. INFRASTRUKTURNI OBJEKTI IN NAPRAVE ZA IZVAJANJE 
ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNE VODE

58. člen

(1) Infrastruktura, ki je v lasti Občine Cerklje na Gorenjskem in preko 
katere izvajalec javne službe izvaja javno službo v skladu s tem odlo-
kom in pogodbo iz 4. člena tega odloka, so:
- zemljišča,
- objekti in naprave javnega kanalizacijskega sistema, 
- kanalizacija za odvajanje padavinskih vod,
-  vgrajena oprema, programska oprema in naprave, ki so neločlji-

vo povezani z javnim kanalizacijskim sistemom in so potrebni za 
nemoteno delovanje sistemov,

- drugi objekti in naprave infrastrukture.

59. člen

Naprave, ki jih izvajalec javne službe potrebuje za izvajanje javne slu-
žbe in so v lasti izvajalca javne službe, so: 
- vozila,
- specialna vozila, 
- delovni stroji (bagri, drugi gradbeni stroji …),
-  druga premična oprema in naprave, ki so potrebne za izvajanje 

dejavnosti. 

IX. DOLOČBE O GLOBAH

60. člen

(1) Z globo 4000 EUR se za prekršek sankcionira izvajalec javne slu-
žbe, če: 
-  ravna v nasprotju z določili tretjega in četrtega odstavka 2. člena 

tega odloka,
- ravna v nasprotju z določili 5. člena tega odloka, 
- ravna v nasprotju z določili 21. člena tega odloka, 

- ne izpolnjuje obveznosti v rokih iz 22. člena tega odloka, 
- ne izvaja storitev iz 23. člena tega odloka, 
-  ne izvaja storitev v obsegu in na način, določen v 24. členu tega 

odloka, 
-  ne izvaja storitev iz prvega in drugega odstavka 25. člena tega 

odloka, 
- ravna v nasprotju s 27. in 28. členom tega odloka, 
-  uporabniku prekine odvajanje odpadne vode v nasprotju s 30. 

členom tega odloka in
- ne ravna v skladu z 31. in 44. členom tega odloka. 
 
(2) Z globo 1200 EUR se za prekrške iz prvega odstavka tega člena 
sankcionira tudi odgovorna oseba izvajalca javne službe.
 
(3) Z globo 4000 EUR se za prekršek sankcionira uporabnik – pravna 
oseba, če: 
-   če se ne priključi na javno kanalizacijo v skladu z določili 11. do 

20. člena ter drugega odstavka 21. člena tega odloka, 
-  če izvede spremembo priključka v nasprotju z 19. členom tega 

odloka, 
-  če izvede prekinitev priključka v nasprotju z 20. členom tega odlo-

ka, 
-  če za poseg v prostor v postopku pridobitve gradbenega dovolje-

nja od izvajalca javne službe ne pridobi soglasja za priključitev v 
skladu z 21. členom tega odloka,

-  če za priključitev stavbe na javno kanalizacijsko omrežje ne prido-
bi pisnega soglasja izvajalca javne službe, v skladu s 33. členom 
tega odloka,

-  če ne izpolnjuje obveznosti iz 35. člena tega odloka, 
- če ne ravna v skladu s 36. členom tega odloka, 
-  če ne uredi odvajanja padavinskih voda v skladu s 37. členom tega 

odloka, 
-  če v javno kanalizacijo odvaja odpadno vodo ali snovi v nasprotju 

s 34. členom ali v nasprotju z 38. členom tega odloka,
-  če krši določila 39., 40., 41. člena in drugega, tretjega in četrtega 

odstavka 42. člena tega odloka.

(4) Z globo 1200 EUR se za prekrške iz tretjega odstavka tega člena 
sankcionira tudi odgovorna oseba pravne osebe.

(5) Z globo 2000 EUR se za prekršek sankcionira uporabnik – samo-
stojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja 
dejavnost, če:
-  če se ne priključi na javno kanalizacijo v skladu z določili 11. do 20. 

člena ter drugega odstavka 21. člena tega odloka, 
-  če izvede spremembo priključka v nasprotju z 19. členom tega 

odloka, 
-   če izvede prekinitev priključka v nasprotju z 20. členom tega 

odloka, 
-  če za poseg v prostor v postopku pridobitve gradbenega dovolje-

nja od izvajalca javne službe ne pridobi soglasja za priključitev v 
skladu z 21. členom tega odloka,

-  če za priključitev stavbe na javno kanalizacijsko omrežje ne prido-
bi pisnega soglasja izvajalca javne službe, v skladu s 33. členom 
tega odloka,

-  če ne izpolnjuje obveznosti iz 35. člena tega odloka, 
- če ne ravna v skladu s 36. členom tega odloka, 
-   če ne uredi odvajanja padavinskih voda v skladu s 37. členom tega 

odloka, 
-  če v javno kanalizacijo odvaja odpadno vodo ali snovi v nasprotju 

s 34. členom ali v nasprotju z 38. členom tega odloka,
- če krši določila 39., 40., 41. člena in drugega, tretjega in 
 četrtega odstavka 42. člena tega odloka,

(6) Z globo 300 EUR se za prekršek sankcionira posameznik – upo-
rabnik, če: 
-  če se ne priključi na javno kanalizacijo v skladu z določili 11. do 20. 

člena ter drugega odstavka 21. člena tega odloka, 
- če izvede priključitev v nasprotju z 19. členom tega odloka,
-  če izvede spremembo priključka v nasprotju z 20. členom tega 

odloka, 
-  če za poseg v prostor v postopku pridobitve gradbenega dovolje-

nja od izvajalca javne službe ne pridobi soglasja za priključitev v 
skladu z 21. členom tega odloka,
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-	 	če	za	priključitev	stavbe	na	javno	kanalizacijsko	omrežje	ne	prido-
bi	pisnega	soglasja	izvajalca	javne	službe,	v	skladu	s	33.	členom	
tega	odloka,

-	 če	ne	izpolnjuje	obveznosti	iz	35.	člena	tega	odloka,	
-	 če	ne	ravna	v	skladu	s	36.	členom	tega	odloka,	
-	 	če	ne	uredi	odvajanja	padavinskih	voda	v	skladu	s	37.	členom	tega	

odloka,	
-	 	če	v	javno	kanalizacijo	odvaja	odpadno	vodo	ali	snovi	v	nasprotju	

s	34.	členom	ali	v	nasprotju	z	38.	členom	tega	odloka,
-	 	če	krši	določila	39.,40.,	41.	člena	in	drugega,	tretjega	in	četrtega	

odstavka	42.	člena	tega	odloka.

X. PREHODNE DOLOČBE 

61.	člen

Zahteve	v	zvezi	z	odvajanjem	in	čiščenjem	komunalne	in	padavinske	
odpadne	vode	iz	tega	odloka	morajo	biti	izpolnjene	v	rokih,	določe-
nih	s	predpisi,	ki	urejajo	emisijo	snovi	pri	odvajanju	odpadne	vode	iz	
komunalnih	čistilnih	naprav,	emisijo	snovi	pri	odvajanju	odpadne	vode	
iz	malih	komunalnih	čistilnih	naprav	in	emisiji	snovi	in	toplote	pri	odva-
janju	odpadnih	vod	v	vode	in	javno	kanalizacijo.

62.	člen

Zahteve	iz	prejšnjega	člena	so	za	posamezno	območje	poselitve	po-
drobneje	opredeljene	v	Operativnem	programu	odvajanja	in	čiščenja	
komunalne	odpadne	in	padavinske	vode	na	območju	Občine	Cerklje	
na	Gorenjskem	za	obdobje	2007–2017.

63.	člen

(1)	 V	okviru	javne	službe	mora	izvajalec	javne	službe	do	izteka	rokov	
za	prilagoditev	iz	prejšnjega	člena	(do	izgradnje	javne	kanalizacije	in	
komunalne	ali	skupne	čistilne	naprave)	za	stavbe	v	naselju	ali	njego-
vem	delu,	ki	ni	opremljeno	z	javno	kanalizacijo,	in	za	stavbe	zunaj	nase-
lja	zagotoviti	prevzem	blata	iz	obstoječih	greznic	in	njegovo	obdelavo,	
ko	je	to	potrebno	oziroma	najmanj	enkrat	na		tri	leta.	

(2)	 Enako	velja	za	mulje	malih	komunalnih	čistilnih	naprav.	

64.	člen

Najemnina	infrastrukture	za	odvajanje	padavinskih	voda	se	ne	zara-
čunava	do	vzpostavitve	sistema	zaračunavanja	odvajanja	padavinskih	
voda,	ki	ga	je,	v	skladu	s	predpisi	o	oblikovanju	cen,	dolžan	vzpostaviti	
izvajalec	javne	službe.	Stroške	vzdrževanja	infrastrukture	za	padavin-
ske	vode	v	prehodnem	obdobju	krije	Občina	Cerklje	na	Gorenjskem.
	

65.	člen

(1)	 Občina	Cerklje	na	Gorenjskem	 in	 izvajalec	 javne	službe	bosta	
stanje	 infrastrukturnih	objektov	 in	naprav	 za	 izvajanje	 javne	 službe	
odvajanja	in	čiščenja	komunalnih	in	padavinskih	odpadnih	voda	uskla-
dila	z	58.	in	59.	členom	tega	odloka	v	roku	treh	mesecev	po	sklenitvi	
Medobčinskega	sporazuma	o	novo	ugotovljenih	deležih	infrastruktur-
nih	objektov	in	naprav	občin	lastnic	infrastrukturnih	objektov	in	naprav.

(2)	 Dokler	izvajalec	nima	vzpostavljene	evidence	uporabnikov	javne	
službe	v	skladu	s	predpisom,	ki	ureja	odvajanje	in	čiščenje	komunalne	
in	padavinske	odpadne	vode,	se	storitve	odvajanja	in	čiščenja	pada-
vinske	odpadne	vode	s	streh	ne	zaračunavajo	–	velja	za	območja	z	
mešanim	kanalizacijskem	sistemom.

(3)	 Zaračunavanje	 storitev,	 povezanih	 z	 nepretočnimi	 greznicami,	
obstoječimi	greznicami	in	malimi	komunalnimi	čistilnimi	napravami	v	
skladu	s	tem	odlokom,	je	potrebno	vzpostaviti	v	roku	treh	mesecev	od	
začetka	veljavnosti	tega	odloka.

XI. KONČNE DOLOČBE

66.	člen

Z	dnem	uveljavitve	tega	odloka	prenehata		veljati	Odlok	o	odvajanju	in	
čiščenju	komunalne	odpadne	ter	padavinske	vode	na	območju	Obči-
ne	Cerklje	na	Gorenjskem	(Uradni	vestnik	Občine	Cerklje	na	Gorenj-
skem,	št.	4/2008	in	št.	3/2013).

67.	člen

Ta	odlok	začne	veljati	prvi	dan	po	objavi	v	Uradnem	vestniku	občine	
Cerklje	na	Gorenjskem.

Številka:	032-06/2010-155	
Datum:	2.	7.	2014
	 	 Občina	Cerklje	na	Gorenjskem
	 	 ŽUPAN
	 	 FRANC	ČEBULJ	l.r.

19.

Na	podlagi	35.	in	38.	člena	Zakona	o	lokalnih	volitvah	(Uradni	list	
RS,	št.	94/07,	uradno	prečiščeno	besedilo	ZLV-UPB3	ter	št.	45/08,	
83/12)	 in	16.	člena	Statuta	Občine	Cerklje	na	Gorenjskem	 (Ura-
dni	vestnik	Občine	Cerklje	na	Gorenjskem,	št.	3/2010)	je	Občinski	
svet	Občine	Cerklje	na	Gorenjskem	na	21.	redni	seji	dne	2.	7.	2014	
sprejel

SKLEP
o imenovanju Občinske volilne komisije 

Občine Cerklje na Gorenjskem

1.	člen	

V	Občinsko	volilno	komisijo	Občine	Cerklje	na	Gorenjskem	se	ime-
nujejo:
1.		 Mojca	ROPRET,	stanujoča	Trnovlje	48,	
	 4207	Cerklje	na	Gorenjskem,		
	 predsednica	občinske	volilne	komisije,	
2.		 Majda	PLEVEL,	stanujoča	Pšenična	Polica	28,	
	 4207	Cerklje	na	Gorenjskem,	
	 namestnica	predsednice	občinske	volilne	komisije,
3.	 Janez	NAROBE,	stanujoč	Trnovlje	16,	
	 4207	Cerklje	na	Gorenjskem,
	 član	občinske	volilne	komisije,
4.	 Majda	ERZAR,	stanujoča	Stara	cesta	22,	
	 4207	Cerklje	na	Gorenjskem,	
	 članica	občinske	volilne	komisije,
5.	 Dragica	JERIČ,	stanujoča	Kurirska	pot	3,	
	 4207	Cerklje	na	Gorenjskem,
	 članica	občinske	volilne	komisije,
6.	 Krištof	GAŠPIRC,	stanujoč	Ulica	Andreja	Vavkna	9,	
	 4207	Cerklje	na	Gorenjskem,
	 namestnik	člana	občinske	volilne	komisije,
7.	 Marija	TERAN,	stanujoča	Poženik	43,	
	 4207	Cerklje	na	Gorenjskem,
	 namestnica	člana	občinske	volilne	komisije,
8.	 Matej	LOMBAR,	stanujoč	Cesta	Janeza	Bobnarja	7,	
	 4207	Cerklje	na	Gorenjskem,
	 namestnik	člana	občinske	volilne	komisije.

2.	člen	

Občinska	volilna	komisija	je	imenovana	za	mandatno	obdobje	4	let.

3.	člen

Z	dnem	uveljavitve	 tega	sklepa	preneha	veljati	Sklep	o	 imenovanju	
občinske	volilne	komisije	(Uradni	vestnik	Občine	Cerklje	na	Gorenj-
skem,	št.	2/2010).

4.	člen	

Ta	sklep	začne	veljati	naslednji	dan	po	objavi	v	Uradnem	vestniku	Obči-
ne	Cerklje	na	Gorenjskem.

Številka:	032-06/2010-156
Datum:			2.	7.	2014
	 	 Občina	Cerklje	na	Gorenjskem
	 	 ŽUPAN
	 	 Franc	ČEBULJ,	l.r.
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Člani PGD Cerklje so konec maja organizi-
rali že 27. Barletov memorial, na katerem se 
je pomerilo osemdeset ekip iz 18 prostovolj-
nih gasilskih društev.

Gasilci, ki se po besedah poveljnika PGD 
Cerklje Janeza Baseja tega tekmovanja, 
posvečenega spominu na starosto slovenske-
ga gasilstva Frana Barleta, vsako leto zelo 
radi udeležijo, so se tudi letos pomerili v šti-
rih kategorijah. Pokazati so morali hitrost, 
spretnost in znanje v raznoterostih, podiran-
ju tarče, metanju vrvi in cevi, izdelavi dvojne 

reševalne zanke in črpanju vode v tarčo, in 
sicer z več kot sto trideset let staro ročno bat-
no črpalko, ki jo organizatorjem vsako leto 
posodijo člani PGD Zgornji Brnik. V obeh 
mladinskih kategorijah sta slavili prvi ekipi 
PGD Cerklje, prav tako med članicami, med 
člani pa je bila najboljša ekipa PGD Hotema-
že. Najbolj prestižen pokal za zmagovalca v 
seštevku vseh kategorij so tudi letos z nasko-
kom točk prejeli gasilci PGD Cerklje, s čimer 
so ubranili lansko zmago.

Jasna Paladin, foto: Janez Kuhar

Pokal spet domačim gasilcem

Pokal za zmagovalno ekipo je predsedniku PGD Cerklje Marjanu Luskovcu predal poveljnik GZ Cerklje Blaž Kaplenik.

V nedeljo, 15. junija, je bila v Cerkljah 
slovesnost, med katero je domači župnik 
Stanislav Gradišek blagoslovil novo kape-
lico Svete družine. O zgodovini kapelice, 
ki je samostojno stala neposredno pred 
gostilno Kern v središču Cerkelj, in o 
postavitvi nove kapelice je v imenu pobu-
dnikov za postavitev spregovoril Štefan 
Močnik. »Ideja je zorela nekaj let. Pred 
dvema letoma sem sklenil, da bi zgradili 
novo kapelico. Družina Kern se je odlo-
čila, da nam podari lepo ohranjene kipe 
Svete družine, kar je bila osnova za grad-
njo kapelice. Dogovorili smo se, da se 
nova kapelica vgradi v župnijsko obzidje 
na južni strani cerkve. Dela smo začeli lani 
poleti in končali letos spomladi,« je dejal 
Močnik, ki se je zahvalil družini Kern in 
vsem, ki so kakorkoli pomagali pri grad-
nji kapelice ali s prostovoljnimi prispev-
ki. Marija Kern z Zgornjega Brnika je za 
slovesnost napisala pesem z naslovom 
Priprošnja, ki govori o Sveti družini in o 
bratski ljubezni med nami. Slovesnost pa 
so s pesmimi obogatili pevci Mešanega 
pevskega zbora Andrej Vavken iz Cerkelj, 
narodne noše ter pritrkovalci.

Janez Kuhar

Blagoslovili novo kapelico 
Svete družine

Na vožnji skozi štiri občine se je s svojimi dvo-ali štirikolesniki, z 
letnicami izdelave starejšimi od leta 1940, predstavilo okoli osemdeset 
vozil iz petih držav, med njimi sta bila tudi Janja in Peter Slatnar iz Cer-
kelj, ki sta svojega forda model A z letnico 1929 iz Kalifornije pripeljala 
pred štirimi leti. 

»Kolikor mi je znano, sem šele tretji lastnik tega avta, dela z njim pa 
nikoli ne zmanjka. Radi rečemo, če voziš starodobnika in nisi meha-
nik, ne boš prišel daleč. Zanimivo je tudi to, da se tak avto vozi zelo 
drugače od sodobnega. Samo ključ ne pomaga kaj dosti, saj ga je že 
vžgati zelo težko. Potrebnih je cel kup priprav; najprej je treba odpreti 
gorivo, vzpostaviti kontakt, nastaviti predvžig, nato ročno nastaviti plin 

… Če pustim ključe v avtu, me prav nič ne skrbi, saj ga nihče ne bo znal 
odpeljati,« nam je v smehu razloži Peter Slatnar in dodal, da avto nima 
niti brisalcev, z enim rezervoarjem pa prevozi približno 250 kilometrov. 
Prav posebno doživetje se je bilo peljati po domači občini, sta še dodala 
zakonca Slatnar.

Med starodobniki si je bilo sicer mogoče ogledati tudi avto z letnico 
1904, pa starodobnika, v katerem so svoj čas vozili britansko kraljico, 
enega pa je imel v lasti celo igralec John Travolta. Pisana druščina sta-
rodobnikov in njihovih lastnikov se je prvi dan dvodnevne prireditve 
ustavila pri Domačiji Vodnik v Adergasu, naslednji dan pa so se zapeljali 
še skozi Cerklje. Jasna Paladin

Dediščina na kolesih
Člani Društva starodobnih vozil Kamnik so letošnjo že tradicionalno mednarodno revijo starodobnikov  

razširili vse do Kranja in tako so se stari lepotci konec maja pokazali tudi v Adergasu in Cerkljah.

Parkirišče Domačije Vodnik so starodobniki zapolnili do zadnjega  
kotička. / Foto: Gorazd Kavčič.

S svojim 85 let starim fordom sta sodelovala tudi Janja in Peter Slatnar  
iz Cerkelj. / Foto: Jasna Paladin
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Krvavec

Ksenija Verbič, s. p.
Stara cesta 33, Cerklje
GSM: 041/673-766, 041/708-504

Prodaja: 
•SADJA IN ZELENJAVE, PRIDELANIH NA 

EKOLOŠKI IN INTEGRIRANI NAČIN. 
DOSTAVA NA DOM.

•VSEH VRST SADIK RADIČEV

Prodaja na domu (sadje in zelenjava) in na tržnicah  
na Jesenicah, v Kamniku in  

v Kranju - Primskovo (Domača vas). 

Ulica 4. oktobra 1
4207 Cerklje

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

ŠIVILJSTVO GRILC 

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

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

V nedeljo, 15. junija, je bila pastirska maša 
za srečno pašo, ki jo je daroval Ivan Jenko, cer-
kljanski rojak in župnik iz Predoselj. 

Po starem običaju so gospodinje živino pred 
odgonom iz domačega hleva v planino tudi 
letos poškropile z blagoslovljeno vodo, in to v 
obliki križa, ter pokadile s kadilom, da bi se vse 
živali jeseni zdrave vrnile v domači hlev. Velja 
tudi, da se vodi živina v planino z blagoslovlje-
nimi šibami iz butaric, blagoslovljenih na cvet-
no nedeljo. Večino govedi so kmetje prignali 
na pašo, nekaj pa so jih pripeljali na posebnih 
prikolicah za živino s traktorji. 

Pašna skupnost Kriška planina se razprosti-
ra na 240 hektarjih, od tega se pase živina na 
130 hektarjih. Letos je na paši 230 glav živine, 
zanje pa skrbi pastir Silvo Grilc iz planšarije 

Viženčar. Predsednik pašne skupnosti Kriška 
planina je Franc Močnik. Planšarije se trudijo 
ohraniti stare planšarske jedi in s tem seznaniti 
in nahraniti tudi pohodnike, turiste in obisko-
valce Krvavca. Danes so aktivne tri planšari-
je: Turistična kmetija Viženčar, Planšarija Pr' 
Florjan in Brunarica Sonček, kjer je možno 
dobiti pravo planinsko mleko, ki ga planšarji 
tudi kisajo in iz njega naredijo skuto. Na turisti-
čni kmetiji Viženčar letos praznujejo že dvajset 
let, odkar je bila na Krvavcu uradno registri-
rana prva planšarija. Obiskovalcem ponudijo 
mleko, ki ga na Krvavcu namolzejo, in druge 
domače dobrote, kot so kislo mleko, skuta, 
sirovi štruklji, zavitki, ajdovi žganci, enolon-
čnice, kuhajo pa tudi masovnik in domači čaj 
iz krvavških zelišč. 

Pašna skupnost Jezerca se razprostira na juž-
nem delu Krvavca in ima 161 hektarjev povr-
šin, od tega 129 hektarjev pašnih. Po besedah 
predsednika Pašne skupnosti Jezerca Marka 
Kuharja se letos pase na planini 160 glav živi-
ne. Na planini molzejo na planšariji Dovar na 
Gospinci – Brunarica Sonček. Največ namol-
ženega mleka gre za kislo mleko. Hišna dobro-
ta pa so prav gotovo sirovi štruklji in pa »peh-
tranka«. Pastirica na planini je Polona Kuhar 
- Dovarjeva iz sv. Ambroža. Janez Kuhar

Na Krvavcu se pase 390 glav živine
Pašna sezona se je na Krvavcu začela prve dni junija, trajala pa bo do malega šmarna, to je do 8. septembra. 
Na planino Jezerca so kmetje živino prignali ali pripeljali 3. junija, na Kriško planino pa v soboto, 14. junija. 

Skupno je na paši 390 glav živine.

Kmetje so svojo živino na Krvavec prignali  
v prvi polovici junija.

Poletno sezono so na Krvavcu zadnjo majsko soboto tudi letos odprli s tradicionalno akcijo 
pobiranja kamenja, že deseto po vrsti. Udeležilo se je je okoli 110 udeležencev, večinoma čla-
nov Pašnih skupnosti Jezerca in Kriška planina, pa tudi zaposleni v RTC Krvavec, imetniki 
letnih smučarskih kart in drugi ljubitelji planine. V dobrih štirih urah so na strmih pobočjih 
pobrali 120 kubičnih metrov oz. okoli 250 ton kamenja in s tem precej olajšali pašo kravam, 
ki so kmalu za tem že prišle na Krvavec. Pobrano kamenje bodo zdrobili in porabili za obno-
vo cest na planini in urejanje okolice ob postajah žičniških naprav. Sicer pa po katastrofalni 
zimski sezoni v RTC Krvavec letos velike upe polagajo prav v poletje. Adrenalinski park že 
obratuje, letos pa si prizadevajo urediti in legalizirati tudi pohodne in kolesarske poti pod 
kabinsko žičnico ter še okrepiti kulinarično ponudbo. J. P.

Pobrali so dvesto petdeset ton kamenja
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Rokov sejem
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VABILO DRUŠTVOM IN  
POSAMEZNIKOM  

K SODELOVANJU NA  
STOJNICAH NA ROKOVEM 

SEJMU 2014

Zavod za Turizem Cerklje in Unesco 
klub Cerklje vljudno vabita vsa druš-
tva, podjetja in posameznike, da s svojo 
stojnico soustvarjate utrip letošnjega 
5. Rokovega sejma in 2. Folklornega 
festivala, kar se bo odvijalo tekom cele-
ga dne 16. avgusta 2014 pred Osnovno 
šolo Davorina Jenka v Cerkljah.
Sejmi vsakogar od nas nagovorijo sko-
zi prijetne spomine. Povabijo nas na 
druženje, ugodne nakupe, odkrivanje 
dosežkov ponudnikov, nas razvedrijo 
skozi predstave različnih nastopajočih 
skupin in delavnic.  Rokov sejem je lah-
ko bogatejši tudi zaradi vašega sodelo-
vanja.
Veseli bomo vaše odločitve, da širši 
javnosti predstavite svoje delo. Svojo 
prijavo nam sporočite do 18. julija 2014 
na info@tic-cerklje.si ali pa nas pokličite 
na telefon 04 28 15 822. Lahko se tudi 
osebno oglasite v TIC v času uradnih ur.

Zavod za Turizem Cerklje
Unesco klub Cerklje

Pestro dogajanje se bo odvijalo pred Osnov-
no šolo Davorina Jenka v Cerkljah, in sicer od 
9. pa vse do 21. ure.

Rokov sejem prinaša vrsto stojnic z izdelki, 
svetovanjem, pokušinami in seveda nakupi, 
ustvarjalci in razstavljavci pa bodo predsta-
vili uporabno in dekorativno vrednost svojih 
izdelkov. Sejem bodo obogatili slikarska raz-
stava in slikarske delavnice ter druge delav-
nice, kjer bodo predstavljene zgodbe kraja in 
ljudi. Zavod za turizem Cerklje bo tudi letos 
organiziral turistično vodenje po Cerkljah (ob 
9. uri in 10.30), člani Unesco kluba pa bodo 
ob 15.30 odprli razstavo Andragoškega centra 
Slovenije Parada učenja.

Ob 16. uri se bo začel Folklorni festival, in 
sicer s povorko, ki bo ob uri krenila od Kmetij-
ske zadruge Cerklje do prizorišča pri osnovni 
šoli. Godbi Cerklje, ki bo zaigrala venček svo-
jih koračnic, bo sledilo pet folklornih skupin. 

Še preden se bodo predstavile obiskovalcem, 
bodo organizatorji ob 16.30 pripravili igrano 
predstavitev kmečkega opravila mlačev s pri-
hodom mlatičev z lojtrnikom in suhimi snopi 
žita. Prikazali bodo mlačev s cepci, ločevanje 
zrnja od plevela, pospravljanje zrnja v vreče 
ter slavnostni zaključek mlačve z »likofom« 
– obedom, pesmijo in plesom.

To bo tudi pravi uvod za plesno nadaljeva-
nje tega sobotnega popoldneva. V prvem delu 
folklorne prireditve (ob 17.50) se bodo pred-
stavili folklorniki iz Grobelj in Komende, 
poleg njih pa še ljudski pevci in Cerkljanski 
gavnarji, v drugem delu (ob 18.50) pa še Fol-
klorni skupini Naklo in Šenčur, ljudski pevki 
Ani in Francka ter domači folklorniki, člani 
KD Folklora Cerklje. Ob 20. uri bo sledila še 
zabava s Krvavškimi planšarji, ki bodo igrali 
venčke iz zakladnice narodnozabavne glasbe.

 Jasna Paladin

Rokov sejem  
s folklornim festivalom

Zavod za Turizem Cerklje in Unesco klub Cerklje  
vabita na letošnji 5. Rokov sejem in 2. Folklorni festival, ki se bosta 

odvila v soboto, 16. avgusta.

Suzuki  
od 15.600 EUR dalje
 
Akcija na 3 obroke brez obresti z vključenim  
kasko zavarovanjem.

Povprečna poraba goriva: od  4,2 do 5,9 l/100 km, 
emisije CO2, od 127 do 135 g/km.

Suzuki      z navigacijo 
že od 
12.700 EUR dalje
 
Povprečna poraba goriva:  6,2 do 6,5 l/100 km, 
emisije CO2  od 141 do149 g/km.

PRIPRAVLJENA NA VSE 

AVTO LUŠINA d.o.o.
Gosteče 8, 4220 Škofja Loka
tel.: 04 50 22 000

www.avto-lusina.si
e-pošta: prodaja@avto-lusina.si

Pogoji garancije in podatki o specifični porabi goriva  
in emisijah CO2 so na voljo na naši spletni strani.
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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.oKLEPKLEPARSARSTTVVO 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

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

Konjeniško društvo Krvavec je v sobo-
to, 28. junija, organiziralo že sedemnajsto 
Krvavško konjenico, ki se je je udeležilo 65 
konjenikov in pet konjskih vpreg iz Dolenj-
ske, Štajerske in Gorenjske. Vsako leto jo 
organizirajo ob praznovanju dneva državno-
sti. Konjeniki in kočijaži so obiskali kraje v 
občinah Cerklje, Kamnik in Komenda. Med 
udeleženci je bilo tudi trideset deklet. Na 
30-kilometrsko pot so krenili izpred Jenkove 
lipe v Dvorjah in po obronkih gozdov skozi 

vasi Grad, Pšata, Poženik, Šmartno in Cer-
kljansko Dobravo. V Tunjicah so imeli kosilo 
in počitek za konje. Pot so nadaljevali skozi 
Komendo in Zalog nazaj pod Jenkovo lipo v 
Dvorje, kjer so pripravili družabno srečanje. 
Dobro je bilo poskrbljeno za varnost vseh 
udeležencev. Vodja letošnje konjenice je bil 
Darko Kepic, Konjeniško društvo Krvavec, 
ki je bilo ustanovljeno 24. julija 1998, pa vodi 
prizadevni predsednik Tone Gubanc. 

Janez Kuhar

Krvavška konjenica

Društvo deluje v devetih občinah: Kranj, 
Tržič, Preddvor, Šenčur, Cerklje, Škofja Loka, 
Železniki, Gorenja vas - Poljane in Žiri. Člani-
ce iz naše občine smo v društvu kar aktivne, saj 
redno telovadimo v štirih skupinah, hodimo na 
izlete, se udeležujemo predavanj in obiskujemo 
pohodne točke, kjer imamo svoje vpisne knji-
ge. Do sedaj sta bili to Štefanja Gora in Šentur-
ška Gora, od letošnjega junija dalje pa je vpisna 
knjiga tudi na Apnišču. 

Zato smo bile vesele, da je društvo letos spo-
minski pohod organiziralo v naši občini. Pot 
nas je vodila iz Dvorij do gradu Strmol, dalje 
mimo ribnikov Češnjevek do zaključka v Ader-
gasu. Zbor udeleženk, zbralo se nas je 101, je 
bil ob 8. uri pri Piceriji Pod Jenkovo lipo. Po-
zdravilo nas je prijetno pomladno sonce, ki je 

še povečalo dobro voljo, ki nas vedno spremlja. 
Po pozdravu predsednice Milene Zupin smo se 
peš podale skozi Dvorje do obgozdne poti, ki 
vodi do gradu Strmol. Sama pot ni zahtevna, 
zato smo lahko občudovale bujno rastlinje in 
prve gozdne jagode ter panoramo Dvorij in 
Cerkelj.

Po ogledu spodnje terase vrta in ribnika smo 
imele na grajskem dvorišču skromen prigrizek, 
nato pa smo si ogledali sam grad. Grad Strmol 
je bil prvič omenjen v 13. stoletju, vendar prvot-
ne zasnove ni več mogoče videti, saj so grad 
lastniki obnavljali in dograjevali glede na svoje 
potrebe. Zadnja obnova gradu je bila končana v 
oktobru 2012, in sicer v podobi, kot sta jo zapu-
stila zadnja lastnika Rado in Ksenija Hribar. 
Grad vse od konca druge svetovne vojne služi 

v protokolarne namene in je v upravljanju JGZ 
Brdo. Prijazni uslužbenki sta nas najprej pope-
ljali na zgornji vrt, kjer sta nam obširno obraz-
ložili zgodovino gradu in predvsem zanimivo 
življenje svetovljanskega para Rada in Ksenije 
Hribar, nato pa smo si ogledali še lepo obnov-
ljeno notranjost gradu. Vse udeleženke smo 
bile nad ogledom navdušene, spoznale smo, da 
imamo bogato in zanimivo zgodovino tudi v 
naši bližini. Pot nas je potem vodila do ribnikov 
Češnjevek. Škoda, da je bil maj prehladen, tako 
da lokvanji še niso vzcveteli, sicer bi bil pogled 
nanje veliko lepši.

Zaključek pohoda je bil na Domačiji Vodnik, 
kjer smo ob topli malici prijetno kramljali in se 
spomnili namena pohoda.

Štefka Luskovec

Spominski pohod po občini
Društvo bolnikov z osteoporozo Kranj je bilo ustanovljeno 17. marca 2000. Pobudnica ustanovitve  

je bila zdravnica Alenka Pegam, ki je žal že isto leto življenje izgubila v prometni nesreči.  
Članice društva vsako leto organiziramo Pohod v spomin dr. Alenki Pegam.
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Odprtovsakdanod7.do23.ure,občetrtkihod7.do12.ure.

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

Tel.:++386(0)42529130

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 

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

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 občini Cerklje na Gorenjskem je bilo v preteklem letu zbranih že 
več kot 300 starih hišnih imen, akcija pa se nadaljuje tudi letos. Hišna 
imena so nesnovna kulturna dediščina podeželja, ki izginja. Dedi-
ščina, ki jo v sebi nosijo hišna imena, ni samo zgodovinske narave, 
temveč tudi jezikovne. S hišnimi imeni se namreč ohranja tudi lokalni 
narečni govor, zato so v projektu imena zbrana v njihovi narečni podo-
bi in takšna zapisana tudi na table s hišnimi imeni, ki so nameščene 
na domačije. Poleg tega so imena obeležena tudi v zbirki knjižic in 
v spletnem leksikonu www.hisnaimena.si. Občine Bohinj, Cerklje na 
Gorenjskem, Kranj, Kranjska Gora, Naklo, Radovljica, Šenčur in Tržič 
so v letu 2014 pristopile k novemu projektu Dediščina starih hišnih 

imen, v katerem bodo raziskani kraji, ki jih dozdajšnje akcije še niso 
dosegle. V cerkljanski občini so to naselja Cerkljanska Dobrava, Cer-
klje, Glinje, Lahovče, Poženik, Pšenična Polica, Spodnji Brnik, Šmar-
tno, Vašca, Viševca, Vopovlje, Vrhovje, Zalog in Zgornji Brnik. Če tudi 
vaša domačija nosi staro hišno ime, vas pozivamo, da nam ga sporočite 
na Razvojno agencijo Zgornje Gorenjske, kjer bomo imena zbirali. Pokli-
čete nas lahko na 04/581 34 16 ali nam pišete na klemen.klinar@ragor.si. 
Projekt Dediščina starih hišnih imen poteka v okviru LAS Gorenjska 
košarica in je sofinanciran s strani Občine Cerklje na Gorenjskem, EU 
preko programa LEADER in Ministrstva RS za kmetijstvo in okolje. 
Klemen Klinar, RAGOR 

Dediščina starih hišnih imen

Novoletni okraski, voščilnice, žoge, gobelini, puloverji, šali in rokavi-
ce, pirhi, blazinice, predpasniki in raznorazne igrače – od priljubljenih 
muckov do legendarnih Barbapap – ročna dela 76-letno Marjeto Žižek 
spremljajo že vse življenje, svojo bogato zakladnico več kot štiridesetih 
različnih izdelkov pa je pred tedni prvič predstavila tudi svojim soobča-
nom. Kvačkanja, pletenja, vezenja in šivanja jo je naučila že njena mama, 
sodi pa tudi v generacijo deklet, ki se je teh spretnosti učila tudi v šoli. 
»Imam srečo, da sta me vzgajala starša, ki sta veliko znala in večino sama 
naredila. Če imam čas, nekaj ustvarjam vsak dan – preko celega leta, to 
mi prinaša veliko veselja in sprostitve. Najraje pletem in kvačkam, zad-
nje čase pa se najbolj posvečam izdelavi muckov. Že 762 sem jih naredila 
in podarila, tako kot najraje podarim večino izdelkov,« nam je povedala 
Marjeta Žižek, ki pozimi enkrat tedensko ustvarja tudi v skupini znotraj 
DU Cerklje. Rada predeluje tudi stara oblačila, za domiselne voščilnice 
pa uporablja tudi reklame. Mladi danes za ročna dela povečini nimajo 
več veselja in potrpljenja, ugotavlja, zato je še toliko bolj vesela, da je 
spretnosti uspela prenesti na svoji dve hčerki in sina, pa tudi na svoje vnu-
ke. Desetletni Lenart se ji je zato z veseljem pridružil na odprtju razstave, 
kjer je zaigral tudi na harmoniko. Jasna Paladin, foto: Matic Zorman

Najraje dela mucke
Marjeta Žižek je v Petrovčevi hiši pripravila razstavo svojih ročnih del, prvo doslej.

Marjeta Žižek si želi, da bi ji prsti in oči še dolgo služili, da bi lahko ustvarila  
še veliko lepega.
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V Ardresu so med 5. in 11. junijem odigrali 
šest tekem ter v skupinskem delu premaga-
li vrstnike iz Burkine Fasa in Guadelupeja, 
nato pa še poljski Gdansk. V četrtfinalu so 
morali premoč priznati ekipi Kaunas iz Lit-
ve. Na tekmah za uvrstitev od 5. do 8. mesta 
pa so premagali še francoski selekciji Indre 
et Loire in Nord. Izmed 24 ekip so tako zase-
dli izvrstno 5. mesto.

Pionirji Europcar Krvavec so na turnirju 
v Amiensu nastopili drugič in v konkuren-
ci desetih ekip zasedli 8. mesto. Na tekmah 
proti madžarskim, danskim in francoskim 
ekipam so si priigrali tekmo za 7. oz. 8. 
mesto. Razveseljivo je, da so bili fantje na 
vseh tekmah v igri do konca izenačeni, saj so 
igrali proti leto starejšim vrstnikom. 

Mladinsko-kadetska ekipa Ambrož Krva-
vec je bila zopet povabljena na severozaho-
dno obalo v mesto Le Portel, kjer je že drugič 
zapored osvojila mali finale, torej 3. mesto. 

Najprej so premagali ekipi Moso iz Varša-
ve in alžirski US Setif, nato pa klonili proti 
domačinom ESSM Le Portel, v polfinalu 
jih je premagala ekipa BMC Gravelines, v 
tekmi za tretje mesto pa so naši fantje zopet 

zmagali proti luksemburški ekipi Sparta 
Bertrange. Za pomoč pri organizaciji sode-
lovanja na turnirjih se zahvaljujemo našim 
zvestim sponzorjem, staršem in občini Cer-
klje. Damjan Korošec, ŠD Krvavec

Košarkarji na turnirju v Franciji
Mlajši pionirji košarkarske sekcije ŠD Krvavec so se že dvanajsto leto zapored 

udeležili FIBA mednarodnega turnirja v Franciji.

Letošnje, že 7. svetovno prvenstvo kegljačev 
veteranov ali t. i. masters veteranov (za tekmo-
valce nad štirideset let) je v začetku maja pote-
kalo na hrvaški Reki, tja pa se je odpravila tudi 
ekipa Športnega društva Adergas. Sestavljali 
so jo: Andrej Ropret, Ivo Kepic, Drago Pestar, 
Tone Štular, Martin Mali, Boris Kurent, Tadej 
Udir in Franc Zorman.

»Kvalifikacije za to prvenstvo niso bile 
potrebne, a kljub vsemu je bila konkurenca še 
ostrejša kot lani. Lani smo bili najuspešnejši 
doslej, saj smo osvojili dve medalji, tudi letos 
pa prvenstvo ocenjujem kot uspešno, saj smo 
se domov vrnili z bronasto kolajno. V paru sta 
jo osvojila Ivo Kepic in Tone Štular, ekipno pa 
smo dosegli 7. mesto,« nam je povedal pred-
sednik kegljaške sekcije ŠD Krvavec Andrej 
Ropret in dodal, da je na prvenstvu tekmovalo 
okoli 150 kegljačev, od tega več kot polovica 
Slovencev. Tekmovali so v kategoriji posamez-
nikov, parov, mešanih parov in ekip. »Keglja-
nje številni še vedno označujejo kot gostilniški 
šport, a tudi tukaj je treba biti dobro fizično pri-
pravljen, predvsem pa dobro zbran. Tekma traja 
eno uro, v tem času pa proti devetim kegljem 
opravimo 120 lučajev z 2,8 kilograma težko 
kroglo. Vse gre precej hitro, tako da moramo 
biti kar natrenirani. Predvsem pa skoncentri-
rani. Navijači tu nimajo velikega pomena – če 
jih slišiš, pomeni, da nisi dovolj zbran, in to ni 

dober znak,« nam še razloži Ropret in poja-
sni, da se bo kegljaška sezona spet nadaljevala 
septembra, da pa posameznike nekaj turnirjev 
čaka tudi preko poletja.

Člani kegljaške sekcije ŠD Adergas, ki sicer 
združuje okoli petnajst aktivnih tekmovalcev, 
trenirajo enkrat tedensko na kranjskem keglji-
šču, tekmujejo pa v 3. slovenski kegljaški ligi. 
Tradicija kegljanja v občini je sicer precej 

bogata. Nekdaj je bil ta šport najbolj razvit v 
Cerkljah, pred 35 leti pa so sekcijo ustanovi-
li v Adergasu, kjer delujejo še danes. Čeprav 
se mladi dandanes večinoma navdušujejo za 
bowling, pa adergaški kegljači zatrjujejo, da je 
zabavno tudi kegljanje, zato v svoje vrste vabijo 
vse, moške in ženske, mlade in stare, ki se želijo 
preizkusiti tudi v tem športu.

Jasna Paladin, foto: Primož Pičulin

Kegljačem medalja  
na svetovnem prvenstvu

Člani kegljaške sekcije Športnega društva Adergas so se maja udeležili svetovnega prvenstva veteranov  
in tudi letos uresničili željo po medalji.

Kegljači Športnega društva Adergas na treningu v Kranju
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KAMNOSEŠTVO
Roman Šter, s. p.

Zg. Brnik 18
4207 Cerklje

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

GSM: 041/36-88-79

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

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

Po že nik 2, 4207 Cer klje, tel.: (04) 252 70 30
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V četrtek, 26. junija, zvečer se je Pod Jenkovo lipo odvilo srečanje 
dveh mladih godb: Godbe Cerklje in Godbe Dobrna. Koncert so odprli 
domači godbeniki s privlačnim programom: pod vodstvom dirigenta 
Tomaža Kukoviča so izvajali pop in rock uspešnice prejšnjega stoletja. 
Slišali smo lahko hite skupine Abba in The Beatles ter pesmi Crazy 
Little Thing Called Love, Volare, Something Stupid, One Moment 
in Time ter What a Wonderful World. Za njimi je nastopila Godba 
Dobrna, ki je pod vodstvom Mitja Maroška zaigrala nekaj koračnic, 
te pa so v množični zasedbi zazvenele tudi ob zaključku prireditve, 
ko sta godbi nastopili skupaj. Kot voditelja sta zopet navdušila Avgust 
Jagodic in Domen Žagar, ki sta zdaj že nepogrešljiv voditeljski par na 
koncertih domače godbe. To je bilo že drugo srečanje Godbe Cerklje 
in Dobrna – prvo je bilo lani poleti, ko je Dobrna v goste povabila 
Cerkljane. AnjaŽagar,foto:PrimožPičulin

Z godbo živahno v poletje

Člani humanitarnega društva Lions klub Brnik, ki so konec 
maja Pod Jenkovo lipo v Dvorjah organizirali tradicionalni dru-
žabno-dobrodelni dogodek Hodim, da pomagam, so s pomočjo 
udeležencev zbrali 4560 evrov. Kot nam je povedala predsedni-
ca kluba Irena Grmek Košnik, se je dogodka aktivno udeležilo 
116 pohodnikov, preko Zveze prijateljev mladine pa tudi števil-
ni otroci, dijaki in odrasli iz socialno šibkejših družin. Zbrani 
denar, ki so ga dobili s startninami, srečelovom in licitacijami 
ter s pomočjo sponzorjev, bodo namreč podarili prav otrokom iz 
socialno šibkejših družin z območja Gorenjske. J.P.

S hojo pomagali otrokom

Kulturni hram Ignacija Borštnika bo po zaslugi Zavoda za 
kulturne dejavnosti Smejmo se, ki je lani prvič razpisal abonma 
Nasmejmo se!, tudi v novi sezoni gostil nekaj odličnih kulturnih 
dogodkov. V goste prihajajo predstave profesionalnih gledališč, 
kot so: SNG Drama, Mestno gledališče ljubljansko, Gledališče 
Koper, SiTi Teater in Šentjakobsko gledališče Ljubljana. Pred-
vpis abonmaja, ki je bil med občani lani odlično sprejet, je pote-
kal konec junija, redni vpis pa bo vse do konca septembra. Poleg 
gledališkega abonmaja Nasmejmo se! bo v organizaciji zavoda 
Smejmo se v Cerkljah na ogled še nekaj kulturnih dogodkov na 
najvišjem nivoju. Enega takšnih so pripravili minuli četrtek, ko 
so v Cerkljah gostovala Voroneška dekleta, vokalna skupina 
ruske državne filharmonije.J.P.

Gledališki abonma Nasmejmo se!

Župan Franc Čebulj, ki je član Konjeniškega kluba Komenda, 
tudi v letošnji kasaški sezoni nadaljuje odlične nastope s svojo 
petletno kobilo Buble Blue. Na dosedanjih tekmah sta namreč 
slavila že petkrat, in sicer v Stožicah ter po dvakrat v Ljutomeru 
in v Komendi. J.P.

Župan tudi uspešen kasač
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Ugodno vam ponujamo:
 vse vrste zemeljskih izkopov

 urejanje dvorišč
 urejanje zelenih površin in okolice

 posek in spravilo lesa
 manjša zaključna gradbena dela

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

PRALNICAPERILA
PavecSlavka,s.p.

Ul.4.Oktobra4,4207CerkljenaGorenjskem
GSM:041603082

Sprejemamooblačilazakemičnočiščenje.
Peremotudiodeje,gostinskoperiloinvsevrstezaves.

Pranjeterlikanjesrajcinbluzza1EUR.

GorskiteknaKrvavecjebilpredletivorga-
nizacijiprizadevnihprostovoljcevizŠportnega
društvaKrvavecžeodmevnastalnicatekaških
prireditev pri nas, ki je vrhunec dosegla leta
2001 z organizacijo evropskega prvenstva v
gorskihtekih.Akmalupotempravegainteresa
nibilovečintekmajepošestiizvedbileta2003
zamrla.

»Letos smosenapobudoRTCKrvavec in
tudiZdruženjazagorsketekevokviruAtletske
zvezeSlovenijeodločili,datekponovnopripra-
vimo.OrganizacijoprevzemaRTCKrvavec,ki
sitakoželišeobogatitipoletnodogajanjenapla-
nini,prisamiizvedbipabomopomagalistara
ekipaorganizatorjevinštevilniobčani,«namje
povedalJureBobnar,edenodtistih,kinajbolje
ve,kakopripraviti progoza ljubiteljegorskih

tekov.Tekma,kiboštelatudizaPokalAZS,bo
letostakonosilažeštevilko7,zadevetkategorij
tekačevpabodopripravilištirirazličneproge.
Najdaljša,devetkilometrovdolgaproga,sebo
začelapriPizzerijipodJenkovolipo,natobo
zavilanaDvorjanskihrib,doravninenaŠtefanji
GoriternatolevoprotizaselkuZgornjaŠtefanja
Gora,mimogasilskegadomapogozdnicestido
spomenikanaDavovcuindaljepoplaninskipoti
mimozgornjepostaježičnicedociljapriHotelu
Krvavec.Mladinkeinmladincibodostartalina
ŠtefanjiGoriprigasilskemdomu,starejšidečki
indeklicenaGospincu,najmlajšekategorijepa
prizgornjipostajigondolskežičnice.Ciljvseh
kategorijbopriHoteluKrvavec.Startčlanskih
inmladinskihkategorijboob10.uri,mlajšipa
bodostartalidveurikasneje.

Izvedbatekmovanjabozahtevalatudinekaj
krajšihzaporcest,pričemerorganizatorjipro-
sijozarazumevanje,predvsempaobčanevabi-
jo h glasnemu spodbujanju tekačev, ki bodo
njihovepodporenastrminizeloveseli.Dase
bodotegadnenaplaninivsipočutilikarnajbo-
lje,RTCKrvavecpripravljaposebnodnevno
ponudbo. V ceno enajstih evrov boste lahko
združiliprevozzgondoloinštirisedežnicoter
topliobrokvhotelu.Vabljenitorejvsitekačiin
ljubiteljistrmin,kistenajdaljšoprogozmožni
premagativdvehurah,patudinajmlajši,kivas
čakata kilometrska in trikilometrska proga.
Predprijavepotekajovsedo6.avgusta,prija-
vepabodomožnetudinadantekme,abodo
nekolikodražje.Večinformacijnahttp://www.
rtc-krvavec.si/.Jasna Paladin

Tekači spet na Krvavec
PoenajstletniprekinitvisenakoledarješportnihprireditevvračaGorskiteknaKrvavec,kibovnedeljo,
10.avgusta.Organizatorjikčimvečjemuštevilupozivajotakotekačekotnavijače,kibodotadandeležni

tudiposebneponudbeRTCKrvavec.

SredijunijasovVelesovempriredili1.dobrodelninogomet-
niturnir,pričemerstamočizdružilamednarodnanogometna
sodnicaAleksandraČeseningostinecJožaBukovinskizname-
nomfinančnopomagatiprirehabilitacijimalegaReneja,kije
potrebovaloperacijoprirojenedeformacijenoge.Medturnir-
jem,nakateremsosodelovaletudiprvoligašiceizNKVelesovo
inpokalniprvakiGorenjske izŠenčurja, jepotekalsrečelov,
licitacijadresovznanihšportnikov,obiskŽanaBenedičičain
zbiranjeprostovoljnihprispevkov.Organizatorjisonataknačin
zbrali2762evrov,kisojihšeistidanpredalimamicimalega
RenejaAmeliTalićinnjenemumožu.»Staršastasenašepozor-
nostimočnorazveselila.Veselasem,dasmovsajmalopomagali
malemuReneju,dabotudionlahkonekočznamiigralnogo-
met,«jepovedalaAleksandraČesen,kisezapomočnajlepše
zahvaljujevsemdobrosrčnimsponzorjem,kisoseodzvalivres
lepemštevilu.Jasna Paladin, foto: arhiv organizatorjev

Dobrodelni nogometni turnir

Zbrani denar je po zaslugi organizatorjev zares prišel v prave roke.

AndrejaJagodicjeobkrožilaSlovenijo,dabipomagalaNeji.Že
predstartomteekstremnekolesarskepreizkušnje,dolge1243kilo-
metrov,jesprožilahumanitarnoakcijozapomočNejiinnjenidru-
žini.Imamlajšegabratcainsestrico,očejebolaninbrezslužbe,
mamicapazminimalnoplačokomajuspeplačatipoložnice,zatose
jeAndrejaodločila,daskupajzZavodomprijateljevmladineLjub-
ljanaMostezberejonekajfinanczaNejinoštipendiranje,takodajine
botrebaiskatizaposlitve,ampakbolahkosvojopridnostdokazovala
tudivsrednjišoli.Andrejajezmagalanadirki,našodržavojebrez
spanjaskolesomobkrožilavpičlih64urahin18minutah!M. C.

Zmagala in pomagala
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VABLJENI v trgovino AGROTEHNIKA v ŠENČURJU, Beleharjeva 6a.

RE
TR

A,
 d

.o
.o

.,P
RA

PR
OT

NA
 P

OL
IC

A 
34

, C
ER

KL
JE

DELOVNI ČAS: pon.–pet.: od 8. do 17. ure, sob.: od 8. do 12. ure
TELEFON: 04/25 11 155, 031/542 198, E-pošta: agrotehnika.retra@gmail.com

Popravilo kmetijske mehanizacije.

  AKCIJA - vrtne kosilnice
  NOVO - servis in popravilo vrtnih kosilnic

 kmetijska mehanizacija  vrtna oprema  rezervni deli za  
vse vrste traktorjev in kmetijske mehanizacije  gozdarska oprema     

 akumulatorji, gume, olja, maziva  potrošni material

Učenci in učitelji OŠ Davorina Jenka so 
3. junija pripravili prireditev Kulturo šola 
na ogled postavi, ki je pod tem imenom 
potekala drugo leto zapored. Bogato kul-
turno udejstvovanje na šoli so na odru Kul-
turnega hrama Ignacija Borštnika letos 
predstavili: starejša folklorna skupina, 
projektna skupina za jezike, otroški pev-
ski zbor, projektna skupina Skladateljska 
delavnica, mladinski pevski zbor ter mladi 
likovniki. Prireditev sta povezovala Anja 
Jerina In Grega Žagar, namesto denarnih 
prispevkov pa so obiskovalci lahko daro-
vali zvezke, ki jih za slovenske otroke v 
stiski zbira Slovenska karitas.

J. P., foto: Primož Pičulin

Kulturo šola  
na ogled postavi

Svojo točko so imeli tudi člani projekte skupine za jezike.

Polna dvorana razposajenih učencev od 
1. do 8. razreda je s himno in filmom, ki je 
predstavil znanje mladih o dnevu državnosti, 
slovenski zastavi in himni, sprva počastila 
državni praznik. K domoljubnemu naboju je 
pripomogel tudi slovesno obarvan kulturni 
program in nagovor župana Franca Čebulja. 
»V javnosti pogosto slišimo, da se v šolah pre-
malo govori o slovenski samostojnosti, a sam 
sem prijetno presenečen nad znanjem, ki ga na 
tem področju kažejo učenci naše šole. Napa-
ke, ki smo jih v državi storili v preteklosti, so 
še popravljive, a le z našo skupno pomočjo. To 
je vaša prihodnost,« je zbrane nagovoril župan 
in predstavil prvi Teden ljubiteljske kulture, ki 
je potekal med 15. in 22. junijem, praznovanju 
pa se je pridružila tudi Občina Cerklje. Teden 
so po vsej Sloveniji obeležili s saditvijo avto-
htonih sadnih dreves in to so med slovesnos-
tjo storili tudi cerkljanski učenci. Ker pa čas 
trenutno za sajenje sadnih dreves ni primeren, 
so skupaj z županom in ravnateljico Damijano 
Božič- Močnik drevo zasadili le simbolno, prav 
zares pa ga bodo na šolskem vrtu jeseni. Tretji 
in med učenci gotovo najpomembnejši razlog 

za praznovanje pa je bil zadnji dan pouka.  
Razredniki so najbolj pridnim, uspešnim in 
aktivnim učencem podelili priznanja za raz-

lična tekmovanja, nato pa so se vsi skupaj 
odpravili na zaslužene počitnice. Jasna Pala-
din, foto: Matic Zorman

Praznik, kultura in počitnice!
Na Osnovni šoli Davorina Jenka Cerklje je bil torek, 24. junij, prav poseben dan –  

v proslavo so združili kar trojno praznovanje.

Tudi na OŠ Davorina Jenka so s proslavo obeležili dan državnosti.

V petek, 9. maja, smo se učenci naše šole udeležili prireditve v Unesco središču Mojstrana 
ob dnevu kulturne raznolikosti. Nastopili smo obe folklorni skupini in šolski prostovoljci, ki 
so pripravili delavnico izdelovanja narcis. Bilo nas je več kot 300. Ponosni smo bili, da smo 
nastopili na odru Gledališča Tone Čufer, izvedli delavnico na trgu sredi Jesenic in se družili 
z mladimi iz vse Slovenije. Sklepali smo nova prijateljstva na trgu, kjer smo s kredami in 
voščenkami risali na plakate in tla. Ko smo se po napornem dnevu vračali domov, smo se 
zavedali razsežnosti dogodka in se nam je kar sam od sebe narisal nasmeh na usta. Vsi smo 
bili soglasni, kako je bilo dobro in zanimivo. Andreja Rozman

Dan kulturne raznolikosti
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Matjaž Tičar, s. p.
GSM: 041 338 038
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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

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
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Župan Franc Čebulj je nekaj dni pred zaključ
kom šolskega leta sprejel devetnajst učencev 
OŠ Davorina Jenka Cerklje, ki so vseh devet 
let svojega šolanja dosegli odličen uspeh. Če
stital jim je s spodbudnimi besedami ter župa
novimi priznanji, majicami Občine Cerklje 
ter knjigami. Med najboljše v obdobju 2005–
2014 so se tako zapisali: Anja Jerina, Marcel 

Kepic, Nejc Novak, Vesna Marija Sirc, Timo
tej Vrtnik, Žiga Zadravec, Mina Zorman, Maja 
Zupin, Nina Gradišek, Katja Jerič, Jon Kuhar, 
Eva Lončar, Nana Merjasec, Anže Osovnik, 
Lenart Rupnik, Valerija Ažman, Nina Jagodic 
Bašič, Mej Petrich in Zala Smolnikar. 

J. P.,   
foto: Matic Zorman

Odličnjaki na sprejemu 
pri županu

Najbrž poznate zgodbo o zvezdici, ki vsako 
noč zamudi na svoje mesto in jo boter Mesec 
z geslom »Kazen mora biti, kazen je vzgoj
na« pošlje na Zemljo, kjer naj bi se oddolžila 
za svoje zamujanje, s katerim je povzročila 
zmedo na tem planetu. Seveda, to je Ježkova 
Zvezdica Zaspanka. Učenci OŠ Davorina 
Jenka, ki so v tem šolskem letu obiskovali 
gledališki klub, so jo s svojo igro prepričlji
vo in zanimivo predstavili 8. maja, najprej 
učencem, ki so uspešno zaključili bralno 
značko, in popoldne še ostalim občanom, ki 
so si jo želeli ogledati. 

Zvezdice (Sara Jagodic, Dolores Jagodic, 
Tanja Vojsk, Sara Kepic in Nika Kolarič) na 
začetku gledalcem predstavijo svoje življe
nje na nebu. S svojo igrivostjo in radovednos
tjo iz Repatca »izvlečejo«, da je na Zemlji 
vse narobe. Sprva tudi strogo nastopijo do 
Zaspanke (Taja Meško), a ko jo boter Mesec 
(Lovro Sirc) ostro kaznuje in jo pošlje na 
Zemljo, tudi milo prosijo, naj tega ne stori. 
Boter ostaja na zunaj trd in kometu Repatcu 
(Žan Ksaver Sirc) naroči, naj jo odpelje na 
Zemljo. Zaspanka nesrečna obsedi pred sej
mom dobre volje, kjer jo najprej nagovori sla
doledar (Jakob Hajtnik), nato pa na samem 

sejmu spozna še glasnika (Regina Selan), 
požiralko ognja (Manca Slatnar), gospoda 
Gumija (Matej Tičar) in zvezdogleda (Nina 
Tajč). Seveda ne moremo mimo Ceferina 
(Blaž Dolinar), razbojnika brez srca, ki mu 
zvezdica Zaspanka pomaga, da mu spet bije 
srce, in se tako vrne k svoji materi. 

Učenci so svojo vlogo odigrali zelo preprič
ljivo in so navdušili s spontanostjo in obvla
dovanjem odra. Svoj čar pa sta igri dodala 
še sodobna scena brez kulis, delo učencev 
likovnega snovanja pod mentorstvom Mate
ja Petrovčiča, in izbor elektronske glasbe, ki 
je pričarala pridih vesolja. Glasbo je izbrala 
Irma Močnik. Odziv gledalcev daje potrdi
tev, da so igralci na odru kulturnega hrama 
v Cerkljah znali prepričljivo pričarati igro 
o prijateljstvu, ljubezni in odgovornosti do 
sebe in drugih. 

Po dopoldanski predstavi sta se gledalcem, 
bralnim značkarjem osnovne šole, predsta
vili nekdanji učenki osnovne šole v Cerkljah, 
uspešna športnica Tadeja Brankovič Likozar 
ter uspešna novinarka Ana Jagodic. Skupaj 
z njima smo obujali spomine na šolske dni, 
posebej na vlogo, ki jo je v njunem življenju 
odigrala knjiga. Irena Jerovšek Vogrinc

Zvezdica Zaspanka
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Sobota, 12. julija 2014, od 10. ure dalje, Pod Jenkovo Lipo v Dvorjah
PIKNIK ZA ČLANE DRUŠTVA UPOKOJENCEV CERKLJE, 
piknik bo v vsakem vremenu pod šotorom
Organizacija: Društvo upokojencev Cerklje

Sobota, 12. julija 2014, od 10. ure dalje, Krvavec, Poletni park
TRETJI ROJSTNI DAN POLETNEGA PARKA KRVAVEC
Organizacija: RTC Krvavec, d. d.

Sobota, 2. avgusta 2014, ob 10. uri
Start: Pod Jenkovo lipo v Dvorjah, cilj: Krvavec, Planina Jezerca
KOLESARSKI VZPON ZA KRALJA IN KRALJICO KRVAVCA 2014
Organizacija: Športno društvo Bam.Bi in Rekreacijsko društvo Strmol

Sobota, 2. avgusta 2014, od 10. ure dalje, Krvavec, Poletni park
DRUŽINSKI DAN V POLETNEM PARKU KRVAVEC
Organizacija: RTC Krvavec, d. d.

Nedelja, 10. avgusta 2014, ob 10. uri
Start: Pod Jenkovo Lipo v Dvorjah, cilj: Hotel Krvavec, Tiha dolina
7. GORSKI TEK NA KRVAVEC, za pokal Slovenije v gorskih tekih 
2014 Organizacija: RTC Krvavec, d. d.

Četrtek, 14. avgusta 2014, ob 20. uri, Lahovče
GLASBENI FESTIVAL: NO MORE FAITH, SIDDHARTA, BIG FOOT 
MAMA, PERO LOVŠIN  ( petek, 15. avgusta 2014, DEJAN VUNJAK; 
sobota, 16. avgusta 2014, ČUKI). Organizacija: Mladinski klub Lahovče

Petek, 15. avgusta 2014, ob 15. uri, Kapelica na planini Koren
SVETA MAŠA PRI KAPELICI NA PLANINI KOREN
Organizacija: RTC Krvavec, d. d.

Sobota, 16. avgusta 2014, ob 10. uri,
Parkirišče pred Kulturnim hramom Ignacija Borštnika Cerklje
5. ROKOV SEJEM in 2. FOLKLORNI FESTIVAL V CERKLJAH, 
Organizacija: Zavod za turizem Cerklje v sodelovanju z Unesco 
klubom Cerklje in Kulturnim društvom Folklora Cerklje

Sobota, 16. avgusta 2014, ob 15. 30, Petrovčeva hiša Cerklje
PARADA UČENJA, ODPRTJE RAZSTAVE ANDRAGOŠKEGA 
CENTRA SLOVENIJE
Organizacija: Unesco klub Cerklje

Nedelja, 17. avgusta 2014, ob 10. uri,  
Plečnikova kapela Marije Snežne na Krvavcu
SEMENJ IN ŽEGNANJSKA MAŠA NA KRVAVCU
Organizacija: Pašna skupnost Jezerca in Kriška planina

Nedelja, 17. avgusta 2014, ob 20. uri,  
Cerkev Marijinega oznanjenja Adergas
32. FESTIVAL RADOVLJICA 2014 
LE CONCERT TRIBUOT, koncert francoske duhovne glasbe na 
orglah. Organizacija: Festival Radovljica 2014

Petek, 22. avgusta 2014, Dvor Jezeršek Brnik
FESTIVAL SANJE POD KRVAVCEM (od 22. 8. do 29. 8. 2014)
Organizacija: Jezeršek gostinstvo, d. o. o.

Sobota, 23. avgusta 2014, od 9. ure dalje
Krvavec, akumulacijsko jezero na Zvohu (1971 m)
MOUNTIN WAKE JAM. Organizacija: RTC Krvavec, d. d.
Pridržujemo si pravico do spremembe programa. 

Zavod za turizem Cerklje
TIC – Turistično informativni center 
Petrovčeva hiša, Krvavška 1b, 
4207 Cerklje na Gorenjskem
T: +386 4  28 15 822, 
F: +386 4  28 15 822
W: www.tic-cerklje.si ,
E: info@tic-cerklje.si           
FB: www.facebook.com/ticcerkljenagorenjskem

PRIREDITVE JULIJ, AVGUST 2014

Člani KUD Pod lipo Adergas so 21., 22., 28. in 29. junija na stopni-
šču pred župnijsko cerkvijo Marijinega oznanjenja v Adergasu pod 
vodstvom Silva Sirca ponovno uprizorili misterij Slehernik, s katerim 
so navduševali že lani. Kljub muhastemu vremenu so izpeljali vse 
štiri predstave, zadnjo so zaradi naliva dokončali v cerkvi, a so kljub 
improvizaciji zelo zadovoljni, saj jih je obiskalo še več gledalcev kot 
lani. Druga predstava je bila izvedena v okviru Festivala gorenjskih 
komedijantov pod okriljem JSKD, ta pa je Anžetu Sircu predal priz-
nanje za najboljšo moško vlogo za leto 2013, ki si jo je prislužil prav 
z interpretacijo Slehernika. Doživeto spremljanje gledalcev in dober 
obisk organizatorje razveseljuje v takšni meri, da so ponovitve Sle-
hernika možne tudi v prihodnjih letih.

Jasna Paladin, foto: Matic Zorman

Nagrada Anžetu Sircu

Del igralske ekipe Slehernika z Anžetom Sircem na čelu

V mesecu maju je Unesco klub Cerklje ob podpori Ministrstev 
RS, Andragoškega centra RS in Občine Cerklje pripravil Teden 
vseživljenjskega učenja, katerega dogodki so večinoma potekali 
v Petrovčevi hiši. Gostili so oblikovalko, slikarko in pisateljico 
Slavico Biderman, obiskovalci so lahko prisluhnili Tomažu Lon-
gyki, ki je predstavil mednarodni jezik esperanto, Marina Vidali 
pa je spregovorila o pomenu števil, ki so že v srednjem veku imela 
pomembno vlogo. Pod vodstvom Daniele Močnik so obnovili 
standarde pismenosti ter razvijali zmožnosti pisnega sporazu-
mevanja, upoštevajoč jezikovna in oblikovna pravila. Seznanili 
so se s cerkljanskim turizmom na Delorsovih stebrih, z Milanom 
Krišljem pa spoznali zgodbo reke Kokre, ki že tisočletja dolbe 
ozko dolino in ustvarja slapove, brzice in tolmune. Na črno-belih 
poljih so šolsko leto zaključili mladi šahisti OŠ Davorina Jenka, 
delo in poklici pa so izzvali pogovorni večer z domačimi obrtniki 
in rokodelci – rezultati bodo vidni na 5. Semnju na rokovo. »Vsa-
ka prireditev je imela poseben čar. Na vseh enajstih dogodkih je 
bilo prijetno sodelovati z vsemi, mnogo pa je bilo stkanih novih 
poznanstev, česar smo prireditelji še posebej veseli,« je sklenila 
vestna in aktivna organizatorka Daniela Močnik. Samo Lesjak

Učimo se vse življenje

Da peski niso zgolj gradbeni material trdih in hladnih zidov, 
temveč živobarvna in topla paleta v rokah spretne in čuteče liko-
vne ustvarjalke, so spoznali obiskovalci razstave Stanke Golob, 
avtorica pa je v okviru Tedna vseživljenjskega učenja vodila tudi 
umetniško delavnico pod gradom Strmol. Diplomirana slikarka, 
ki živi in ustvarja na Grahovem ob Bači, je imela že preko šest-
deset samostojnih in 150 skupinskih razstav, sodelovala je na 
šestih mednarodnih slikarskih kolonijah ter zasluženo prejela 
številne nagrade. S. L.

Umetnine iz peska
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Zadnja

KMETIJSKA ZADRUGA CERKLJE, Z.O.O. 
Slovenska cesta 2,  
4207 Cerklje na Gorenjskem
Tel.: 04/252 90 10
info@kzcerklje.si 

CERKLJE, Slovenska cesta 2, tel.: 04/252 90 20
VOKLO, Voklo 98, tel.: 04/251 91 41
MORAVČE, Vegova ulica 7, tel.: 01/834 56 84
ŠENČUR, Kranjska cesta 2, tel.: 04/251 91 40
KOMENDA, Zadružna cesta 2, tel.: 01/834 56 80

IZ NAŠEGA PROGRAMA:
PROGRAM ZA KMETIJSTVO  Odkup in prodaja mleka  Odkup in prodaja živine  

 Odkup in prodaja poljščin  Krmila  Gnojila  Kmetijska semena  Program za varstvo rastlin 
 Več vrst profesionalnih čistil za mlekovode in sredstev za odpravljanje težav  

pri živalih iz proste prodaje.

PROGRAM ZA DOM IN VRT  Sadike  Lončnice  Gnojila  Program za varstvo rastlin  
 Orodje za dom in vrt  Hrana in oprema za male živali  Gradbeni program  

 Program za ekološko vrtnarjenje  Program zdrave domače hrane s slovenskih kmetij  

(domači rezanci, keksi, vino, jabolka ...)

V vasici Apno so že četrtič zaporedoma 
domačini delavno praznovali dan držav-
nosti. Kar osem ur so pekli palačinke, 
prireditev pa poimenovali Palačinkijada 
v Apnem. Pobudo sta pred desetimi leti 
dala Anica Novak in Niko Srebočan, a do 
realizacije je prišlo ob praznovanju 20-let-
nice samostojnosti. Zaradi dežja so pala-
činke letos pekli na kmetiji Pr' Frantarju 
v Apnem. Zelo pohvalno je, da je tako 
majhna vaška skupnost, kot je Apno, brez 
vsakršne pomoči sponzorjev pripravila 
pečenje palačink. Pri pripravi sta poma-
gala tudi Slavko Hočevar in Grega Grilc. 
Palačinke so pekli Niko Srabočan, Žan 
in Romana Novak, z marmelado pa sta 
jih dobro namazali Anica Novak in Irena 
Mežek, pomagali pa so tudi Majda Sra-
bočan, Dobrila Kurat in Vido Novak. V  
osmih urah so napekli tisoč dvesto petde-
set palačink, ki so jih brezplačno razdelili 
številnim izletnikom in pohodnikom. 

Janez Kuhar

V Apnem postregli 
s palačinkami

Praznovanje dneva državnosti je letos pote-
kalo kar na dveh koncih občine. Krajani so se 
najprej zbrali v središču Adergasa, kjer so pri-
sluhnili slovenski himni, ki so jo zapeli člani 
moške vokalne skupine KUD Pod lipo Ader-
gas, nato pa še govoru župana Franca Čebulja. 
Ta je med drugim izpostavil pomen posaditve 
lip (v senci 200 let stare lipe ob cerkvi so ob 
prazniku zasadili tri nove), simbola slovenstva, 
s katerimi so polepšali vas in razveselili čebe-
le. V svojem nagovoru je občane pozval, naj se 
udeležijo volitev, saj se v krizi prevečkrat izgo-
varjamo na EU, premalo odgovornosti pa nosi-
mo sami. Pohvalil je delo občinske uprave in 
občinskega sveta, a posvaril pred apatijo dru-

žbe ter si zaželel več složnosti in sodelovanja. 
Po blagoslovu novo zasajenih lip s strani župni-
ka Slavka Kalana je v cerkvi Marijinega ozna-
njenja potekala še sveta maša za domovino, za 
tem pa še koncert otroških pevskih zborov z 
naslovom Rad poletel bi. Večina zbranih pa se 
je medtem kljub močnemu nalivu že odpravila 
na Šenturško Goro, kjer so proslavo pripravili 
tudi tamkajšnji krajani. Tudi tam je bil slavno-
stni govornik župan, kulturni program pa so 
pripravili Šenturški oktet, KD Folklora Cerklje 
in recitatorka Klara Jagodic. Po končanem pro-
gramu so novo lipo dobili tudi krajani Šentur-
ške Gore; skupaj so jo v čast praznika posadili 
pred krajevnim domom. Jasna Paladin

Vse najboljše, Slovenija!
Pod takšnim naslovom je ob letošnjem dnevu državnosti  

potekala prireditev na Šenturški Gori, proslavo ob prazniku  
pa so pripravili tudi v Adergasu.

Župnik Slavko Kalan pri blagoslovu mladih lip v Adergasu / Foto: Matic Zorman




