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• Z aprilom bo ravnanje z odpadki v 
Cerkljah prevzela Snaga. Bi lahko pri-
šlo do kakšnih zapletov?
"Vsekakor bodo določeni zapleti pred-
vsem na visokogorskem območju, kjer 
je več kot sedemsto objektov. Ugotavlja-
mo, da vsi niso vključeni v računalniški 
sistem odvoza komunalnih odpadkov. 
Prav je, da bi se lastniki oglasili sami in 
nam prihranili administrativno delo, 
saj je treba te objekte in njihove lastnike 
iskati prek uradnih evidenc. Odvoz bo po 
novem potekal na tri tedne, obračun pa 
bo vezan na velikost zabojnika, katerega 
velikost je določena na podlagi števila 
članov gospodinjstva."
• S čim se trenutno ukvarja občinska 
uprava?
"Poudaril bi pripravo projektov za inve-
sticije, ki nas čakajo. Za kanalizacijo v 
Gradu imamo že pridobljeno gradbeno 
dovoljenje, pripravljamo javni razpis 
za izbiro izvajalca, gradnja se bo pred-
vidoma začela zgodaj poleti. Ukvarjamo 
se tudi s preprojektiranjem krvavškega 
vodovodnega sistema, zaradi izstopa 

Občine Mengeš sta potrebni optimizaci-
ja in racionalizacija. Šlo bo tudi za do-
ločene spremembe na trasi sistema, ki 
je po novem načrtovana mimo Poženika 
in Glinj direktno v Zalog. Pripravljajo se 
projekti za nadaljevanje gradnje kana-
lizacije v nižinskem delu, tu gre za Za-
log in druge manjše odseke po vaseh. 
Za kanalizacijo letos namenjamo blizu 
milijona evrov, za urejanje vodovoda pa 
več kot štiristo tisoč evrov. Ta čas pripra-
vljamo tudi projektno dokumentacijo za 
obnovo vodovoda na Štefanji Gori. Vodo-
vod bo v upravljanje prevzela Komunala 
Kranj. Ker so rezultati analize vode iz 
obstoječega vira slabi, bo vodo verjetno 
treba prečrpavati iz krvavškega sistema. 
Domačini bomo o vsem seznanjeni na 
zboru krajanov, kjer se bomo dogovorili 
tudi glede ravnanja z odpadnimi voda-
mi."
• Kako boste "reševali" izgradnjo ka-
nalizacije v visokogorskem delu obči-
ne?
"V vasi Štefanja Gora bi po mojem proble-
matiko lahko reševali s hišnimi čistilni-
mi napravami ali pa z malimi čistilnimi 
napravami za več objektov skupaj. Gra-

dnja kanalizacijskega sistema na Štefa-
nji Gori ni nujna, prav tako tudi ne v Si-
dražu in Lenartu, saj tam večji vodni viri 
niso ogroženi. Kar nekaj časa smo se na-
gibali k temu, da bi ves visokogorski del 
občine reševali z manjšimi čistilnimi 
napravami, saj v skladu z uredbo za gra-
dnjo kanalizacije na območjih z manj 
kot dva tisoč prebivalci ni možno prido-
biti nepovratnih sredstev. A kot rečeno, 
je v visokogorskem delu občine več kot 
sedemsto objektov, prijavljenih je okoli 
850 ljudi, verjetno pa jih je še precej več. 
Poleg tega se na Krvavcu vsak dan zadr-
žuje najmanj tisoč ljudi, kar pomeni, da 
se jih v visokogorskem območju nahaja 
več kot dva tisoč. Obremenitve okolja so 
vse večje, zato vse bolj ugotavljam, in to 
kažejo tudi mnenja strokovnjakov z iz-
kušnjami iz tujine, da bi bilo neodgovor-
no, da ne bi na območjih, kjer lahko pri-
de do onesnaženja vodnih virov, zgradili 
javnega kanalizacijskega sistema. Gre 
za Ravne, Apno, Šenturško Goro, Stiško 
vas, Ambrož in seveda Krvavec. Čeprav 
imam pred seboj le še dve leti župano-
vanja, menim, da je moja dolžnost, da 
v tem času naredimo vsaj projekte za 

FRANC ČEBULJ, ŽUPAN OBČINE CERKLJE 
NA GORENJSKEM

Kanalizacija 
morda tudi na 
Krvavcu
"Vse bolj ugotavljam,  
da bi bilo neodgovorno,  
da ne bi na območjih,  
kjer lahko pride do 
onesnaženja vodnih 
virov, zgradili javnega 
kanalizacijskega  
sistema," pravi župan  
Franc Čebulj.

NOVICE IZPOD KRVAVCA SO PRILOGA ČASOPISA  

NOVICE IZPOD KRVAVCA (ISSN 1406 - 1369) so priloga Gorenjskega glasa za občino Cerklje. Prilogo pripravlja Gorenjski glas, odgovorna urednica Marija Volčjak, urednica 
Ana Šubic, oglasno trženje Janez Čimžar, 041/704-857. Oblikovanje Matjaž Švab. Priprava za tisk Gorenjski glas, tisk: Ti skar na Lit te ra pic ta, d. o. o. NOVICE IZPOD KRVAVCA, 
številka 1, so priloga 20. številke Gorenjskega glasa, 11. marca 2016, v nakladi 2440 izvodov pa jih dobijo vsa gospodinjstva v občini Cerklje brezplačno. Sestavni del NOVIC 
IZPOD KRVAV CA je tudi Uradni vestnik občine Cerklje na Gorenjskem in je uradno glasilo za objavo sprejetih aktov Občinskega sveta in Občinske uprave Občine Cerklje na 
Gorenjskem. Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem. Na naslovnici: Pomladno vzdušje med prvošolci. Foto: Tina Dokl
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kanalizacijo na tem območju. Izdelali smo že manjši idejni 
projekt za primarni kanal od Gospince na Krvavcu preko Am-
broža in Šenturške Gore na Pšato, izgradnja bi stala okoli 5,5 
milijona evrov, celoten sistem pa je ocenjen na 15 milijonov 
evrov, kar je toliko kot v nižinskem delu občine. Nemogoče 
je, da bi se gradnje lotila občina sama, komunalni prispevek 
za uporabnike bi bil predrag, prav tako stroški vzdrževanja, 
zato bomo skupaj z okoljskim ministrstvom skušali poiska-
ti način, po katerem bomo lahko kandidirali na nepovratna 
sredstva. Projekt bo zelo zahteven, dejstvo pa je, da moramo 
do leta 2022 občine imeti rešeno odvajanje in čiščenje odpa-
dnih voda tako v nižinskih kot višinskih predelih."
• Lahovčani so že prejeli odločbe za odmero komunalne-
ga prispevka za priklop na kanalizacijo, kdaj boste odločbe 
poslali v druge vasi?
"V Lahovčah, Vopovljah in Spodnjem Brniku so odločbe bolj 
ali manj vsi že prejeli. V nadaljevanju jih bomo pošiljali va-
ščanom Zgornjega Brnika, Cerkelj, Dvorij in tudi Grada."
• Direkcija za infrastrukturo namerava še ta mesec obja-
viti razpis za izvajalca za izgradnjo 2,4 kilometra dolge in 
sedem milijonov evrov vredne obvoznice mimo letališča. 
Kot eden od glavnih pobudnikov njene izgradnje ste te in-
formacije verjetno veseli … 
"Že deset let je, odkar smo sprejeli lokacijske načrte in dali 
možnosti za razvoj tega območja. Srčno bi si želel, da se pre-
stavitve ceste končno že lotijo, saj bo to omogočilo začetek 
enega od ključnih razvojnih projektov Gorenjske. Načrtovane 
investicije na letališkem območju so ocenjene na 155 milijo-
nov evrov, kompleks naj bi prinesel tri tisoč novih delovnih 
mest. Seveda ne gre pričakovati, da bo vse zgrajeno v petih 
letih, v dvajsetih pa zagotovo."
• V zadnjem letu je več vasi dobilo optično omrežje. Kje ga 
bodo gradili letos?
"V kratkem bodo optiko začeli graditi v Praprotni Polici, letos 
bodo prišle na vrsto tudi druge vasi v vzhodnem delu občine. 
Marsikje bodo z gradnjo sledili občinskim investicijam, na 
primer v Gradu in osrednjem delu Zaloga. Kot kaže, bo do leta 
2018 optično omrežje dostopno po celi občini."
• Na zadnjem sestanku sveta staršev v šoli je bilo govora 
tudi o možnosti uvedbe dodatnih šolskih prevozov, saj ne-
kateri otroci v šolo prihajajo tudi eno uro pred poukom …
"Občina Cerklje letno namenja za šolske prevoze dvesto ti-
soč evrov, s tem da financira nadstandard pri prevozih otrok. 
Naj povem, da so po zakonu občine dolžne organizirati pre-
voze, plačujejo pa jih samo tistim, ki so od šole oddaljeni več 
kot štiri kilometre. Pri nas je šolski prevoz brezplačen za vse, 
tudi tiste, ki se vozijo na krajših razdaljah. Za uvedbo doda-
tnih jutranjih prevozov oz. super nadstandard pa občina res 
nima denarja, razen če se začnemo strogo držati zakonoda-
je in plačevati samo še prevoze, daljše od štirih kilometrov. 
Ob tem bi dodal, da na dobrodelnih prireditvah, na katerih 
zbiramo denar za pomoči potrebne osnovnošolske otroke, 
pogrešam več staršev, udeležujejo se jih redki, razen šolske 
prireditve Podarim ti pesem."
• Januarja sta tudi v vaši občini potekali javna razgrni-
tev in obravnava osnutka državnega prostorskega načrta 
za načrtovani daljnovod Kamnik–Visoko. Kakšno stališče 
je zavzela občina?
"Do investicije smo se opredelili pozitivno, smo pa investitor-
ja zaprosili, da bi traso umaknili bolj k robu gozdov, da bi čim 
manj potekala po najboljših kmetijskih zemljiščih."

ANA ŠUBIC

Dom Taber v Šmartnem, ki je stanovalce začel sprejemati 28. 
septembra, je od konca januarja poln. Med 149 stanovalci jih 
je kar 45 iz kranjske občine, medtem ko je domačinov enajst. 
Sprejeli so vse občane Cerkelj, ki so želeli takojšnjo nastanitev, 
je dejala socialna delavka Martina Martinčič: "Prošnje še vedno 
prihajajo, doslej smo jih prejeli okoli 390, tako da se počasi 
vzpostavlja čakalna vrsta." Dom ima tudi že popolno kadrovsko 
ekipo z 71 zaposlenimi, še vedno pa nima direktorja, za katere-
ga je svet zavoda objavil že tretji razpis, ki bo odprt do konca 
aprila. Med zaposlenimi je po besedah v. d. direktorja Zdravka 
Kastelica 27 občanov Cerkelj, sicer pa so prejeli kar 1668 vlog za 
sprejem na delo, od tega 325 prošenj domačinov. Dejstvo, da 
je dom po štirih mesecih poln, zelo veseli tudi župana Franca 
Čebulja, zataknilo pa se je pri zdravniški oskrbi, za katero so si 
obetali, da bo na voljo tudi občanom, a za zdaj zdravnica Alen-
ka Ponikvar trikrat tedensko oskrbuje zgolj stanovalce. »V Zdra-
vstvenem domu Kranj pravijo, da zdravnika za preostale dni za 
občane ne morejo zagotoviti. Sestati sem se želel tudi z direktor-
jem Osnovnega zdravstva Gorenjske, da bi šli v razpis koncesije, 
a ni bilo odziva. Nove ambulante zato ne bomo izdelali, zdravni-
ca bo še naprej delala v obstoječih prostorih, ki bi jih v primeru 
ureditve nove ambulante namenili fizioterapiji, ki bi se preselila 
iz Velesovega, a tudi do tega zdaj očitno ne bo prišlo. Bomo pa 
izdelali zobno ambulanto za zobozdravnico, ki zdaj dela v pro-
storih šole,« je pojasnil župan.

Dom napolnili v štirih mesecih

ANA ŠUBIC

Gibanje Kultura-Natura je konec februarja v Kropi že šestič 
podelilo priznanja naša Slovenija, s katerimi nagrajuje priza-
devanja posameznikov, društev in drugih civilnih pobud pri 
ohranjanju in uveljavljanju slovenske kulturne in naravne de-
diščine. V kategoriji ohranjanje dediščine sta bili letos nagra-
jeni tudi Občina Cerklje za Petrovčevo hišo in družina Novak za 
Borštnikovo hišo. Kot je zapisano v obrazložitvi, se je Petrov-
čeva hiša, ki jo je občina od zadnjega lastnika odkupila leta 
2007 in ob delnem financiranju EU izvedla zahtevno obnovo, v 
nekaj letih uveljavila kot središčno mesto srečevanja, združe-
vanja in ustvarjanja. Pr' Petrovc danes delujejo lokalni muzej 
z arheološko in etnološko zbirko, knjižnica, galerija in turistič-
no-informacijski center. Več kot dvesto let staro rojstno hišo 
Ignacija Borštnika v Cerkljah pa zadnja leta prizadevno in požr-
tvovalno obnavljajo kar njeni sedanji lastniki – družina Novak, 
ki je septembra lani vrata hiše prvič odpra javnosti. Ohranilo 
se je veliko originalnih stavbnih elementov, ki so bili potrebni 
konservativne prenove: leseni podi, stavbno pohištvo, polčrna 
kuhinja s krušno pečjo, celo električna napeljava iz časov prve 
elektrifikacije Cerkelj leta 1924 ... Sobe, opremljene s starim 
pohištvom, kažejo klasično podobo in razporeditev. Urejajo 
tudi galerijo, trenutno zapolnjeno z razstavo o Borštniku, na 
ogled pa so še druge tematske razstave. 

Priznanji tudi Petrovčevi in  
Borštnikovi hiši
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Petek, 11. marca • Kabinska žičnica Krvavec, ob 18. uri  
VEČERJA NA ZAJLI 
Organizator: Gostilna Krištof Predoslje, Jezeršek gostinstvo in RTC Krvavec

Sobota, 12. marca • Krvavec, ob 9. uri 
RETRO FEST 2016
Organizator: RTC Krvavec

Sobota, 12. marca • Nogometni center Velesovo, ob 11. uri  
PRVENSTVENA TEKMA KADETINJ VELESOVO : KOROŠKA
Organizator: Nogometni klub Velesovo

Sobota, 12. marca • Pristava za Kavarno Strmol, ob 15. uri  
OTROŠKA DELAVNICA KO SE PTIČKI ŽENIJO
Izdelovanje ladjic, spust po Strmolskem jezercu ob 18.30. 
Organizator: Grad Stmol

Nedelja, 13. marca • Nogometni center Velesovo, ob 11. uri  
POKALNA TEKMA ČLANIC VELESOVO : POMURJE BELTINCI
Organizator: Nogometni klub Velesovo

Ponedeljek, 14. marca • Pristava za Kavarno Strmol, ob 17. uri  
RAZSTAVA PREBUJANJE ENERGIJ
Razstavo bo pripravila Nina Naliny Meglič. Odprta bo od 14. 3. do 20. 
Organizator: Grad Strmol

Torek, 15. marca, in sreda, 16. marca • Dvor Jezeršek Brnik, ob 17. uri
PRAZNIČNE POTICE IN POGAČE – KUHARSKA DELAVNICA
Organizator: Jezeršek gostinstvo, d. o. o.

Torek in sreda, 15. in 16. marca • Kulturni hram Ignacija Borštnika, ob 18.30
DOBRODELNI KONCERT PODARIM TI PESEM 2016
Organizator: Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje

Sobota, 19. marca • Cerklje na Gorenjskem, od 8. do 13. ure  
OČISTIMO DOMAČI KRAJ – ČISTILNA AKCIJA
Organizator: Občina Cerklje na Gorenjskem

Sobota, 19. marca • Krvavec, ob 9. uri  
LABEL OUTSIDE IS FREE FESTIVAL, 
5 tekmovanj, Outside Party do sončnega zahoda
Organizator: Agencija Label

Sobota, 19. marca • Nogometni center Velesovo, ob 11. uri  
SEJEM RABLJENE ŠPORTNE OPREME (ZA VSE ŠPORTE)
Organizator: Nogometni klub Velesovo

Sobota, 19. marca  •  Dvor Jezeršek Brnik, ob 14. uri  
NAVIDEZNA POROKA
Organizator: Jezeršek gostinstvo, d. o. o.

Nedelja, 20. marca • Nogometni center Velesovo, ob 11. uri  
PRVENSTVENA TEKMA ČLANIC VELESOVO : RUDAR ŠKALE VELENJE
Organizator: Nogometni klub Velesovo

Ponedeljek, 21. marca • Pristava za Kavarno Strmol, ob 17. uri  
RAZSTAVA NARAVA & BARVE
Razstavo bo pripravila Katarina Oblak. Odprta bo od 21. 3. do 27. 3. 
Organizator: Grad Strmol

Torek, 22. marca • Petrovčeva hiša v Cerkljah, ob 18. uri  
BRALNI ŠTUDIJSKI KROŽEK LIBERIUS 
Organizator: Kulturni klub Liberius Cerklje 

Torek, 22. marca • v vadbeni sobi KD Folklore Cerklje v Kulturnem hramu 
Ignacija Borštnika Cerklje, ob 20. uri  
‘MATI SANJA – RECITAL POEZIJE, POSVEČENE MATERI SKOZI ČAS 
Organizator: KD Folklora Cerklje – recitatorska sekcija

Sreda, 23. marca • Kulturni hram Ignacija Borštnika Cerklje, ob 20. uri
GLEDALIŠKA USPEŠNICA SLOVENSKA LITERATURA OD A DO Ž
Prodaja vstopnic v TIC-u Cerklje ali po telefonu 051 606 220 ter e-pošti 
abonma@nasmejmo.se. Cena vstopnice je 20 EUR 
Organizator: Zavod Nasmejmo se

Sobota, 26. marca • Krvavec, ob 9. uri  
LUŽA, tradicionalni mokri skoki čez lužo na Krvavcu 
Organizator: RTC Krvavec

Sobota, 26. marca • Nogometni center Velesovo, ob 11. uri  
PRVENSTVENA TEKMA KADETINJ VELESOVO : ŽNK MSM PTUJ
Organizator: Nogometni klub Velesovo

Torek, 29. marca • Pristava za Kavarno Strmol, ob 17. uri  
RAZSTAVA VDIHNITI NARAVO IN ZAČUTITI LEPOTO
Razstavo bo pripravila Dreja Novak. Odprta bo od 29. 3 . do 10. 4. 
Organizator: Grad Strmol

Sreda, 30. marca • Dvor Jezeršek Brnik, ob 17. uri  
JULIE & JULIA Z ANO – KUHARSKA DELAVNICA
Organizator: Jezeršek gostinstvo, d. o. o.

Sobota, 2. aprila • Gasilki dom na Zgornjem Brniku
PRIREDITEV OB MATERINSKEM DNEVU
Organizator: Urša Hočevar in Klavdija Frelih

Nedelja, 3. aprila, • Dom krajanov v Poženiku, ob 17. uri
PROGRAM OB STARŠEVSKEM DNEVU
Organizator: Dramska sekcija Pod Stražo

Nedelja, 3. aprila • Kulturna dvorana Adergas, ob 15. uri
PRIREDITEV OB MATERINSKEM DNEVU
Organizator: KUD Pod Lipo Adergas

Četrtek, 7. aprila • Dom Taber, ob 16. uri
PROGRAM OB STARŠEVSKEM DNEVU
Organizator: Dramska sekcija Pod Stražo

Sobota, 9. aprila • Mlinčki Suhadole, zbirno mesto ob 8. uri pred AMD
MEDDRUŠTVENO SREČANJE
V primeru dežja bo dogodek 16. aprila. Organizator:  
Društvo upokojencev Cerklje

Torek, 12. aprila • zbirno mesto pred AMD, ob 8. uri
KOLESARSKI IZLET MENGEŠKA KOČA (30 km)
Organizator: Društvo upokojencev Cerklje

Torek, 19. aprila • zbirno mesto pred AMD, ob 7. uri
PLANINSKI IZLET TALEŽ (2,5 ure, 807 m)
Organizator: Društvo upokojencev Cerklje

Četrtek, 21. aprila • Kulturni hram Ignacija Borštnika Cerklje, ob 19.30 
KONCERT PEVSKIH ZBOROV GIMNAZIJE KRANJ
Organizator: Gimnazija Kranj

Koledar dogodkov in prireditev
TIC Cerklje na Gorenjskem, Krvavška 1b, 4207 Cerklje na Gorenjskem  
T: +386 4  28 15 822, F: +386 4  28 15 822, W: www.tourism-cerklje.si 
E: info@tourism-cerklje.si, FB: www.facebook.com/ticcerkljenagorenjskem

Zavod za turizem 
Cerklje

Občina Cerklje  
na Gorenjskem

TIC Cerklje  
na Gorenjskem



OBČINSKE NOVICE | 5 

Občina Cerklje na Gorenjskem bo v soboto, 19. marca 2016, ob 
9. uri organizirala enodnevno čistilno akcijo z namenom, da 
se odstrani čim večja količina v naravi odloženih odpadkov. 
Vaške skupnosti in vsa društva, ki delujejo na območju naše 
občine, vabim, da se vključite v čistilno akcijo. Razpored po 
posameznih območjih oziroma vaseh bo objavljen na spletni 
strani občine www.cerklje.si. Prepričan sem, da si vsi občani 
želimo urejenega okolja in da s svojo udeležbo na čistilni akciji 
prispevamo k večji čistoči na celotnem območju naše občine. 

Župan Franc Čebulj

Vabilo na čistilno akcijo 2016
Spoštovani občanke in občani!

Želite prostor za razstave, delavnice, 
srečevanja, poslovne dogovore?

Vabilo društvom in posameznikom
za oddajo vlog za uporabo prostorov v Petrovčevi hiši,  

Krvavška 1b, Cerklje na Gorenjskem

Občina Cerklje na Gorenjskem na podlagi 6. člena Pravilni-
ka o uporabi prostorov v Petrovčevi hiši objavlja povabilo za 
oddajo vlog za uporabo prostorov v letu 2016. 
Predmet pridobitve v uporabo so prostori v Petrovčevi hiši:
galerija, županova klet in muzejski prostori v prvem nadstropju.
Obrazec za oddajo vloge je na voljo na spletni strani  
www.cerklje.si in www.tourism-cerklje.si ali v pisarni Turi-
stično-informacijskega centra Cerklje, Petrovčeva hiša.
Društva lahko ob oddani vlogi podajo prošnjo za oprostitev 
plačila najema.
Uporabnik prostorov v Petrovčevi hiši je lahko vsaka fizična 
ali pravna oseba, ki z vlogo izkaže interes in izpolnjuje po-
goje uporabe. Oddana vloga ne pomeni samodejne rezerva-
cije prostora ali termina. Glede na prispele vloge bomo po 
prednostnem vrstnem redu iz 5. člena Pravilnika oblikovali 
program za leto 2016.
Vloge posredujte do 29. marca 2016 na naslov Občina Cerklje na 
Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem, 
ali na elektronski naslov: info@tourism-cerklje.si.

Občina Cerklje na Gorenjskem
Franc Čebulj, župan

OBČINA CERKLJE

Projekt zbiranja starih hišnih imen se je zaključil že lansko pole-
tje. Takrat je izšla knjižica Kako se pri vas reče?, v kateri so zbra-
na stara hišna imena iz naselij Cerkljanska Dobrava, Cerklje na 
Gorenjskem, Glinje, Lahovče, Poženik, Pšenična Polica, Spodnji 
Brnik, Šmartno, Vašca, Viševca, Vopovlje, Vrhovje, Zalog pri Cer-
kljah in Zgornji Brnik. Knjižica obsega 537 hišnih imen, dopolnje-
na pa je s fotografskim gradivom in zanimivimi zgodbami. Brez-
plačne knjižice so še vedno na voljo v Petrovčevi hiši v Cerkljah, 
prav tako pa je na voljo še nekaj knjižic, v katerih so zbrana hišna 
imena iz vasi Adergas, Ambrož pod Krvavcem, Apno, Češnjevek, 
Dvorje, Grad, Praprotna Polica, Pšata, Ravne, Sidraž, Stiška vas, 
Sveti Lenart, Šenturška Gora, Štefanja Gora, Trata pri Velesovem 
in Velesovo. Čeprav se je projekt že zaključil, Občina Cerklje na 
Gorenjskem še naprej z letnim prispevkom Razvojni agenciji 
Zgornje Gorenjske omogoča vsem, ki bi se še radi vključili v pro-
jekt in pridobili brezplačno glineno tablico z narečnim zapisom 
svojega hišnega imena, da podajo pisno soglasje in bodo tako 
prejeli tablo s hišnim imenom. Ob tem naj se za več informacij 
lastniki domačij obrnejo na Razvojno agencijo Zgornje Gorenjske 
na telefon 04 581 34 16 ali e-pošto klemen.klinar@ragor.si.

Glinene tablice in knjižice  
s hišnimi imeni

ANA ŠUBIC

Zavod za turizem Cerklje je tudi letos v sodelovanju z društvi in 
posamezniki v Petrovčevi hiši pripravil tradicionalno razstavo 
velikonočnih in pomladnih aranžmajev, ki je na ogled od vče-
raj. Na razstavi sodelujejo Društvo kmečkih žena – odbor Cer-
klje z izdelki iz krep papirja, Društvo likovnikov Cerklje s slika-
mi, Klekljarice Lastovke Cerklje s klekljanimi mojstrovinami, 
sekcija Rož'ce iz Društva upokojencev Cerklje s prtički v rešilje 
tehniki, svoje prtičke pa so na ogled postavile tudi Kamniške 
vezilje. Predstavljajo se še ustvarjalke Nataša Pezdir z izdelki iz 
keramike, Maja Grošelj s slikami s kamni in mandalami ter 
Mira Gerkman z velikonočnimi voščilnicami.
Razstavo si lahko ogledate do 31. marca v času uradnih ur 
turistično-informacijskega centra in knjižnice.

Razstava velikonočnih in 
pomladnih aranžmajev
Tradicionalno razstavo si v Petrovčevi hiši 
lahko ogledate do konca marca.

S svojimi izdelki se predstavljajo tudi kmečke žene iz Cerkelj. 
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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.
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CERKLJE, Slovenska c. 2, tel.: 04/252 90 20
VOKLO, Voklo 98, tel.: 04/251 91 41
MORAVČE, Vegova ul. 7, tel.: 01/834 56 84
ŠENČUR, Kranjska c. 2, tel.: 04/251 91 40
KOMENDA, Zadružna c. 2, tel.: 01/834 56 80

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

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

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 
zdrave domače hrane s slovenskih kmetij

OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM

Občina Cerklje na Gorenjskem vas 
obvešča, da bo po novem za vaše 

odpadke skrbela Snaga 
Zbiranje in odvoz odpadkov v občini Cerklje s prvim aprilom letos 
prevzema ljubljanska Snaga. To prinaša nekaj sprememb: zamenja-
vo zabojnikov, spremenjen urnik odvoza, drugačno ureditev zbiranja 
odpadkov na eko otokih in nižjo položnico za večino uporabnikov.

Kaj je treba vedeti v zvezi z zabojniki?
Snaga vam bo nove zabojnike pripeljala po 14. marcu. Če vas ne 
bo doma, bodo zabojnike postavili pred vašo hišo. Dobili boste 
120- ali 240-litrski zabojnik za mešane odpadke (odvisno od števi-
la oseb v gospodinjstvu) in 240-litrski zabojnik za embalažo. Tisti, 
ki imate že zdaj zabojnik za biološke odpadke, boste dobili tudi 
tega (120- ali 240-litrskega). Poleg zabojnikov boste dobili letak 
z aprilskim urnikom praznjenja posameznega zabojnika. Snagini 
uporabniki zabojnikov ne kupujejo in ne najemajo – njihova upo-
raba je vključena v ceno storitve ravnanja z odpadki. Komunala 
Kranj bo zabojnike, ki jih imate trenutno v najemu, prevzela po 1. 
aprilu. O času in načinu prevzema boste pravočasno obveščeni.

Kaj je treba vedeti v zvezi s položnico?
Prvo Snagino položnico boste dobili po prvomajskih praznikih. 
Na zadnji strani položnice vam bodo pojasnili sistem obračuna, 
položnica pa bo za večino občanov nižja od dosedanje. 
Na vsaki položnici boste imeli zapisane tudi datume praznjenja 
vaših zabojnikov za naslednji mesec.

Kaj je treba vedeti v zvezi z odvozom odpadkov?
Čeprav boste Snagine zabojnike dobili v drugi polovici marca, 
vas prosimo, da do 1. aprila svoje odpadke odlagate v zabojnike 
Komunale Kranj. Mešane odpadke in embalažo bodo odvažali na 
tri tedne, biološke odpadke pa v nekaterih naseljih tedensko, v 
drugih pa na 14 dni. Enkrat na teden bodo zabojnike za bio od-
padke praznili v naseljih Cerklje na Gorenjskem, Dvorje, Lahovče 
in Zgornji ter Spodnji Brnik.

Kaj je treba vedeti v zvezi  z ekološkimi otoki?
Na ekoloških otokih boste lahko odlagali steklo in papir ter karton. 
Zabojnikov za plastično in kovinsko embalažo na ekoloških otokih 
ne bo. Zabojnike bo Snaga praznila po urniku (in ne na klic). 
Informacije o ravnanju z odpadki na območju Snage najdete 
na spletnih mestih www.mojiodpadki.si in www.snaga.si, 
vabljeni pa tudi k obisku Facebook strani www.facebook.com/
SnagaLjubljana in Twitter profila. w
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Ugodno vam ponujamo:
 vse vrste zemeljskih izkopov

 urejanje kanalizacij, dvorišč in okolice
 posek in spravilo lesa

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

ANA ŠUBIC

Občina Cerklje je domačim obrtnikom in podjetnikom omogočila 
subvencionirano razstavljanje na Spomladanskem sejmu v Ko-
mendi, ki bo potekal od 8. do 10. aprila. Krila bo namreč stroške 
razstavljanja v višini pet tisoč evrov, in sicer v skupnem šotoru ob-
čin Šenčur, Preddvor in Cerklje. "Priložnost, ki nam jo je omogo-
čil župan Franc Čebulj, je še toliko dragocenejša, saj za nastop na 
tem sejmu v Komendi sicer vlada izjemno velik interes in bi vsak 
novi razstavljavec le stežka dobi razstavni prostor," je poudarila 
Andreja Bogataj, občinska svetnica in vodja Organizacijskega od-
bora za skupno predstavitev Občine Cerklje na sejmu v Komendi. 
V skupnem šotoru treh občin se bo tako na 220 kvadratnih metrih 
razstavne površine predstavilo 29 razstavljavcev iz občine Cerklje, 
ki so izkoristili ponujeno priložnost. V soboto, 9. aprila, bo ob 15. 
uri v skupnem razstavnem šotoru potekalo tudi srečanje župana in 
občinskih svetnikov s cerkljanskimi razstavljavci. 

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

Na podlagi 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa 
športa v Občini Cerklje na Gorenjskem skupaj z Merili za vrednotenje 
športnih programov (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, 
št. 2/11) in Letnega programa športa v Občini Cerklje na Gorenjskem 
za leto 2016, objavljam

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov športa v občini Cerklje  

na Gorenjskem za leto 2016

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

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

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

področju športa in izvajajo programe,-
 -  ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu 

in so splošno koristne in neprofitne.

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

programe namenjene občanom in občankam občine Cerklje na 
Gorenjskem;

 -  imajo organizirano redno dejavnosti najmanj 36 tednov v letu 
in so registrirani najmanj eno leto pred prijavo na razpis,

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

 -  imajo urejeno evidenco članstva oziroma evidenco o udeležbi 
programa;

 - oddali poročilo o realizaciji programa športa za preteklo leto.

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

6. Merila in kriteriji za vrednotenje prejetih vlog:
Prejete vloge se vrednotijo na podlagi Pravilnika o sofinanciranju 
letnega programa športa v Občini Cerklje na Gorenjskem skupaj z 
Merili za vrednotenje športnih programov (Uradni vestnik Občine 
Cerklje na Gorenjskem, št. 2/2011).

7.  Objava javnega razpisa in dodatne informacije o razpisu:
Javni razpis se objavi na spletni strani Občine Cerklje na Gorenjskem 
www.cerklje.si (rubrika Objave in razpisi, rubrika Razpisi) dne 11. 3. 2016 
ter v občinskem glasilu Novice izpod Krvavca št. 1/2016 z dne 11. 3. 2016.

Besedilo razpisa in razpisna dokumentacija je od dneva objave do iz-
teka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Cerklje na Go-
renjskem www.cerklje.si (rubrika Objave in razpisi, rubrika Razpisi). 
Besedilo razpisa in razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji dobijo 
tudi v času uradnih ur v sprejemni pisarni Občine Cerklje na Gorenj-
skem, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem do vključ-
no 8. 4. 2016. 

Dodatne informacije prijavitelji prejmejo v času uradnih ur pri Simo-
ni Vodlan (tel. 04/28 15 807, elektronski naslov obcinacerklje@siol.
net), in sicer do vključno 6. 4. 2016.

8. Rok za predložitev prijav in način predložitve vlog: 
Vloga mora biti oddana najkasneje do 11. 4. 2016, do 14. ure ali tega 
dne oddana priporočeno po pošti do 14. ure.

Vloga mora biti oddana v pisni obliki, v zaprti ovojnici z označbo: 
»NE ODPIRAJ - Javni razpis za sofinanciranje športa 2016« na naslov:
Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje 
na Gorenjskem 

Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naslov prijavitelja.

Vloga je lahko oddana v sprejemni pisarni občine ali poslana pripo-
ročeno po pošti. Upoštevale se bodo vse vloge, ki bodo prispele do 
vključno 11. 4. 2016 do 14. ure oziroma bodo ta dan oddane po pošti 
kot priporočene pošiljke do 14. ure. 

Posamezna prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na 
razpisnih obrazcih razpisne dokumentacije naročnika (Občine Cer-
klje na Gorenjskem). Prijava mora biti čitljivo in pregledno napisana, 
v nasprotnem primeru ne bo obravnavana. Prijava mora vsebovati 
zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisni doku-
mentaciji.

Nepravočasno oddane vloge se ne upoštevajo in bodo s sklepom za-
vržene. Neutemeljene vloge in vloge, ki so jih podale neupravičene 
osebe, se s sklepom zavrnejo.

9. Datum odpiranja vlog: 
Vloge bo obravnaval Odbor za negospodarstvo Občine Cerklje na 
Gorenjskem. Odpiranje vlog ni javno. V primeru nepravilno in nepo-
polno izpolnjenih prijav s pomanjkljivo dokumentacijo bo na podla-
gi zapisnika Odbora za negospodarstvo, občinska uprava prijavite-
lje pozvala, da v roku 8 dni od prejema poziva dopolnijo svojo vlogo. 
V primeru, da predlagatelj v predpisanem roku vloge ne bo dopolnil, 
bo vloga izločena in s sklepom zavržena kot nepopolna.

10. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa:
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje 
v 60 dneh od datuma odpiranja vlog. Občina Cerklje na Gorenjskem 
bo z izbranimi prijavitelji sklenila pogodbo o sofinanciranju progra-
mov za leto 2016 v okviru sredstev, zagotovljenih v proračunu za leto 
2016. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2016.

11. Splošne določbe:
-  Občina Cerklje na Gorenjskem si pridržuje pravico do sprememb 

razpisnih pogojev oziroma do preklica javnega razpisa.
-  Občina Cerklje na Gorenjskem ne prevzema nikakršne odgovorno-

sti za izgubljene ali prepozno predložene vloge.
-  Z izbranimi upravičenci bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju 

prijavljenih športnih programov, na podlagi katerih bodo izplačana 
sredstva. 

-  Občina Cerklje na Gorenjskem lahko javni razpis po svoji prosti 
presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen 
del razpoložljivih sredstev iz proračuna občine.

Številka: 671-02/2016-02
Datum:   11. 3. 2016

Občina Cerklje na Gorenjskem
 ŽUPAN

  Franc Čebulj, l.r.
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V mesecu marcu bomo obeležili svetovni dan voda (22. marec). 
Dan je namenjen opozarjanju na omejenost naravnih vodnih virov, 
njihovo ogroženost, vpliv vode na naše življenje in predvsem na 
izboljšanje našega odnosa do voda. 
Voda po svetu postaja naravni vir, ki ga vedno bolj primanjkuje. Na 
planetu je manj kot en odstotek vode, ki se lahko uporablja kot pitna 
voda. Več kot milijarda ljudi po vsem svetu nima dostopa do zdrave 
pitne vode. V evropskih državah je vode na splošno še dovolj, čeprav 
je na nekaterih območjih primanjkuje. Enako velja tudi za Slovenijo. 
Vsi vodovodni sistemi v upravljanju Komunale Kranj se oskrbujejo 
s pitno vodo, ki prihaja iz podtalnice. To je voda, ki je nasičena v 
vodonosnikih pod zemeljskim površjem. Se naravno napaja in ob-
navlja s padavinskimi vodami (dež, sneg).
Kakovost pitne vode iz virov, s katerimi upravljamo, je zelo dobra 
in jo lahko varno pijemo iz pipe. 
Vodo iz plastenke raje zamenjajmo za vodo iz pipe. S tem bomo 
ustvarili veliko manj odpadne embalaže in razbremenili naše 
okolje. Ustekleničena voda 100-krat bolj obremenjuje okolje kot 
voda iz pipe. Po celem svetu se ustvari približno 1,5 milijona ton 

plastičnih odpadkov. Res je, da danes veliko odpadkov že reciklira-
mo, a jih še vedno preveč konča na odlagališčih. Biološka razgrad-
nja plastenk za vodo pa lahko traja tudi do tisoč let. 
Ustekleničena voda pogosto vsebuje več bakterij in nečistoč od 
vode iz pipe. Prepotuje dolgo pot in pogostokrat mine dolgo časa, 
preden iz skladišča pride do vas. 

10 razlogov ZA pitje VODE IZ PIPE:
1. Voda najbolj odžeja. 
2. Blagodejno vpliva na počutje. 
3. Blaži glavobole in mnoge druge težave. 
4. Pomaga pri uravnavanju telesne teže. 
5. Spodbuja pozitivno razmišljanje. 
6. Na voljo je v neomejenih količinah.      
7. Je povsod dostopna in cenovno ugodna. 
8.  Je najbolj ekološka, saj ne povzroča nobenih odpadkov. 
9.  Samo voda iz pipe je ves čas pod  

nadzorom. 
10. Samo voda iz pipe je ves čas sveža. 

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

Voda iz pipe je zdrava 

PRIJA  

OHLAJENA

Letno poročilo o kakovosti vode, namenjene za prehrano  
ljudi v občini Cerklje na Gorenjskem za leto 2015

V občini Cerklje na Gorenjskem upravljamo tri vodovodne si-
steme. Naša glavna skrb je zagotoviti zadostno količino pitne 
vode, ki je ustrezne kakovosti. Skladno s Pravilnikom o pitni 
vodi izraz »ustrezna kakovost« pomeni, da pitna voda ne vse-
buje mikroorganizmov ter drugih snovi v koncentracijah, ki same 
ali skupaj z drugimi snovmi lahko predstavljajo nevarnost za 
zdravje ljudi.

V vodi spremljamo mikrobiološke, kemijske in indikatorske 
parametre in pri tem upoštevamo mejne vrednosti iz državnega 
Pravilnika o pitni vodi. Najpomembnejše je obvladovanje mikroor-
ganizmov v pitni vodi. Mikrobiološki parametri pokažejo obseg in 
stopnjo onesnaženosti pitne vode z mikroorganizmi. Iz rezultatov 
preskušanj je razvidno, ali je voda onesnažena s fekalnimi klicami, 
ki imajo izvor v človeških in/ali živalskih iztrebkih, ali z indika-
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Čisto je lepo.

torskimi klicami - parametri. Če voda vse-
buje mikroorganizme, lahko ogroža naše 
zdravje. 
Poleg teh parametrov spremljamo tudi ke-
mijske (kot so na primer nitrati, amonij, ok-
sidativnost, motnost, pH vrednost...), ki po-
kažejo obseg in stopnjo onesnaženosti pitne 
vode s kemičnimi snovmi, ki lahko predstav-
ljajo tveganje za zdravje ljudi. Kljub velikemu 
številu kemikalij v okolju so v normative 
vključene le nekatere, s katerimi si pomaga-
mo pri oceni. 
Dodatno spremljamo tudi indikatorske 
pa r ametre, kjer mejne vrednosti niso do-
ločene na osnovi neposredne nevarnosti 
za zdravje, ampak dajo informacijo o ureje-
nosti celotnega sistema in nas opozarjajo, 
zlasti ob spremembah, da se z vodo nekaj 
dogaja, in jih je treba raziskati.
Pravilnik o pitni vodi predpisuje dve vrsti 
nadzora nad zdravstveno ustreznostjo pitne 
vode, in sicer notranji nadzor in monitoring. 
Notranji nadzor izvajamo upravljavci vodo-
vodnih sistemov. Vzpostavljen je na osno-
vah sistema HACCP, ki omogoča prepozna-
vanje mikrobioloških, kemičnih in fizikalnih 
dejav nikov, ki lahko predstavljajo potencial-
no nevarnost za zdravje ljudi. 
Izvajamo ukrepe in stalen nadzor na ti stih 
mestih sistema, kjer se tveganja lahko poja-
vijo. V sklopu sistema HACCP imamo opre-
deljena mesta vzorčenja, vrsto in po gostost 
preskušanja. Vzorčenje uprav ljamo sami in 
v sodelovanju z Nacionalnim laboratorijem 
za zdravje, okolje in hrano, enoto Kranj, kjer 
se izvajajo tudi laboratorijska preskušanja.
Kakovost pitne vode se poleg notranjega 
nadzora spremlja tudi v okviru državnega 
monitoringa, ki ga zagotavlja Ministrstvo za 

zdravje, nosilec monitoringa je Nacionalni 
laboratorij za zdravje, okolje in hrano.

VODOVODNI SISTEM CERKLJE
Vodovodni sistem Cerklje s pitno vodo os-
krbuje 6353 prebivalcev v naseljih Adergas, 
Češnjevek, Dvorje, Glinje, Grad, Cerkljanska 
Dobrava, Cerklje na Gorenjskem, Lahovče, 
Poženik, Praprotna Polica, Pšata, Pšenična 
Polica, Spodnji in Zgornji Brnik, Šmartno, 
Trata pri Velesovem, Vašca, Velesovo, Vo-
povlje in Zalog pri Cerkljah.  
Vir pitne vode je staro zajetje Grad, ki se 
napaja iz razpoklinskega vodonosnika in 
predstavlja 18 odstotkov celotne količine, 
ostala voda pa priteče iz Virov pod Krvavcem 
(dve vrtini in spodnje drenažno zajetje). Pi-
tna voda iz zajetja Grad se ne dezinficira ali 
kako drugače obdeluje, medtem ko se voda 
iz Virov pod Krvavcem stalno dezinficira s 
plinskim klorom. Klor je preventivno dez-
infekcijsko sredstvo, ki predstavlja dodatno 
varnost pred naknadnim onesnaženjem. V 
vodovodni sistem smo v letu 2015 distri-
buirali 743.885 m3 pitne vode.
Za mikrobiološka preskušanja je bilo 
odvzetih osemindvajset vzorcev pitne vo-
de, za fizikalno-kemijska pa dva. Glede na 
obseg opravljenih preskušanj so bili vsi 
odvzeti vzorci ustrezni.

VODOVODNI SISTEM AMBROŽ POD 
KRVAVCEM
Vodovodni sistem Ambrož pod Krvavcem s 
pitno vodo oskrbuje 199 prebivalcev v na-
seljih Ambrož in Stiška vas.
Viri pitne vode so vrtina in zajetja Ambrož. 
Vrtina se napaja iz razpoklinskega vodo-
nosnika, zajetja pa iz kraško kavernoznega 

vodonosnika. Pitna voda se stalno dezinficira 
s presvetljevanjem z UV-svetlobo. Pomeni 
razkuževanje vode in uničenje morebitnih mi-
kroorganizmov v vodi. V vodovodni sistem smo 
v letu 2015 distribuirali 10.622 m3 pitne vode.
Za mikrobiološka preskušanja je bilo od-
vzetih šestnajst vzorcev pitne vode, za 
fizikalno-kemijska pa  dva. Glede na obseg 
opravljenih preskušanj so bili vsi odvzeti 
vzorci ustrezni.

VODOVODNI SISTEM ŠENTURŠKA GORA
Vodovodni sistem Šenturška gora s pitno vodo 
oskrbuje 379 prebivalcev v naseljih Apno, 
Ravne, Sidraž, Sveti Lenart in Še nt urška Gora.
Viri pitne vode so zajetja Blate, ki se napajajo 
iz razpoklinskega vodonosnika. Pitna voda se 
stalno dezinficira z natrijevim hipokloritom 
(tekočim klorom). V vodovodni sistem smo v 
letu 2015 distribuirali 42.479 m3 pitne vode.
Za mikrobiološka preskušanja je bilo 
odvzetih dvanajst vzorcev pitne vode, za 
fizikalno-kemijska pa dva vzorca. Glede 
na obseg opravljenih preskušanj so bili vsi 
odvzeti vzorci ustrezni.

Kakovost pitne vode redno spremljamo 
tako iz rednih kot rezervnih vodnih virov in 
vodovodnega omrežja in se trudimo, da do 
porabnikov priteče zdrava in dobra pitna 
voda. Skupaj se moramo zavedati, da vodni 
viri niso neomejeni, zato z njimi ravnajmo 
skrbno, celovito in trajnostno. Le tako bomo 
lahko tudi v prihodnje pili zdravo in svežo 
vodo, vodo iz pipe.
Glede na zapisano lahko zaključimo, da 
porabniki v občini Cerklje, ki se oskrbu-
jete s pitno vodo iz javnih vodovodnih 
sistemov, pijete zelo dobro vodo.

Porabniki ste soodgovorni za ohranjanje  
kakovosti vode

Pomembno je, da voda, ki priteče do pora-
bnikov, enako dobra priteče tudi iz vaših 
pip. Zato poskrbite za redno vzdrževanje 
hišnega vodovodnega omrežja, ki vključuje 
cevovod, opremo in naprave, ki so vgrajene 
med priključkom na sistem za oskrbo s 
pitno vodo in mestom uporabe pitne vode. 
Priporočamo, da približno enkrat na 14 
dni čistite mrežice na pipah. Čiščenje po-
meni spiranje z vodo in po potrebi odstran-
jevanje vodnega kamna. Vodo uporabljajte 
na vseh pipah v stanovanju oziroma hiši. 
Vsako jutro na pipi, pred prvo uporabo tega 
dne, stočite nekaj vode. Voda naj teče dve 
minuti oziroma do ustalitve temperature 
vode. Enako naredite, ko pridete domov, 
predvsem pa, ko se vrnete po daljši odsot-

nosti. Na mestih, kjer voda v omrežju za-
staja, izvajajte tedensko izpiranje do sta-
bilizacije temperature vode. Odkrijte in 
odstranite slepe rokave, do takrat pa spi-
rajte vodo iz slepih rokavov vsaj enkrat na 
teden.
Za ohranjanje čiste pitne vode je pomemb-
no, da ne zlivamo v odtok kemikalij, barv, 
lakov, insekticidov, zdravil in drugih ne-
varnih odpadkov. V odtok ne zlivajmo jedil-
nega in motornega olja. Vse te snovi lahko 
negativno vplivajo na delovanje sistema 
za čiščenje odpadnih vod, s tem ko uničijo 
favno in zamašijo cevi. Nevarne odpadke 
oddamo v zbirnih centrih za ločeno zbiran-
je odpadkov ali v času letne akcije zbiranja 
nevarnih odpadkov.

Včasih je zaradi okvar oziroma posegov 
na javnem vodovodnem omrežju in objek-
tih oskrba s pitno vodo motena. Ob izred-
nih dogodkih moramo včasih izdati poziv 
k prekuhavanju vode, zato je pravočasno 
obveščanje izrednega pomena. 

S prijavo na brezplačno obveščanje 
v času motene oskrbe s pitno vodo 
poskrbite, da bodo informacije pravi 
čas prišle do vas. Prijavite se na 
osebno obveščanje po SMS in/ali z 
elektronskimi sporočili. Pišite nam na 
info@komunala-kranj.si ali izpolnite 
obrazec na naši spletni strani  
www.komunala-kranj.si.
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- ustvarjamo rešitve za zahtevne
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Člani PGD Zalog so februarja v športni dvorani v Cerkljah pripra-
vili že sedmi Memorial Tomaža Plevela, ki poteka v spomin na v 
poplavah leta 2007 preminulega predsednika društva. Tekmova-
nja v spajanju sesalnega voda, ki poteka v sklopu zimske lige Ga-
silske zveze Slovenije, in tekmovanja napadalcev so se udeležili 
504 gasilci in gasilke iz vse Slovenije. »Šlo je za največji gasilsko-
športni spektakel v Sloveniji, za velik uspeh pa si štejemo tudi, da 
smo tekmovanje spravili pod streho v samo osmih urah, kar ni 
uspelo še nobenemu organizatorju,« je poudaril predsednik PGD 
Zalog Miha Škrabar.
V spajanju sesalnega voda se je po sistemu izpadanja pomerilo 
41 ekip članov, najboljše je bilo PGD Podgorci, in 31 ekip članic, 
kjer je slavila ekipa PGD Hajdoše A. Uspešno so nastopile tudi 

ekipe PGD Zgornji Brnik in PGD Zalog, pri čemer velja posebej 
omeniti zaloške gasilke, ki so v Cerkljah doživele debi v kate-
goriji članic, saj je njihova najmlajša tekmovalka prav na dan 
tekmovanja dopolnila zahtevanih 16 let. Tekmovanja napadal-
cev, ki so se pomerili v vaji z motorno brizgalno, se je udeležilo 
18 ekip članov in šest ekip članic. Prvi mesti so osvojili gasilci 
PGD Starše in gasilke s Šmartnega na Pohorju.

Tekmovalo več kot  
petsto gasilcev
Memorial Tomaža Plevela je postal največji 
gasilskošportni spektakel v Sloveniji.

Mlada ekipa Zaloga (na sliki) se je v spajanju sesalnega voda uvrstila 
na 12. mesto, eno mesto pred njimi pa so bili gasilci PGD Zgornji Brnik. 

Najboljše ekipe Gasilske zveze Cerklje so se uvrstile na regijsko tekmovanje,  
ki bo 12. marca v Lescah.

V soboto je bil v prostorih gasilskega doma 
v Cerkljah deveti kviz Gasilske zveze Cerklje 
za pionirje, mladince in gasilce pripravnike. 
Udeležilo se ga je 47 ekip, od tega 21 pio-
nirskih, 20 mladinskih in šest ekip gasilcev 
pripravnikov iz osmih gasilskih društev. 
Najboljših šest ekip se je uvrstilo na regij-
sko tekmovanje, ki bo 12. marca v Lescah. 
To je uspelo ekipam Cerklje 2 in Zgornji Br-
nik 1 med pionirji, Cerklje 4 in Zgornji Brnik 
3 med mladinci ter Cerklje 1 med pripravniki 
in Zalog 1 med pripravnicami. Medalje sta 
najboljšim podelila predsednik Gasilske 
zveze Cerklje Jožef Žlebir in njen poveljnik 
Blaž Kaplenik.

Mladi gasilci prikazali 
veliko znanja
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Na podlagi 16. člena Statuta občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni ves-
tnik Občine Cerklje na Gorenjskem št. 3/10 in 1/15) je Občinski svet 
Občine Cerklje na Gorenjskem na svoji 8. redni seji,  dne  2. 3. 2016,  
sprejel

SPREMEMBE	IN	DOPOLNITVE	POSLOVNIKA	
OBČINSKEGA	SVETA

1. člen

V Poslovniku občinskega sveta (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenj-
skem, št. 1/01 in 6/02) se besedilo 50. člena spremeni tako, da se glasi:

»50. člen

(1) Kadar je to primerno zaradi nujnosti obravnavane zadeve, lahko ob-
činski svet na predlog župana o zadevi odloči na dopisni seji, ne da bi se 
sestal.
(2) Na dopisni seji se ne more odločati o celotnih odlokih, ampak samo o 
posameznih členih odloka.   
(3) V primeru dopisnih sej se gradivo razpošlje vsem članom sveta po elek-
tronski pošti ali v fizični obliki z navedbo, komu in do kdaj naj se sporočijo 
pripombe, stališča in mnenja oziroma ali glasuje za ali proti predlogu. Čas 
za razpravo je omejen na dva dni, razprava poteka preko elektronske po-
šte, v vednost vsem svetnikom. Glasovanje poteka od začetka do zaključ-
ka dopisne seje. 
(4) Če se na dopisni seji o predlogu odloča z glasovanjem, je predlog 
sprejet, če zanj v določenem roku glasuje večina članov sveta. Glasovanje 
o sklepu se lahko opravi po elektronski pošti ali preko pristojnega občin-
skega uradnika. 

(5) Na dopisni seji se lahko odloča o največ dveh točkah dnevnega reda.
(6) Izid glasovanja se sporoči v roku dveh delovnih dni od zaključka gla-
sovanja. 
(7) Dokazila o glasovanju se hranijo v skladu z veljavnim Statutom.
(8) Potrditev zapisnika o dopisni seji se uvrsti na prvo naslednjo redno 
sejo sveta.«  

2. člen

Spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati naslednji dan po ob-
javi v Uradnem vestniku Občine Cerklje na Gorenjskem.

Številka: 007-04/2016-02                                                         
Datum:   2. 3. 2016                                                                             

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

2.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 
94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 
– ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), Zakona o javnem interesu v mladinskem 
sektorju (Uradni list RS, št. 42/10) in 16. člena Statuta Občine Cerklje 
na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 3/10 
in 1/15) je Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem na 8. redni seji, 
dne 2. 3. 2016, sprejel 

P	R	A	V	I	L	N	I	K				
o	sofinanciranju	programov	za	mlade	in	projektov,	povezanih	

z	delom	mladih	(mladinskih	centrov)	
v	občini	Cerklje	na	Gorenjskem

I.		SPLOŠNE	DOLOČBE

1. člen

S Pravilnikom o sofinanciranju programov za mlade in projektov, poveza-
nih z delom mladih (mladinskih centrov) v občini Cerklje na Gorenjskem (v 
nadaljevanju besedila: pravilnik), se določajo pogoji, postopki in merila o 
sofinanciranju programov za mlade in projektov, povezanih z delom mladih 
(mladinskih centrov), ki imajo sedež in delujejo na območju občine Cerklje 
na Gorenjskem, iz proračuna Občine Cerklje na Gorenjskem. 

2. člen

(1) Sofinanciranje programov za mlade in projektov, povezanih z delom 
mladih, ki se izvajajo v okviru mladinskih centrov, se izvede na podlagi 
javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani občine. Postopek javnega 
razpisa vodi občinska uprava občine.

(2) Namen javnega razpisa po tem pravilniku je omogočanje mladinske-
ga dela in vzpodbujanje razvoja mladinske politike s podporo kvalitetnim 
mladinskim programom, projektom in programom za mlade, ki omogočajo 
mladim pridobivanje načrtnih učnih izkušenj, prispevajo k usposabljanju in 
pridobivanju veščin ter socialnemu vključevanju mladih.

3. člen

(1) Opredelitev pojmov po tem pravilniku:
-  program	za	mlade po tem pravilniku je program, ki omogoča mladim 

pridobivanje načrtnih učnih izkušenj, z namenom zagotavljanja boljših W
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pogojev za življenje, delovanje in vključevanje mladih v preventivne, 
izobraževalne, prostovoljne in socializacijske, aktivnosti. Program 
za mlade poteka kontinuirano, skozi celotno delo in vključuje večje 
število aktivnih udeležencev. Izvajajo ga usposobljeni izvajalci, ki za-
gotavljajo izvajanje in koordiniranje mladinskih aktivnosti mladinskega 
centra skozi večji del leta, vsaj enkrat tedensko devet mesecev v letu, 
z predstavitvijo dejavnosti širši javnosti,

-  projekt,	povezan	z	delom	mladih	(mladinski	projekt) je posamič-
na aktivnost izvajalca – zaključen enkratni dogodek (predavanje, okro-
gla miza, …).

(2) Programe za mlade in mladinske projekte izvajajo tako imenovani 
mladinski centri, ki predstavljajo organizacijsko funkcionalno središče za 
mlade, ki ga zagotavlja pravna oseba javnega ali zasebnega prava ali njen 
sestavni del, s tem, da ji je v temeljnem aktu te pravne osebe zagotovljeno 
avtonomno delovanje v mladinskih centrih.

(3) Projekt oziroma programi izvajanja aktivnosti mladinskih centrov so 
izvedeni na način, ki omogočajo predstavitev aktivnosti širši javnosti.

4. člen

(1) Med prednostna področja sofinanciranja se uvrščajo naslednji progra-
mi in projekti za mlade:  
-  neformalno izobraževanje in usposabljanje mladih (učna pomoč, ipd.),
- usposabljanje mladih za prostovoljno delo in za delo z mladimi,
- informiranje in svetovanje za mlade,
- aktivnosti za aktivno in kvalitetno preživljanje prostega časa,
-  spodbujanje delovnih navad, prostovoljstva, solidarnosti in medgene-

racijskega sodelovanja mladih,
- aktivnosti, ki vzpodbujajo k strpnosti, nenasilju,
-  preventivni programi s področja odvisnosti, socialnih področij, inte-

gracije in reintegracije ranljivih skupin (zmanjševanje socialne izklju-
čenosti, pridobivanje socialnih izkušenj, veščin in spretnosti, krepitev 
močnih točk za otroke in mlade, zmanjševanje škode zaradi slabših 
izobraževalnih možnosti, pomoč pri vključevanju v lokalno okolje, 
zmanjševanje verskih, rasnih in kulturnih predsodkov, krepitev social-
ne vloge posameznika),

- participacija, aktivno državljanstvo, človekove pravice.

(2) V razpisu se lahko določijo programi ali projekti, ki se prednostno vre-
dnotijo in sofinancirajo.

5. člen

Pravico do sofinanciranja po tem pravilniku imajo vlagatelji, ki izpolnjujejo 
naslednje pogoje:
-  se njihova vloga nanaša na področja mladinskega dela iz razpisne do-

kumentacije;
-  so izvajalci programov ali projektov, ki v praksi (aktivno delujejo) izvaja-

jo programe najmanj 12 mesecev pred objavo javnega razpisa in imajo 
sedež v občini Cerklje na Gorenjskem;

- cilj njihove dejavnosti ni pridobivanje dobička;
-  imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacij-

ske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti;
-  da uveljavljajo pluralno programsko zasnovo, ki se odraža v letnem 

programu dela z več različnimi dejavnostmi oziroma programi;
-  programi ali projekti, ki so predmet razpisa, se morajo prednostno 

opravljati na območju občine Cerklje na Gorenjskem in morajo biti na-
menjena predvsem mladim, ki živijo v občini Cerklje na Gorenjskem;

-  da za izvajanje programov zagotavljajo lasten delež oziroma delež so-
financiranja iz drugih virov in imajo jasno izdelano finančno konstruk-
cijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja dejavnosti, ki 
je predmet tega pravilnika, delež javnih sredstev, delež sredstev upo-
rabnikov, delež sredstev iz drugih virov in pričakovano financiranje na 
podlagi tega pravilnika;

- programe ali projekte se opravljajo na neprofitni osnovi;
-  da občinski upravi redno dostavljajo poročila o realizaciji programov 

ali projektov za preteklo leto, v kolikor so bili sofinancirani iz proračun-
skih sredstev ter redno izpolnjujejo pogodbene obveznosti do Občine 
Cerklje na Gorenjskem in

-  da izpolnjujejo druge pogoje, določene s tem pravilnikom in določili 
javnega razpisa.

6. člen

Pravice do sofinanciranja po tem pravilniku ne morajo biti projekti in pro-
grami za mlade, ki imajo naravo:

-  rednega ali dopolnilnega izobraževanja, poklicnega ter univerzitetne-
ga izobraževanja ustanov, ki izvajajo javno veljavne programe na po-
dročju predšolske, šolske, poklicne vzgoje ter visokošolske vzgojno-
-izobraževalne dejavnosti;

- vključevanje odvisnikov v skupnosti za zdravljenje odvisnosti;
- vlaganja v nakup in vzdrževanje nepremičnin ali opreme;
- turističnega potovanja;
- programa, ki v večji meri vsebuje le internetno vsebino.

II.			POSTOPEK	DODELJEVANJA	SREDSTEV

7. člen

(1) Razpisni rok objave javnega razpisa se časovno prilagaja postopku 
priprave in sprejemanja občinskega proračuna, predvidoma najkasneje 
do konca marca tekočega leta. Javni razpis se objavi na spletni strani Ob-
čine Cerklje na Gorenjskem.

(2) Razpisni rok javnega razpisa ne sme biti krajši od petnajst (15) dni in 
ne daljši od trideset (30) dni od dneva objave javnega razpisa.

(3) Vrednost sofinanciranja programov za mlade in projektov, povezanih 
z delom mladih (mladinskih centrov) v občini Cerklje na Gorenjskem je 
odvisna od vsakoletnih razpoložljivih sredstev v občinskem proračunu za 
področje mladinskih dejavnosti.

8. člen

(1) Postopek javnega razpisa začne in vodi občinska uprava, vrednote-
nje programov in projektov izvajalcev v skladu s tem pravilnikom pa opravi 
strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje župan. Komisija se imenuje za 
vsako proračunsko leto posebej.

(2) Strokovna komisija vodi zapisnik o izboru in točkovanju prijavljenih 
programov in projektov. Občinska uprava, na podlagi predloga komisije, s 
sklepom obvesti izvajalca programov in projektov za mlade o izboru, višini 
in namenu odobrenih finančnih sredstev. 

(3) Odpiranje prispelih vlog opravi komisija, izvede pa se v roku, ki je 
določen v javnem razpisu. Na odpiranju komisija ugotavlja pravočasnost, 
pravilnost in popolnost vlog ter ugotovi, ali vloga izpolnjuje pogoje iz tega 
pravilnika.

(4) Odpirajo se samo v roku prejete in pravilno označene ovojnice, in si-
cer v vrstnem redu, v katerem so bile predložene.

(5) O odpiranju vlog komisija vodi zapisnik, ki mora vsebovati:
- kraj in čas odpiranja vlog;
- imena navzočih članov komisije;
-  ugotovitve o nepravočasnih, neustrezno označenih in nepopolnih vlo-

gah;
- seznam vlog, ki ustrezajo pogojem javnega razpisa;
- seznam vlog, ki naj se dopolnijo;
- podpise vseh članov komisije.

(6) Vlagatelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa 
in mu razpisana sredstva iz javnega razpisa niso bila dodeljena, lahko v 
osmih (8) dneh od prejema sklepa vloži pritožbo pri županu Občine Cer-
klje na Gorenjskem. V pritožbi mora pritožnik natančno opredeliti razloge, 
zaradi katerih je le-ta vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljeni 
kriteriji in merila za ocenjevanje vlog. O pritožbi odločba župan in v roku 
petnajstih (15) dni od prejema pritožbe odloči s sklepom. Sklep župana je 
dokončen.

9. člen

Razpisna dokumentacija mora vsebovati:
- navedbo naročnika (naziv, sedež);
- predmet javnega razpisa;
-  pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci in njihovi mladinski programi 

oziroma projekti za mlade;
-  okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa;
-  merila in kriterije za vrednotenje programov za mlade in projektov, 

povezanih z delom mladih (mladinskih centrov), vključno z določitvijo 
prioritetnih programov in projektov; 

-  obdobje za katero se upoštevajo podatki za sofinanciranje vsebin, do-
ločenih v 5. členu tega pravilnika;
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-  določitev obdobja, v katerem morajo biti dodeljena sredstva porabljena;
-  kraj, čas in osebo, pri kateri lahko zainteresirani dobijo informacije in 

dvignejo razpisno dokumentacijo ter se na njihovo željo seznanijo s 
pravilnikom;

- rok, do katerega morajo biti predložene vloge;
- način dostave vlog;
- rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu razpisa.

10. člen

(1) Vloge na razpis morajo biti izdelane izključno na ustreznem razpisnem 
obrazcu iz razpisne dokumentacije občine.

(2) Prepozno prispele vloge strokovna komisija s sklepom zavrže, nepo-
polne vloge pa mora izvajalec dopolniti v roku osmih dni po prejemu pi-
snega poziva občine za dopolnitev. Nepopolno vlogo, ki jo izvajalec v tako 
določenem roku ne dopolni, se s sklepom zavrže.

(3) V primeru, da kandidat ne izpolnjuje pogojev iz 6. člena tega pravilni-
ka, se njegova vloga s sklepom, ki jo izda občinska uprava, zavrne. 

11. člen

(1) Po pravnomočnosti sklepov o sofinanciranju programov in projektov 
občinska uprava izbranega izvajalca pozove k podpisu pogodbe.

(2) Izvajalec mora vrniti podpisano pogodbo v roku tridesetih (30) dni od 
dneva prejema pogodbe, sicer se šteje, da je odstopil od zahteve za sofi-
nanciranje.

(3) Rok za podpis pogodbe se lahko podaljša, če izvajalec Občini Cerklje 
na Gorenjskem sporoči objektivne razloge za podaljšanje roka. 

12. člen

Obvezne sestavine pogodbe so:
-  pogodbene stranke (naziv, naslov, davčna številka, številka računa, 

zastopnik);
-  predmet pogodbe, ki opredeljuje naziv pogodbenega dela, obseg, 

čas realizacije, celotno vrednost in višino sofinanciranja, ki jih zagota-
vlja občina za izvedbo programa ali projekta; 

- pravice in dolžnosti izvajalcev 
- trajanje pogodbe;
- rok in način ter pogoje za nakazila sredstev;
- rok, do katerega lahko izvajalec črpa finančna sredstva;
- navedba skrbnikov pogodbe za vsako stranko;
-  način nadzora nad namensko porabo sredstev in realizacijo progra-

mov in projektov;
-  določilo, po katerem mora prejemnik sredstev ob njihovi nenamenski 

porabi le-ta vrniti na račun Občine Cerklje na Gorenjskem skupaj z 
zakonitimi obrestmi;

-  rok za dostavo poročil in drugih dokazil o izpolnitvi prevzetih obveznosti;
-  določilo, da mora prejemnik sredstev obrazložiti in utemeljiti podalj-

šanje roka porabe sredstev glede na predvideni terminski plan, ker v 
nasprotnem primeru izgubi pravico do nadaljnje porabe sredstev;

- druge medsebojne pravice in obveznosti ter
- datum in podpis.

13. člen

Izvajalec je dolžan obvestiti Občino Cerklje na Gorenjskem o spremembi 
okoliščin, ki utegnejo kakor koli vplivati na izpolnitev njegovih pogodbenih 
obveznosti.

14. člen

Izvajalec je dolžan Občini Cerklje na Gorenjskem predložiti zaključno 
poročilo o poteku in rezultatih izvedbe predmeta pogodbe ter vsa ostala 
poročila in dokazila, ki so določena v pogodbi, in sicer skladno z roki, 
določenimi v pogodbi.

III.			UPRAVIČENOST	FINANCIRANJA

15. člen

Občini Cerklje na Gorenjskem bo izbranim prijaviteljem sofinancirala le 
upravičene stroške prijavljenih programov za mlade ali projektov, poveza-
nih z delom mladih, ki so upravičeni, če:
-  so s programom neposredno povezani, so nujno potrebni za njegovo 

uspešno pripravo in izvedbo ter so v skladu s cilji programa;

- dejansko nastanejo in prijavitelj hrani dokazila o plačilu;
-  jih je prijavitelj napovedal v prijavi – nepredvideni nujni stroški so lahko 

upravičen strošek do 5% vrednosti skupnih upravičenih stroškov;
-  so pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja, zlasti glede 

cenovne primerljivosti in stroškovne učinkovitosti;
- nastanejo in so plačani v obdobju porabe sredstev;
- temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah;
- so izkazani v skladu z veljavnimi predpisi.

15.a člen

Vrste upravičenih stroškov:
-  stroški dela oseb, ki izvajajo program (npr.: redno zaposleni, prosto-

voljsko delo avtorske pogodbe itd.);
-  drugi stroški, ki so nujno potrebni za uspešno izvedbo programa 

(npr.: pisarniški material, komunikacijske in poštne storitve, kotizacija 
za strokovna izobraževanja/konference/posvete povezane z vsebino 
programa, založniške in tiskarske storitve, izdatki za izvedbo in udelež-
bo na pripravljalnih srečanjih in delovnih obiskih itd.).

Pri uveljavljanju prostovoljskega dela kot upravičenega stroška bo izvaja-
lec moral poročilu priložiti:
-  kopijo podpisanega dogovora o prostovoljskem delu v okviru progra-

ma ali projekta (za vsakega prostovoljca posebej);
-  evidenčni seznam prostovoljcev po programih za mlade in projektih, 

povezanih z delom mladih (z navedbo programov, številom vključenih 
prostovoljcev v posamezni program ali projekt, obdobje izvajanja pro-
grama ali projekta). 

Evidenčni seznam prostovoljcev mora biti potrjen in podpisan s strani za-
konitega zastopnika izvajalca programov za mlade ali projektov, povezanih 
z delom mladih.

15.b člen

Neupravičeni stroški vedno predstavljajo breme, ki ga nosi prijavitelj, in 
so naslednji:
-  investicijski stroški (npr. nakup računalniške in pisarniške opreme 

itd.);
- investicijsko vzdrževanje (npr. obnova prostorov, popravila itd.);
- amortizacija nepremičnin in opreme;
-  drugi stroški, ki niso predvideni v prijavi na javni razpis oziroma z razpi-

som niso opredeljeni kot upravičeni stroški programov za mlade ali in 
projektov, povezanih z delom mladih.

IV.			MERILA	IN	KRITERIJI	ZA	VREDNOTENJE

16. člen

(1) Mladinski programi in projekti izvajalcev mladinskih programov se vre-
dnotijo na podlagi meril iz tega pravilnika. Podrobneje se merila in točkov-
anje za sofinanciranje določijo v javnem razpisu.

(2) Komisija bo pri vrednotenju prispelih vlog za sofinanciranje programov 
za mlade ali projektov, povezanih z delom mladih, upoštevala naslednja 
merila in kriterije: 
- 	preglednost	in	razvidnost (cilj, namen, obseg) programov in projek-

tov, povezanih z delom mladih;
- vključenost:
 -  število aktivnih članov, vključenih v izvedbo programov in projektov 

za mlade;
 -  število vključenih mladih v posamezni program (ciljna populacija – 

programi in projekti vključujejo mlade z manj priložnostmi, iz ogrože-
nih družin, šolske osipnike ter družbeno izločeno invalidno mladino);

-  prostovoljstvo (prostovoljno delo izvajalca programa ali projekta, šte-
vilo prostovoljcev);

-  medgeneracijsko	sodelovanje (povezovanje mladih z ostalimi staro-
stnimi skupinami);

- kontinuiranost:
 -  programi za mlade in projekti, povezanih z delom mladih se izvajajo 

oziroma že trajajo daljše časovno obdobje;
 - število izvedenih programov oz. projektov za mlade;
 -  programi in projekti se nadgrajujejo, se izvajajo kontinuirano skozi 

večji del leta, vsaj enkrat tedensko, devet mesecev v letu;
 -  terminski obseg izvajanja programov ali projektov (enkrat teden-

sko, večkrat tedensko, …);
-  dostopnost	(programi in projekti vključujejo mladino iz celotne obči-

ne, aktivnosti so dostopne za neorganizirano mladino);
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- ekonomičnost:
 -  preglednost realne finančne konstrukcije in ocene stroškov izved-

be programov za mlade in projektov, povezanih z delom mladih (v 
primerjavi z učinkovitostjo in udeležbo);

 -  delež lastnih sredstev za izvedbo programov ali projektov, poveza-
nih z delom mladih;

 -  delež drugih sredstev za izvedbo programov ali projektov, poveza-
nih z delom mladih;

- 	inovativnost (programi ali projekti, povezanih z delom mladih nepo-
sredno, poleg obstoječih znanih programov, vsebujejo tudi drugačen 
pristop k reševanju problemov);

- preventivnost (program ali projekt za mlade je preventivne narave);
- 	brezplačnost (zagotavljanja je brezplačna udeležba mladih v progra-

mu ali projektu za mlade);
- 	sodelovanje izvajalca programa z drugimi skupinami, organizacijami, 

institucijami lokalne skupnosti;
- prostorski	pogoji za izvajanje programov oziroma projektov za mlade;
- reference izvajalca.

17. člen

(1) Programi in projekti bodo ocenjeni v skladu z merili in kriteriji in ob 
upoštevanju specifičnosti posameznih programov in projektov za mlade. 

(2) Programi in projekti se točkujejo. Vrednost točke se določi v skladu 
s predvidenimi proračunskimi sredstvi za razpisano leto. Višina sofinanci-
ranja posameznega izvajalca je odvisna od skupnega števila zbranih točk 
vseh programov in projektov ter vrednosti točke. Vrednost točke se dobi 
tako, da se višina sredstev, ki so razpisana za namen izvedbe programov 
oziroma projektov deli s seštevkom točk vseh programov oziroma projek-
tov. Tako dobljena vrednost točke se pomnoži s skupnim številom zbranih 
točk. Na ta način se določi višina sredstev sofinanciranja programa oziro-
ma projekta.

18. člen

Komisija bo za sofinanciranje stroškov delovanja izvajalcev programov ali 
projektov, povezanih z delom mladih, sofinancirala le tiste vloge izvajalcev, 
iz katerih izhaja, da je njihova dejavnost izključno izvajanje programov in 
projektov za mlade in so širšega pomena za vzpodbujanje razvoja mladin-
ske dejavnosti oziroma vključevanja in povezovanja mladih v Občini Cer-
klje na Gorenjskem. 

V.			KONČNE	DOLOČBE

19. člen

Mladinski programi in projekti za mlade izvajalcev, ki se financirajo ali so-
financirajo iz kateregakoli drugega vira proračuna lokalne skupnosti, ne 
morejo biti predmet sofinanciranja po merilih in kriterijih tega pravilnika.

20. člen

(1) Občinska uprava ali pristojni organ občine lahko kadarkoli preveri na-
mensko porabo sredstev. Če se ugotovi nenamenska poraba sredstev s 
strani izvajalcev mladinskih programov in projektov, se sofinanciranje ta-
koj ustavi, že prejeta sredstva pa mora izvajalec vrniti v občinski proračun 
skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Če prejemnik sredstev ne vrne v 
določenem roku, se izvede postopek izterjave.

(2) Izvajalec, ki krši pogodbena določila, ne more kandidirati za sredstva 
na naslednjem javnem razpisu občine.

21. člen

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

Številka: 007-2/2016-02
V Cerkljah, dne 2.3.2016

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

3.

Na podlagi 41. in 42. člen Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni 
list RS, št. 2/04, 57/12 in 17/15) in 16. člen Statuta Občine Cerklje na 
Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 3/10 in 
1/15) je Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem na 8. redni  seji, 
dne 2. 3. 2016, sprejel

ODLOK	O	SPREMEMBAH	IN	DOPOLNITVAH	ODLOKA	
O	LOKALNEM	TURISTIČNEM	VODENJU	NA	OBMOČJU	

OBČINE	CERKLJE	NA	GORENJSKEM

1. člen

V Odloku o lokalnem turističnem vodenju na območju Občine Cerklje na 
Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 4/12 – v 
nadaljevanju: odlok) se peti odstavek 4. člena spremeni tako, da se glasi:

»Lokalni turistični vodniki, ki že opravljajo dejavnost lokalnega turističnega 
vodenja, lahko nadaljujejo z opravljanjem te dejavnosti le na podlagi vpisa 
v register iz 10. člena tega odloka, ob predložitvi dokazil o izpolnjevanju 
pogojev iz 7. člena tega odloka.« 

2. člen

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

»Za podaljšanje veljavnosti vodniške izkaznice mora lokalni turistični vo-
dnik v treh letih opravljati turistična vodenja na podlagi poziva Zavoda za 
turizem Cerklje (v nadaljevanju: ZTC)  ter se redno udeleževati letnih izo-
braževanj, ki jih organizira ZTC.«

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

»Obrazec iz prejšnjega odstavka tega člena »Poročilo za registracijo lokal-
nega turističnega vodnika na območju Cerklje« je priloga temu odloku in 
je objavljen na spletni strani ZTC.«

3. člen

Prvi odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Lokalne turistične vodnike, ki na podlagi poziva ZTC ne opravljajo dejav-
nosti turističnega vodenja na turističnem območju Cerklje in se ne ude-
ležujejo izobraževanj iz 7. člena tega odloka, ZTC z odločbo po uradni 
dolžnosti izbriše iz registra iz 10. člena tega odloka.«

Številka: 007-01/2016-02
Datum:   2. 3. 2016

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

4.

Na podlagi določil Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12 in 
46/15) in 7. člena Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik 
Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 3/10 in 1/15) je Občinski svet Občine 
Cerklje na Gorenjskem na 8. seji dne 2.3.2016 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 Gorenjskem 
(Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 4/09, 3/14, 2/15) se 
v 4. členu nadomestijo naslednji zapisi:
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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]

9 039600 039601 639 Cerklje – Poženik 326090 4.589 V

17 039800 039801 326090 Grad – Šenturška Gora – Sidraž 160030 7.197 V 4.072 – Kamnik

19 326090 326091 326010 Možjanca – Štefanja Gora –  
Sp. Postaja Žičnice Krvavec – Cerklje

639 6.656 V 3.419 – Preddvor

Skupaj     69.691
  

2. člen
V 5. členu odloka se nadomesti naslednji zapis:

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]

6 039050 039051 326090 Grad – Dvorje – Bavant 039110 949 V

 

3. člen
V 7. členu odloka se:
- dodajo naslednji zapisi

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]

163.1 540850 540852 540850 Adergas – za Umaharjem parc. 489 65 V

58 539620 539621 039050 Dvorje – za Pavletom – Dvorje 125 HŠ 125 140 V

74.1 539880 539882 539880 Spodnji Brnik – naselje – Sp.Brnik 122 HP 122 90 V

- nadomestijo naslednji zapisi

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]

35 539450 539451 326090 Grad – Cerkev 326090 331 V

37 539470 539471 326090 Grad – Podgoršek 039600 282 V

38 539480 539481 326090 Grad – Krožna 326090 192 V

40 539490 539491 326090 Grad – Za Mlinom HŠ 25 151 V

47 539540 539542 039010 Dvorje – Pod Lipo 326090 170 V

163 540850 540851 039400 Adergas – Adergas 20 nad Murnikom HŠ 20 129 V

Skupaj    81.974

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 Direkcije Republike 
Slovenije za infrastrukturo št. 37162-3/2015-242(507) z dne 8.12.2015.

5. člen

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

  
Številka: 007-03/2014-14  
Cerklje na Gorenjskem, dne 2.3.2016

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

5.

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni 
list RS, št. 32/93,  30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN 
in 57/11 – ORZGJS40), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list 
RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – 
odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12 
in 57/12) in 16. člena Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni 
vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem št. 3/10, 1/15) je Občinski svet 
občine Cerklje na Gorenjskem na 8. redni seji dne 02.03.2016  sprejel

Odlok
o	zbiranju	komunalnih	odpadkov

I.			UVODNE	DOLOČBE

1. člen
(vsebina)

Ta odlok ureja obvezno gospodarsko javno službo zbiranje določenih vrst 
komunalnih odpadkov (v nadaljnjem besedilu: javna služba) na območju 
občine Cerklje na Gorenjskem tako, da določa: 
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-   organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne službe, 
-   vrste in obseg javnih dobrin in njihovo prostorsko razporeditev, 
-   pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
-   pravice in obveznosti uporabnikov, 
-   vire financiranja javne službe in način njihovega oblikovanja,
-   vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe. 

II.			ORGANIZACIJSKA	 IN	 PROSTORSKA	 ZASNOVA	 OPRAVLJANJA	
JAVNE	SLUŽBE

2. člen
(oblika izvajanja javne službe)

Občina na svojem območju zagotavlja javno službo v obliki javnega pod-
jetja (v nadaljnjem besedilu: izvajalec javne službe) po posameznih pro-
storsko in funkcionalno zaokroženih območjih, v obsegu in pod pogoji, 
določenimi s tem odlokom. Izvajalec javne službe je Snaga Javno podjetje 
d.o.o..

3. člen
(program)

Izvajalec javne službe opravlja javno službo skladno s programom za ob-
vladovanje kakovosti poslovanja (v nadaljnjem besedilu: program), kate-
rega sestavni del je tudi program ravnanja z ločeno zbranimi frakcijami in 
program oskrbe kuhinjskih odpadkov (v nadaljnjem besedilu: program rav-
nanja) ter urnik zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov (v nadaljnjem be-
sedilu: urnik), ki ga izdela vsako leto do konca oktobra za naslednje leto.

III.			VRSTA	IN	OBSEG	JAVNIH	DOBRIN	JAVNE	SLUŽBE	IN	NJIHOVA	
PROSTORSKA	RAZPOREDITEV

4. člen
(vrste javnih dobrin)

Občina Cerklje na Gorenjskem na svojem celotnem območju z javno služ-
bo zagotavlja javno dobrino zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov.

Javna dobrina javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov 
obsega naslednje vrste storitev:
-   zagotavljanje in zamenjava zabojnikov za zbiranje vseh vrst komunal-

nih odpadkov,
-  čiščenje zabojnikov za zbiranje komunalnih odpadkov,
-  zagotavljanje tipiziranih vrečk za zbiranje komunalnih odpadkov,
-  delovanje zbiralnic ločenih frakcij,
-  delovanje premičnih zbiralnic nevarnih frakcij,
-  delovanje zbirnih centrov,
-  zagotavljanje ponovne uporabe,
-   prevzem in odvoz zbranih mešanih komunalnih odpadkov iz prevze-

mnega mesta,
-  prevzem in odvoz bioloških odpadkov iz prevzemnega mesta,
-  prevzem in odvoz odpadne mešane embalaže iz prezemnega mesta,
-  prevzem in odvoz zbranih ločenih frakcij,
-  prevzem kosovnih odpadkov na zbirnem centru,
-  prevzem in odvoz komunalnih odpadkov iz območja javnih prireditev,
-   razvrščanje pripeljanih odpadkov po vrstah in njihovo predajo v prede-

lavo,
-  predajo mešanih komunalnih odpadkov v obdelavo,
-  prevzem nevarnih frakcij, skladiščenje in predajo v predelavo.
-   reden prevoz mešanih komunalnih odpadkov od izvajalca javne služ-

be zbiranja komunalnih  odpadkov do izvajalca javne službe obdelave 
mešanih komunalnih odpadkov.

5. člen
(obseg javnih dobrin)

Obseg javnih dobrin javne službe pomeni omogočanje zbiranja vseh vrst 
komunalnih odpadkov in njihov prevoz.

Obseg zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov (v nadaljnjem besedilu: 
frekvenca prevoza) pri uporabniku, ki ureja ravnanje z odpadki, se zagotovi 
za:
-   mešane komunalne odpadke (20 03 01) najmanj enkrat na štiri tedne, 

pri čemer mora biti omogočena izbira velikosti zabojnika od vključno 
120 l navzgor, in enkrat na teden v območju strnjene   blokovnepozi-
dave nad 4000 prebivalcev na kvadratni kilometer,

-   biološke razgradljive kuhinjske odpadke (20 01 08) in zeleni vrtni od-
pad (20 02 01) najmanj enkrat na štirinajst dni, pozimi najmanj enkrat 

na štiri tedne (od začetka decembra do konca februarja) na območju  
naselij in delov naselij večjih od 500 prebivalcev in gostoto poselitve 
nad 20 preb./ha in na način, ki ga določi izvajalec javne službe v so-
glasju z občino, 

-   plastiko (20 01 39), plastično embalažo, ki je komunalni odpadek (15 
01 02), kovinsko embalažo, ki  je komunalni odpadek (15 01 04) in 
sestavljeno (kompozitno) embalažo (15 01 05), odpadno mešano em-
balažo (15 01 06) praviloma na štiri tedne, po potrebi.

Izjemoma se lahko zagotovi obseg zbiranja in prevoza komunalnih odpad-
kov (v nadaljnjem besedilu: frekvenca prevoza) pri uporabniku tudi za:
-  ločeno zbrano frakcijo komunalnih odpadkov papir in karton (20 01 

01), vključno s papirno  in kartonsko embalažo, ki je komunalni odpa-
dek (15 01 01) praviloma na štiri tedne oz. oz. po potrebi, 

- steklo (15 01 07) praviloma na štiri tedne oz. oz. po potrebi.

Dnevi odvoza za posamezno vrsto komunalnih odpadkov iz prejšnjega od-
stavka tega člena se za tekoče leto določijo v urniku. Če se zaradi višje sile 
(naravne katastrofe, obilno sneženje, zapore cest in podobno) ne more 
prevzeti in odpeljati zbranih komunalnih odpadkov, se prevzem in prevoz 
opravi takoj, ko je to mogoče. V tem primeru se lahko ob posodi postavi 
tudi netipizirane vrečke, napolnjene s komunalnimi odpadki, ki jih izvajalec 
javne službe mora odpeljati.

Obseg zbiranja in prevoza ločenih frakcij komunalnih odpadkov iz zbiralnic 
se zagotavlja skladno s potrebami.

Za nevarne frakcije je obseg zbiranja in prevoza zagotovljen za topila (20 
01 13), kisline (20 01 14), alkalije (20 01 15), fotokemikalije  (20 01 17), 
pesticide (20 01 19), fluorescentne cevi in druge odpadke, ki vsebujejo 
živo srebro (20 01 21), zavrženo opremo, ki vsebuje klorofluoroogljike (20 
01 23), jedilno olje in maščobe (20 01 25), olja in maščobe, ki niso na-
vedeni pod 20 01 25 (20 01 26), barve, tiskarske barve, lepila in smole, 
ki vsebujejo nevarne snovi (20 01 27), barve, tiskarske barve, ki niso na-
vedene pod 20 01 27 (20 01 28), čistila detergenti, ki vsebujejo nevarne 
snovi (20 01 29), citotoksična in citostatična zdravila (20 01 31),  baterije 
in akumulatorje, ki so navedeni pod 16 06 01, 16 06 02 ali 16 06 03 ter 
nesortirane baterije in akumulatorje, ki vsebujejo te baterije in akumula-
torje (20 01 33), zavrženo električno in elektronsko opremo, ki vsebuje 
nevarne snovi in ni navedena pod 20 01 21 in 20 01 23 (20 01 35), les, 
ki vsebuje nevarne snovi (20 01 37), v zbirnem centru.

6. člen
 (prostorska razporeditev zagotavljanja zbiranja)

Zbiranje komunalnih odpadkov se zagotavlja v zabojnikih, zbiralnicah 
komunalnih odpadkov, zbirnih stiskalnicah, zbiralnicah ločenih frakcij, 
premičnih zbiralnicah nevarnih frakcij, zbirnih centrih, in centrih ponovne 
uporabe. 

7. člen     
(zbirno mesto)

Zbirno mesto je stalno mesto, ki mora biti na zasebni površini in je na-
menjeno za postavitev posod za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov, 
bioloških odpadkov in ločenih frakcij. 

Pri načrtovanju velikosti prostora zbirnega mesta za vse uporabnike je 
treba upoštevati najmanj minimalno obračunsko prostornino posamezne 
vrste zabojnika, določene s tem odlokom, pomnoženo s faktorjem 1,6. Če 
izračun ni enak posamezni velikosti zabojnika, se pri načrtovanju velikosti 
prostora zbirnega mesta upošteva večja velikost zabojnika. Zabojniki na 
zbirnem mestu morajo biti zavarovani pred vremenskimi vplivi tako, da so 
zaprti in da zaradi njih ne pride do onesnaženja okolice in poškodovanja 
zabojnikov.

Zbirno in prevzemno mesto sta lahko na isti lokaciji. To mesto je stalno 
mesto, ki mora biti na zasebni površini na meji z javno površino in je name-
njeno za postavitev zabojnikov za zbiranje mešanih, bioloških ter ločenih 
frakcij in njihovemu prevzemu. 

8. člen
(prevzemno mesto)

Prevzemno mesto komunalnih odpadkov je začasno mesto, praviloma 
na najbližji možni javni površini, namenjeno prevzemu mešanih komunal-
nih odpadkov, ločenih frakcij ter bioloških odpadkov in ne sme ovirati ali 
ogrožati rabe teh površin. Prevzemno mesto mora biti določeno tako, da 
izvajalcu javne službe omogoča prevzem in odvoz komunalnih odpadkov.



PAGINA | 17   URADNI VESTNIK ŠT. 1 – 11. 3. 2016 | 17 

Uporabnik mora zabojnike pripeljati iz zbirnega na prevzemno mesto in jih 
po odvozu, v najkrajšem možnem času, odpeljati nazaj. Prevzemno mesto 
je lahko oddaljeno največ 15 m od roba prometne površine. Prevzemno 
mesto je lahko oddaljeno od roba zemljišča ali objekta uporabnika največ 
150 m. 

Prevzemno mesto določita uporabnik in izvajalec javne službe sporazu-
mno. Tako določeno prevzemno mesto izvajalec javne službe vpiše v evi-
denco uporabnikov, ki vsebuje naslov objekta, ime lastnika objekta in ime 
najemnika objekta, ko postane uporabnik storitve javne službe. 

Če do sporazuma o določitvi prevzemnega mesta med uporabnikom in 
izvajalcem javne službe  ne pride, ga določi izvajalec javne službe  (v na-
daljnjem besedilu: pristojni organ). Tako zagotovljeno prevzemno mesto 
izvajalec javne službe vpiše v evidenco uporabnikov. 

9. člen
(dostop do prevzemnega mesta)

Do prevzemnega mesta mora biti zagotovljen varen dostop in obračanje 
standardnim smetarskim vozilom (dolžine 9,8 m,  širine 3 m in višine 4 m). 

Slepa ulica, ki je daljša od 50 m, mora imeti na koncu obračališče za 
varno obračanje standardnega smetarskega vozila. Če ti pogoji niso zago-
tovljeni, pristojni organ in uporabnik določita prevzemno mesto, ki je lahko 
od pričetka slepe ulice oddaljeno največ petnajst metrov.

Če dostop do prevzemnega mesta ovirajo rastoče veje, druge rastline ali 
drugo izvajalec javne službe opozori lastnika, da oviro odstrani, če je la-
stnik ne odstrani, jo odstrani izvajalec javne službe na stroške lastnika.

Če je cesta do prevzemnega mesta preozka ali prestrma ali ima neurejeno 
ali preozko obračališče ali drugo oviro za smetarsko vozilo, lahko pristojni 
organ v sodelovanju z občinsko upravo določi prevzemno mesto  tudi v 
razdalji več kot 150 m od roba zemljišča ali objekta uporabnika. 

V času popolne ali delne zapore občinske ceste, ki izvajalcu javne službe 
ne omogoča dostopa s smetarskim vozilom do prevzemnih mest na ob-
močju zapore, mora izvajalec del v sodelovanju s pristojnim organom za-
gotoviti začasna prevzemna mesta, ki so dostopna s smetarskim vozilom. 
Zabojnike na začasna prevzemna mesta za čas zapore občinske ceste 
postavi izvajalec del na cesti z zaporo.

Z globo 1.500 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik - pravna oseba, 
če na cesto z zaporo ne postavi zabojnikov na začasna prevzemna mesta, 
kot to določa prejšnji odstavek tega člena, njegova odgovorna oseba pa 
z globo 800 evrov.

10. člen
(mesto praznjenja zabojnika)

Mesto praznjenja zabojnika je prostor, praviloma na vozišču ceste, kjer 
stoji smetarsko vozilo. Med prevzemnim mestom in mestom praznjenja 
zabojnika ne sme biti več kot 15 m razdalje.

11. člen
(prevzem in prevoz komunalnih odpadkov iz javnih prireditev)

Za čas javne prireditve na prostem, na kateri se pričakuje več kot 200 
udeležencev, mora organizator prireditve na kraju prireditve zagotoviti 
začasno zbiralnico ločenih frakcij z zabojniki ali tipiziranimi vrečkami in 
zabojnike ali vrečke za mešane komunalne odpadke, če ima prireditev 
gostinsko ponudbo pa še zabojnike za biološko razgradljive kuhinjske od-
padke. Organizator mora organizirati ločeno zbiranje odpadkov skladno s 
tem odlokom na prireditvi.

Z globo 5.000 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik - pravna oseba, 
ki se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko 
gospodarsko družbo, če ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, 
njegova odgovorna oseba pa z globo 1.000 evrov.

Z globo 3.000 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik - pravna oseba, ki 
ne sodi med pravne osebe iz prejšnjega odstavka tega člena, če ravna v 
nasprotju s prvim odstavkom tega člena, njegova odgovorna oseba pa z 
globo 600 evrov.

Z globo 1.500 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik – samostojni pod-
jetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če 
ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, njegova odgovorna ose-
ba pa z globo 300 evrov. 

IV.		POGOJI	ZA	ZAGOTAVLJANJE	IN	UPORABO	JAVNIH	DOBRIN

12. člen
 (pogoji za zagotavljanje javnih dobrin)

Pogoji za zagotavljanje javnih dobrin iz drugega in tretjega odstavka 4. 
člena tega odloka so:
-  zabojniki za zbiranje komunalnih odpadkov,
-  tipizirane vrečke za komunalne odpadke,
-  naprave za čiščenje zabojnikov za zbiranje komunalnih odpadkov,
-  zbiralnice komunalnih odpadkov,
-  premične zbiralnice nevarnih odpadkov z začasnim skladiščem,
-  zbirni centri,
-  centri ponovne uporabe,                 
-  vozila za prevzem in prevoz komunalnih odpadkov,
-  objekti in naprave za razvrščanje komunalnih odpadkov in
-  izpolnjevanje obveznosti izvajalca javne službe.

13. člen
(zabojniki za zbiranje komunalnih odpadkov)

Zabojnike za zbiranje komunalnih odpadkov zagotavlja izvajalec javne služ-
be. Izvajalec javne službe brez dodatnega plačila poskrbi za zamenjavo 
zabojnikov, če so poškodovani, premajhni, preveliki, odtujeni ali drugo. 
Če uporabnik odtuji ali dokazano namenoma poškoduje zabojnik, je dol-
žan kriti stroške novega zabojnika ali popravila.

Zabojniki za zbiranje komunalnih odpadkov so različne velikosti in oblike, 
s prostornino od najmanj 120 l do 1.100 l ali več. Zabojnike za uporabnika 
določi  izvajalec javne službe, pri čemer  upošteva minimalno  količino za 
mešane komunalne odpadke 30 litrov na osebo, za embalažo 60 litrov 
na osebo, in za biološke odpadke 15 litrov na osebo ter upoštevanjem 
frekvence  zbiranja.
 
Izvajalec javne službe lahko z nalepkami na posodah obvešča uporabnike 
o storitvah javne službe, kar je za drugo obveščanje prepovedano.
Uporaba posod za mešane komunalne odpadke in embalažo na zbirnih 
mestih je obvezna.

14. člen
(tipizirane vrečke)

Tipizirane vrečke se lahko uporabijo občasno, ko se pri uporabniku poja-
vijo večje količine  mešanih komunalnih odpadkov, po potrebi tudi ločenih 
frakcij. Tipizirane vrečke imajo logotip izvajalca javne službe in so enotne 
barve. Z nakupom tipizirane vrečke je plačana tudi storitev odvoza komu-
nalnih odpadkov. Zaprte tipizirane vrečke se smejo postaviti na prevzemno 
mesto le v času prevzema komunalnih odpadkov.

Tipizirane vrečke se lahko uporabijo tudi stalno, v primerih ko je razda-
lja zaradi nedostopnosti med zbirnim in prevzemnim mestom večja od 1 
km, stavba pa ni dostopna z vozilom za zbiranje komunalnih odpadkov. 
V takem primeru  jih je uporabnik dolžan najmanj enkrat letno prevzeti 
na sedežu podjetja ali v zbirnem centru Cerklje v primernem volumnu, za 
storitev pa uporabnik dobiva reden račun.

15. člen
(čiščenje in vzdrževanje zabojnikov za zbiranje bioloških odpadkov)

Izvajalec javne službe mora zagotavljati čiščenje in vzdrževanje zabojnikov 
za zbiranje bioloških odpadkov z napravami za čiščenje zabojnikov enkrat 
letno. 

16. člen
(zbiralnice komunalnih odpadkov)

Postavitev nadzemnih zbiralnic za zbiranje komunalnih odpadkov uredi 
občinska uprava v sodelovanju z izvajalcem, javne službe v območjih str-
njene pozidave ali kadar ni prostora za zbirno mesto pri uporabniku ali pa 
ta prostor ni dostopen. 

Zbiralnice komunalnih odpadkov so tipski objekti ali tipska oprema zapr-
tega tipa. Postavljene so na  javne površine, imajo omejen dostop in  so 
namenjene uporabnikom na točno določenem zaokroženem območju. 
Lahko vsebuje zabojnike za vse tipe odpadkov (mešani komunalni odpad-
ki, embalaža, papir, steklo in biološki odpadki).

Zbiralnica ločenih frakcij je posebej urejen prostor na javni površini name-
njen prepuščanju ločenih frakcij komunalnih odpadkov (papir, embalaža, 
steklo in drugo). Lokacijo zagotovi pristojni organ.
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17. člen
(zbiralnice nevarnih odpadkov)

Zbiralnica nevarnih odpadkov je namenjena zbiranju nevarnih odpadkov iz 
gospodinjstva na vseh prostorsko in funkcionalno zaokroženih območjih, 
kamor uporabniki prinesejo po urniku svoje nevarne odpadke.

18. člen
(zbirni centri)

Zbirni center je posebej urejen in opremljen prostor za ločeno prepušča-
nje vseh vrst frakcij komunalnih odpadkov v posamezne zabojnike. Zbirne 
centre zagotovi občina. Začasno lokacijo za zbiranje frakcij komunalnih 
odpadkov, ki se jih zbira v zbirnih centrih lahko zagotovi občina ali v soglas-
ju z občino izvajalec javne službe.

Zbirni center je namenjen vsem povzročiteljem odpadkov, ki so vključeni v 
sistem ravnanja z odpadki na območju Občine Cerklje na Gorenjskem. Na 
zahtevo zaposlenega v zbirnem centru se je povzročitelj odpadkov dolžan 
identificirati z veljavnim osebnim dokumentom ali z dokazilom, da je pov-
zročitelj odpadkov vključen v sistem ravnanja z odpadki na območju Obči-
ne Cerklje na Gorenjskem. Dokazilo je potrdilo o poravnanih obveznostih 
za storitev ravnanja z odpadki (zadostuje položnica za obračun komunalnih 
storitev). 

Zbirni centri delujejo po obratovalnem času, ki ga skupaj določita občina 
in izvajalec. Obratovalni čas zbirnih centrov objavi izvajalec javne službe na 
svoji spletni strani, v urniku in drugih obvestilih za javnost.

V zbirnih centrih se zagotavlja ločeno prepuščanje v zabojnike naslednje 
frakcije:
-  papir in karton (20 01 01),
-  papirno in kartonsko embalažo, ki je komunalni odpadek (15 01 01),
-  steklo (20 01 02),
-  stekleno embalažo, ki je komunalni odpadek (15 01 07),
-  biološko razgradljive kuhinjske odpadke (20 01 08),
-  oblačila (20 01 10) in tekstilije (20 01 11),
-  jedilno olje in maščobe (20 01 25),
-   barve, tekstilne barve, lepila in smole, ki niso navedeni pod 20 01 27 

(20 01 28),
-  čistila, ki niso navedena pod 20 01 29 (20 01 30),
-  zdravila, ki niso navedena pod 20 01 31(20 01 32),
-  baterije in akumulatorji, ki niso navedeni pod 20 01 33 (20 01 34),
-   zavržena električna in elektronska oprema, ki ni navedena pod 20 01 

21, 20 01 23, 20 01 35 (20 01 36),
-  les, ki ni naveden pod 20 01 37 (20 01 38),
-  lesno embalažo (15 01 03),
-  plastiko (20 01 39),
-  plastično embalažo, ki je komunalni odpadek (15 01 02),
-  kovine (20 01 40),
-  kovinsko embalažo, ki je komunalni odpadek (15 01 04),
-  druge tovrstne odpadke (20 01 99),
-  sestavljeno (kompozitno) embalažo (15 01 05),
-  biorazgradljive odpadke (zeleni odrez) (20 02 01),
-  kosovne odpadke (20 03 07),
-  druge odpadke, ki jih določi izvajalec javne službe,
v količini, ki je običajna za povprečno gospodinjstvo. Količino določi izva-
jalec javne službe. 

Izvajalec in občina skupaj določita vrste odpadkov, ki se zbirajo v zača-
snem zbirnem centru.

19. člen
(vozila za prevzem in prevoz komunalnih odpadkov)

Odvoz komunalnih odpadkov, zbranih na zbirnem mestu ali na zbirnem in 
prevzemnem mestu, se zagotavlja s specialnimi vozili za odvoz komunalnih 
odpadkov (v nadaljnjem besedilu: smetarsko vozilo) po urniku za prostor-
sko in funkcionalno zaokrožena območja, v enakem nivoju storitve za vse 
uporabnike. 

20. člen
(objekti in naprave za razvrščanje)

Zbrane komunalne odpadke se pripelje v objekte in naprave za razvršča-
nje komunalnih odpadkov, kjer se jih razvrsti po vrstah in razvrščene preda 
v nadaljnjo rabo ali obdelavo.

21. člen
(obveznosti izvajalca javne službe)

V zvezi z izvajanjem javne službe je izvajalec javne službe dolžan:
-   zagotoviti redno praznjenje in odvažanje odpadkov iz zbirnih centrov, 

zbiralnic, zabojnikov za zbiranje komunalnih odpadkov ter redno odva-
žanje odpadkov v tipiziranih vrečkah in kosovnih odpadkov,

-   prazniti zabojnike in nalagati tipizirane vrečke tako, da ne poškoduje 
zabojnikov ter ne onesnaži prevzemnega mesta ali mesta praznjenja 
ali njune okolice oziroma jih očisti, če jih onesnaži, 

-   zagotoviti čiščenje in vzdrževanje zabojnikov za zbiranje komunalnih 
odpadkov,

-   zagotoviti čiščenje in vzdrževanje zbirnih centrov in zbiralnic ločenih 
frakcij ter zbiralnic komunalnih odpadkov na stroške uporabnikov, v 
primeru ko tega ne zagotovijo uporabniki sami, 

-   zagotoviti zabojnike za zbiranje komunalnih odpadkov glede na potre-
be uporabnika,

-   skrbeti za zamenjavo zabojnikov za komunalne odpadke skladno z od-
lokom,

-   zagotavljati tipizirane vrečke za zbiranje komunalnih odpadkov za pro-
dajo uporabnikom,

-   izvajati kontrolo nad uporabo zabojnikov za vse vrste komunalnih od-
padkov in opozarjati uporabnike na nepravilnosti ter jih ozaveščati o 
pravilnem prepuščanju komunalnih odpadkov,

-  pridobivati podatke o uporabnikih iz uradnih evidenc,
-  zagotavljati uporabnikom urnik za tekoče leto,
-  voditi evidenco uporabnikov skladno z odlokom,
-  voditi evidenco, zbiralnic in zbirnih centrov,
-   nabavljati in vzdrževati vozila in opremo za izvajanje storitev javne služ-

be,
-  voditi evidenco o zbranih in prepeljanih vrstah komunalnih odpadkov,
-  sproti obveščati uporabnike o storitvah javne službe,
-  pisno ali ustno v petnajstih dneh odgovoriti na ugovor uporabnika,
-   predlaga uvedbo ustreznih postopkov nadzornim organom ob ugoto-

vljenih nepravilnostih,
-   izvajati druge naloge javne službe iz tega odloka, zakonov in drugih 

predpisov.

Z globo 10.000 evrov se kaznuje za prekršek izvajalec javne službe, ki 
ravna v nasprotju s prvo, drugo, četrto, peto, šesto, sedmo, osmo, dese-
to, enajsto, dvanajsto, trinajsto, štirinajsto, petnajsto ali šestnajsto alinejo 
prvega odstavka tega člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 1.000 
evrov.

V.		PRAVICE	IN	OBVEZNOSTI	UPORABNIKOV	JAVNE	SLUŽBE

22. člen
(uporabnik javne službe)

Uporabnik javne službe na območju občine po tem odloku je izvirni pov-
zročitelj, katerega delovanje ali dejavnost povzroča nastajanje komunalnih 
odpadkov (v nadaljnjem besedilu: uporabnik), to je vsaka pravna ali fizična 
oseba, ki na območju Občine Cerklje na Gorenjskem povzroča komunal-
ne odpadke s tem, da stalno, začasno ali občasno: 
- biva v svojih ali najetih nepremičninah, 
- je lastnik počitniške hiše,
- opravlja poslovno dejavnost, 
-  upravlja javne površine (npr. tržnice, sejmišča, igrišča, avtobusne po-

staje, parke, parkirišča, ulice, pločnike in podobno), 
-  organizira kulturne, športne in druge javne prireditve ali uporablja jav-

ne ali zasebne površine in druge nepremičnine v namen, ki odstopa 
od njihove običajne javne ali zasebne rabe. 

Uporabnik je na podlagi tega odloka vpisan v evidenco uporabnikov, ki jo 
vodi izvajalec javne službe za potrebe javne službe. Uporabnik ima pravico 
vpogleda v svoje podatke v evidenci uporabnikov.

Uporabnik se mora vključiti v sistem zbiranja in prevoza komunalnih od-
padkov, določen s tem odlokom.

Z globo 10.000 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik - pravna oseba, 
ki se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko 
gospodarsko družbo, če ravna v nasprotju s tretjim odstavkom tega člena, 
njegova odgovorna oseba pa z globo 1.000 evrov.

Z globo 6.000 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik - pravna oseba, ki 
ne sodi med pravne osebe iz prejšnjega odstavka tega člena, če ravna v 
nasprotju s tretjim odstavkom tega člena, njegova odgovorna oseba pa z 
globo 600 evrov.
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Z globo 3.000 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik – samostojni pod-
jetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če 
ravna v nasprotju s tretjim odstavkom tega člena, njegova odgovorna ose-
ba pa z globo 300 evrov. 
Z globo 800 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik – posameznik, ki 
ravna v nasprotju s tretjim odstavkom tega člena. 

23. člen
(pravice uporabnika)

Pravica uporabnika je:
-  trajna, nemotena in kvalitetna storitev javne službe,
-  uporaba zabojnikov za komunalne odpadke,
-   pravica do uskladitve prostornine in števila zabojnikov z njegovimi po-

trebami, ki začne veljati s prvim dnem naslednjega meseca po vpisani 
spremembi v evidenco uporabnikov, 

-   da v osmih dneh od datuma prejema računa vloži pisni ugovor pri izva-
jalcu javne službe,

-  da je obveščen o storitvah javne službe,
-  naročanje dodatnih storitev na poziv po ceniku izvajalca javne službe.

24. člen
(obveznosti uporabnika)

Uporabnik je dolžan prepuščati:
-   mešane komunalne odpadke v zabojnike za zbiranje mešanih komu-

nalnih odpadkov,
-   ločene frakcije v zabojnike za ločene frakcije v zbiralnicah in na zbirnih 

mestih,
-   biološke odpadke v posebne zabojnike, razen če jih sam hišno kom-

postira,
-   nevarne frakcije v zbirnih centrih ali v premične zbiralnice nevarnih 

frakcij,
-  ločene frakcije v zbirnih centrih.

Uporabnik je dolžan zagotavljati:
-   zbiranje komunalnih odpadkov tako, da pred njihovo oddajo ne škodi-

jo okolju,
-   da so zabojniki ali tipizirane vrečke na dan prevzema postavljene na 

prevzemno mesto do 6. ure zjutraj, 
-   da po prevzemu komunalnih odpadkov zabojnike namesti nazaj na 

zbirno mesto, če nista zbirno in prevzemno mesto na istem mestu,
-  da so pokrovi na zabojnikih zaprti na zbirnem in prevzemnem mestu,
-  da so tipizirane vrečke na prevzemnem mestu zaprte,
-  da je okolica zbirnih mest ali zbirnih in prevzemnih mest čista,
-  dostop do zbirnega in prevzemnega mesta za smetarska vozila, 
-  odstranjevanje snega ob posodah ter čiščenje njihovih pokrovov,
-   prijavo novih okoliščin, ki vplivajo na izvajanje in obračun storitve javne 

službe, izvajalcu javne službe takoj, ko nastanejo oziroma najkasneje 
v roku petih dni po nastanku, kar  dokaže z ustreznim dokumentom, 

-  plačilo opravljenih storitev javne službe v roku, določenem na računu,
-  pravilno hranjenje nevarnih frakcij do njihove oddaje. 

Z globo 10.000 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik - pravna oseba, ki 
se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko go-
spodarsko družbo, če ravna v nasprotju s prvo ali enajsto alinejo drugega 
odstavka tega člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 1.000 evrov.

Z globo 6.000 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik - pravna oseba, ki 
ne sodi med pravne osebe iz prejšnjega odstavka tega člena, če ravna v 
nasprotju s prvo ali enajsto alinejo drugega odstavka tega člena, njegova 
odgovorna oseba pa z globo 600 evrov.

Z globo 3.000 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik – samostojni pod-
jetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če 
ravna v nasprotju s prvo ali enajsto alinejo drugega odstavka tega člena, 
njegova odgovorna oseba pa z globo 300 evrov.

Z globo 5.000 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik - pravna oseba, 
ki se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko 
gospodarsko družbo, če ravna v nasprotju s peto, sedmo, osmo ali de-
veto alinejo drugega odstavka tega člena, njegova odgovorna oseba pa 
z globo 500 evrov. 

Z globo 2.500 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik - pravna oseba, ki 
ne sodi med pravne osebe iz prejšnjega odstavka tega člena, če ravna v 
nasprotju s peto, sedmo, osmo ali deveto alinejo drugega odstavka tega 
člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 250 evrov. 

Z globo 1.500 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik – samostojni pod-
jetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če 
ravna v nasprotju s peto, sedmo, osmo ali deveto alinejo drugega odstav-
ka tega člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 300 evrov.

Z globo 800 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik – posameznik, ki 
ravna v nasprotju s prvo alinejo drugega odstavka tega člena. 
Z globo 200 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik – posameznik, ki 
ravna v nasprotju z drugo, tretjo, peto, sedmo ali deveto alinejo drugega 
odstavka tega člena. 

Z globo 40 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik – posameznik, ki rav-
na v nasprotju z osmo alinejo drugega odstavka tega člena. 

25. člen
(prepovedi)

Prepovedano je:
-   odlagati komunalne odpadke na območju občine v nasprotju z določili 

tega odloka,
-  mešati različne frakcije odpadkov med seboj,
-   odlagati odpadke ali netipizirane vrečke ali druge predmete, ki niso 

opredeljeni kot komunalni odpadki, v zabojnike za  komunalne od-
padke oz. odlagati odpadke, netipizirane, tipizirane vrečke ali druge 
predmete izven zbiralnic ali ob zbiralnice, ali ob koše za odpadke na 
javnih površinah, ipd ., 

-   odlagati odpadke izven zabojnikov za odlaganje komunalnih odpad-
kov, 

-   samovoljno premikati zabojnike za ločeno zbiranje frakcij iz določene 
lokacije  na drugo lokacijo,

-   brskati po zabojnikih za zbiranje komunalnih odpadkov ali iz njih odna-
šati odložene komunalne odpadke,

-  odnašati odložene kosovne odpadke iz prevzemnih mest,
-  razmetavati odpadke ali drugače onesnažiti prevzemna mesta, 
-   onesnažiti okolico zbiralnic, premičnih zbiralnic nevarnih odpadkov ali 

zbirnih centrov,
-   poškodovati opremo (vse oblike vandalizma), objekte in naprave za 

izvajanje javne službe,
-   lepiti plakate in obvestila na zabojnike za zbiranje komunalnih odpad-

kov, pisati, risati po njih ali jih barvati, razen z dovoljenjem izvajalca 
javne službe.

V zabojnike ali tipizirane vrečke, ki so namenjene mešanim komunalnim 
odpadkom, je prepovedano odlagati, zlivati ali postavljati:
-  nevarne odpadke,
-   ločene frakcije komunalnih odpadkov, razen frakcije, za katero je 

vrečka ali zabojnik namenjen,
-  gradbeni material, kamenje,
-  bolnišnične odpadke iz zdravstvenih in veterinarskih dejavnosti,
-  tople ogorke in topel pepel,
-  kosovne odpadke,
-  tekoče odpadke, gošče in usedline, ne glede na vrsto odpadka.

Z globo 40.000 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik - pravna oseba, 
ki se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko 
gospodarsko družbo, če ravna v nasprotju s prvo alinejo prvega odstavka 
tega člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 4.000 evrov.

Z globo 30.000 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik - pravna oseba, 
ki ne sodi med pravne osebe iz prejšnjega odstavka tega člena, če ravna 
v nasprotju s prvo alinejo prvega odstavka tega člena, njegova odgovorna 
oseba pa z globo 3.000 evrov.

Z globo 20.000 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik – samostojni 
podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, 
če ravna v nasprotju s prvo alinejo prvega odstavka tega člena, njegova 
odgovorna oseba pa z globo 2.000 evrov.

Z globo 5.000 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik - pravna oseba, 
ki se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko 
gospodarsko družbo, če ravna v nasprotju z drugo, tretjo, četrto, peto, 
osmo, deveto ali enajsto alinejo prvega odstavka tega člena ali prvo, dru-
go, tretjo, četrto, peto, šesto ali sedmo alinejo drugega odstavka tega 
člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 500 evrov. 

Z globo 2.500 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik - pravna oseba, 
ki ne sodi med pravne osebe iz prejšnjega odstavka tega člena, če ravna 
v nasprotju z drugo, tretjo, četrto, peto, osmo, deveto ali enajsto alinejo 
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prvega odstavka tega člena ali prvo, drugo, tretjo, četrto, peto, šesto ali 
sedmo alinejo drugega odstavka tega člena, njegova odgovorna oseba pa 
z globo 250 evrov. 

Z globo 1.500 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik – samostojni pod-
jetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če 
ravna v nasprotju z drugo, tretjo, četrto, peto, osmo, deveto ali enajsto 
alinejo prvega odstavka tega člena ali prvo, drugo, tretjo, četrto, peto, 
šesto ali sedmo alinejo drugega odstavka tega člena, njegova odgovorna 
oseba pa z globo 300 evrov.

Z globo 2.000 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik – posameznik, ki 
ravna v nasprotju s prvo, četrto, šesto ali osmo alinejo prvega odstavka 
tega člena ali v posode ali tipizirane vrečke, ki so namenjene mešanim 
komunalnim odpadkom ali biološkim odpadkom, odlaga, zliva ali postavlja 
nevarne odpadke (prva alineja drugega odstavka tega člena). 

Z globo 200 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik – posameznik, ki 
ravna v nasprotju z drugo, tretjo, peto, deveto, deseto ali enajsto alinejo 
prvega odstavka tega člena ali v posode ali tipizirane vrečke, ki so name-
njene mešanim komunalnim odpadkom ali biološkim odpadkom, odlaga, 
zliva ali postavlja odpadke iz druge, tretje, četrte, pet, šeste ali sedme 
alineje drugega odstavka tega člena. 

26. člen
(kuhinjski odpadki in zeleni vrtni odpad)

Uporabniki biološke odpadke odlagajo v zabojnike za biološke odpadke 
ali jih kompostirajo.

V hišnem kompostiranju uporabnik kompostira:
-   zeleni vrtni odpad (odpadno vejevje, travo, listje, staro zemljo lonč-

nic, rože, plevel, gnilo sadje, steljo malih rastlinojedih živali, lesni 
pepel) in 

-   kuhinjske  odpadke (zelenjavni in sadni odpadki vseh vrst, jajčne lu-
pine, kavna  usedlina, filter vrečke, pokvarjeni izdelki hrane, kuhani 
ostanki hrane, papirnati robčki, brisače in vrečke) na način, kot to 
določa uredba o ravnanju z  biološko razgradljivimi odpadki.

Uporabnik svojo odločitev o hišnem kompostiranju pisno sporoči izvajal-
cu javne službe. Možnost kompostiranja ugotovi izvajalec javne službe z 
ogledom prostora za hišno kompostiranje, in če so izpolnjeni vsi pogoji, 
to možnost pisno potrdi. 
Pri uporabniku izvaja kontrolo hišnega kompostiranja izvajalec javne služ-
be. Če pri nadzoru ugotovi nepravilno ali neredno kompostiranje, mu po 
trikratni ugotovitvi in opozorilu, izvajalec javne službe prične zaračunavati 
odvoz bioloških odpadkov. Na področju, kjer se izvaja zbiranje bioloških 
odpadkov, se šteje, da uporabnik hišno kompostira, dokler pisno ne zah-
teva od izvajalca javne službe dostavo zabojnika za biološke odpadke.

27. člen
(novi uporabniki)

Lastnik ali upravljavec novega ali obnovljenega objekta mora kot novi upo-
rabnik po tem odloku takoj po izdaji uporabnega dovoljenja to sporočiti 
izvajalcu javne službe ali najkasneje petnajst dni pred začetkom uporabe 
objekta, zaradi določitve prevzemnega mesta, števila zabojnikov in drugih 
pogojev za začetek izvajanja javne službe. 

Uporabnik iz prvega odstavka tega člena mora izvajalcu javne službe spo-
ročiti podatke o številu stanovalcev ali zaposlenih oziroma drugih oseb, ki 
na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo dela v prostorih ali na površi-
nah uporabnika (v nadaljnjem besedilu: zaposleni), in o vrsti dejavnosti, ki 
se bo izvajala. Izvajalec javne službe mora pred pričetkom izvajanja javne 
službe uporabnika obvestiti, da ga je vpisal v evidenco uporabnikov. 

Z globo 5.000 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik - pravna oseba, 
ki se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko 
gospodarsko družbo, če ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom 
tega člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 500 evrov. 

Z globo 2.500 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik - pravna oseba, 
ki ne sodi med pravne osebe iz prejšnjega odstavka tega člena, če ravna 
v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom tega člena, njegova odgovorna 
oseba pa z globo 250 evrov. 

Z globo 1.500 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik – samostojni pod-
jetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če 
ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom tega člena, njegova odgo-
vorna oseba pa z globo 300 evrov.

Z globo 800 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik – posameznik, ki 
ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom tega člena.    

28. člen
(gradbišče)

Investitorji oziroma izvajalci novogradenj ali rekonstrukcij so tudi uporab-
niki po tem odloku, kar pomeni, da izvajalec javne službe za potrebe de-
lovanja gradbišča za število zaposlenih na gradbišču preskrbi potrebne 
zabojnike za zbiranje komunalnih odpadkov po tem odloku. Investitor ozi-
roma izvajalec novogradnje ali obnove mora izvajalcu javne službe pred 
pričetkom gradnje sporočiti podatke o številu zaposlenih. Obravnava se, 
da gradbišče obratuje do pričetka uporabe objekta, oz. pri nizkih gradnjah 
do pisnega obvestila izvajalca nizkih gradenj, da je gradnja zaključena, s 
katerim odpove storitve.

Z globo 5.000 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik - pravna oseba, 
ki se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko 
gospodarsko družbo, če ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, 
njegova odgovorna oseba pa z globo 500 evrov. 

Z globo 2.500 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik - pravna oseba, ki 
ne sodi med pravne osebe iz prejšnjega odstavka tega člena, če ravna v 
nasprotju s prvim odstavkom tega člena, njegova odgovorna oseba pa z 
globo 250 evrov. 

Z globo 1.500 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik – samostojni pod-
jetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če 
ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, njegova odgovorna ose-
ba pa z globo 300 evrov.

29. člen 
(uporabniki iz dejavnosti)

Pri uporabnikih iz dejavnosti se poleg št. zaposlenih lahko upošteva tudi 
površino poslovnega prostora in druge podatke specifično za posamezno 
dejavnost za oddajo prenočitvenih zmogljivosti se lahko upošteva tudi šte-
vilo postelj. Za določitev minimalnega volumna za uporabnike iz dejavnosti 
se lahko uporabijo tudi drugi relevantni podatki. Minimalni volumen določi  
izvajalec  javne službe.  

VI.			VIRI	 FINANCIRANJA	 JAVNE	 SLUŽBE	 IN	 NAČIN	 NJIHOVEGA	
OBLIKOVANJA	

30. člen
(viri financiranja)

Javna služba se financira:
-  s ceno storitev javne službe,
-  iz sredstev, zbranih od prodaje frakcij, 
-  iz okoljske dajatve,
-  iz proračuna občine in
-  drugih virov.

31. člen
(cena storitev javnih služb)

Cena storitev javne službe se oblikuje skladno s predpisom, ki določa me-
todologijo za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih 
javnih služb varstva okolja.

32. člen  
(minimalna obračunska količina za opravljeno storitev)

Minimalna obračunska količina za opravljeno storitev javne službe za upo-
rabnika iz gospodinjstva znaša za obdobje enega meseca za mešane ko-
munalne odpadke 30 litrov na osebo.

Minimalna obračunska količina za opravljeno storitev javne službe za me-
šane komunalne odpadke na zaposlenega iz javnega sektorja in iz dejav-
nosti znaša za obdobje enega meseca 15 litrov, skupna pa ne manj od 
120 litrov. 

Minimalna obračunska količina za opravljeno storitev javne službe za 
mešane komunalne odpadke za vsako prazno stanovanjsko ali poslovno 
enoto znaša za obdobje enega meseca ekvivalent volumna najmanjše ve-
likosti zabojnika ob upoštevanju frekvence zbiranja, ki se izvaja skladno s 
tem odlokom, za počitniški objekt, ki se uporablja občasno, pa ekvivavlent 
dejansko uporabljane posode oz. namanj volumna 120 l posode. Lastniku 
večjega števila praznih stanovanjskih enot v enem objektu se izstavi samo 
en račun. Lastniku ali uporabniku posamezne stanovanjske ali poslovne 
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enote se v okviru izvajanje javne službe po tem odloku izstavi največ en 
račun za posamezno enoto.

33. člen
(obračun storitve)

Uporabniku se storitev javne službe obračuna po velikosti zabojnika, s ka-
tero razpolaga.

Če se podatki, ki jih mora uporabnik posredovati izvajalcu javne službe, 
razlikujejo od podatkov iz uradne evidence, se upoštevajo pri obračunu 
storitev javnih služb podatki, ki izkazujejo višjo vrednost.

Če uporablja zabojnike za komunalne odpadke več uporabnikov, se za de-
litev stroškov med njimi praviloma uporablja število članov gospodinjstva, 
za pravne osebe pa število zaposlenih. 

Če uporabnik ne plača računa in ne vloži ugovora na obračun storitve jav-
nih služb, mu izvajalec javne službe izda opomin. Če uporabnik ne plača 
računa niti v petnajstih dneh po izdanem opominu, izvajalec javne službe 
ravna v skladu z zakonom, ki ureja izvršbo in zavarovanje.

Če uporabnik, ki je najemnik objekta ali stanovanja ne poravna računa 
storitev javne službe, ga skladno z zakonom mora plačati lastnik objekta 
ali stanovanja.

34. člen
(uveljavljanje sprememb)

Spremembe pri uporabniku, ki vplivajo na obračun storitev javnih služb, se 
upoštevajo v naslednjem mesecu od dneva vpisa v evidenco uporabnikov. 

Uporabniki vseh objektov, ki so vpisani v uradno evidenco objektov, mora-
jo biti vključeni v izvajanje storitev po tem odloku. Če je objekt prazen, se 
za uporabnika upošteva lastnik objekta. 

VII.			VRSTA	 IN	 OBSEG	 OBJEKTOV	 IN	 NAPRAV,	 POTREBNIH	 ZA		
IZVAJANJE	JAVNE	SLUŽBE	

35. člen
(gospodarska javna infrastruktura)

Za izvajanje javne službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov je 
potrebna naslednja gospodarska javna infrastruktura:
-  zemljišča, objekti in naprave zbirnih centrov za prevzemanje in zbiranje, 
-  zemljišča in objekti zbiralnic,
-  zemljišča, objekti in naprave malih kompostarn,
-  zemljišča, objekti in naprave za razvrščanje,
-  zemljišča, objekti in naprave za skladiščenje.

VIII.	NADZOR	

36. člen   
(pristojnosti nadzora)

Strokovni nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja občinska uprava.

Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka, za katere je predvidena globa 
za prekršek, opravlja pristojni  Medobčinski inšpektorat in redarstvo Kranj. 
Ob ugotovljenih nepravilnostih iz odloka inšpektor z odločbo odredi od-
pravo nepravilnosti.

Izvajalec je dolžan ugotavljati nepravilno ravnanje z odpadki v skladu s tem 
odlokom. V primeru neupoštevanja določil tega odloka je dolžan povzroči-
telje odpadkov prijaviti pristojnemu medobčinskemu inšpektoratu. V sporu 
med povzročiteljem odpadkov in izvajalcem o tem, v katero klasifikacijsko 
skupino uvrstiti določen odpadek, na zahtevo izvajalca odloči ministrstvo, 
pristojno za varstvo okolja.

X.	PREHODNE	IN	KONČNE	DOLOČBE

38. člen

Izvajalec v roku 6 mesecev po sprejemu odloka uredi evidenco uporab-
nikov in pozove vse nevključene uporabnike v vključitev v izvajanje javne 
službe. V primeru, ko se uporabnik ne vključi v odvoz v postavljenem roku, 
izvajalec prijavi uporabnika pristojnemu občinskemu inšpektoratu vključno 
z dokazilom o pozivu za vključitev.

39. člen

Obseg zbiranja komunalnih odpadkov pri uporabniku iz 5. člena tega od-
loka se do spremembe na območjih drugih občin delovanja izvajalca javne 
službe, zagotovi za:
- mešane komunalne odpadke (20 03 01) najmanj enkrat na tri tedne, 
-  ločeno zbrano frakcijo komunalnih odpadkov plastiko (20 01 39), 

plastično embalažo, ki je komunalni odpadek (15 01 02), kovinsko 
embalažo, ki je komunalni odpadek (15 01 04) in sestavljeno (kompo-
zitno) embalažo (15 01 05) najmanj enkrat tri tedne.

Odločitev o spremembi frekvence zbiranja komunalnih odpadkov in spre-
membi minimalnih volumnov iz 32. člena skladno s tem odlokom sprejme 
skupni organ občin za vse občine istočasno po predhodno izdelanem na-
črtu zbiranja z določenimi frekvencami zbiranja glede na tip poselitve, ki 
ga pripravi izvajalec. 

40. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ravnanju s komu-
nalnimi odpadki v občini Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine 
Cerklje na Gorenjskem, št. 4/08, 2/09 in Uradni list RS, št. 78/09). 

Ta odlok se prične uporabljati po podpisu koncesijske pogodbe in preno-
su javne službe na novega izvajalca javne službe.

41. člen

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

Številka: 007-03/2016-03
Datum:   2. 3. 2016

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

6.

Na podlagi 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samou-
pravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013 
- ZDU-1G in 50/2014), Uredbe o stvarnem premoženju države in samo-
upravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 
in 10/2014) in 88. člena Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni 
vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 3/2010 in 1/2015) je občinski 
svet Občine Cerklje na Gorenjskem na 8. redni seji dne 2. 3. 2016 sprejel

SPREMEMBE	IN	DOPOLNITVE
NAČRTA	RAVNANJA	Z	NEPREMIČNIM	PREMOŽENJEM

Občine	Cerklje	na	Gorenjskem	v	letu	2016

1. člen
(Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem)

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Cerklje na Gorenj-
skem v letu 2016 (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 
6/2015) se v drugem odstavku 8. člena spremeni tako, da se:
-  dodajo nova zemljišča pod zaporednimi številkami:
»-   118. Zemljišče: parc. št. 1079/41 k.o. 2116 - Spodnji Brnik (ID 

6456286), površina 220 m2.
  Po osnovni namenski rabi je predmetno zemljišče v prostorskih aktih 

opredeljeno kot  območje stavbnih zemljišč, ki je določeno v Odloku o 
občinskem prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na Gorenjskem 
(Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 4/14).

  Posplošena tržna vrednost: 1980,00 EUR, na podlagi evidence 
GURS-a, stanje na dan 22.02.2016.  Občina Cerklje na Gorenjskem 
bo pred sklenitvijo pravnega posla naročila cenitev predmetnega ze-
mljišča.

 -   119. Zemljišče: parc. št. 1079/58 k.o. 2116 - Spodnji Brnik (ID 
6456287), površina 152 m2.

  Po osnovni namenski rabi je predmetno zemljišče v prostorskih aktih 
opredeljeno kot  območje stavbnih zemljišč, ki je določeno v Odloku o 
občinskem prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na Gorenjskem 
(Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 4/14).
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  Posplošena tržna vrednost: 1368,00 EUR, na podlagi evidence 
GURS-a, stanje na dan 22.02.2016.  Občina Cerklje na Gorenjskem 
bo pred sklenitvijo pravnega posla naročila cenitev predmetnega ze-
mljišča.

 -   120. Zemljišče: parc. št. 267/2 k.o. 2080 – Štefanja Gora (ID 
5120513), površina 364 m2.

  Po osnovni namenski rabi je predmetno zemljišče v prostorskih aktih 
opredeljeno kot  območje stavbnih zemljišč, ki je določeno v Odloku o 
občinskem prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na Gorenjskem 
(Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 4/14).

  Posplošena tržna vrednost: 1080,00 EUR, na podlagi evidence 
GURS-a, stanje na dan 22.02.2016.  Na predmetnem zemljišču je 
zgrajen objekt – gasilski dom Štefanja Gora, ki ga namerava Občina 
Cerklje na Gorenjskem skladno s 1. odstavkom 48. člena Zakona o 
gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 – UPB) neodplačno prenesti v 
last PGD Štefanja Gora. 

-   121. Zemljišče: parc. št. 267/3 k.o. 2080 – Štefanja Gora (ID 
3777204), površina 56 m2.

  Po osnovni namenski rabi je predmetno zemljišče v prostorskih aktih 
opredeljeno kot  območje stavbnih zemljišč, ki je določeno v Odloku o 
občinskem prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na Gorenjskem 
(Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 4/14).

  Posplošena tržna vrednost: 45,661,00 EUR, na podlagi evidence 
GURS-a, stanje na dan 22.02.2016.  Na predmetnem zemljišču je 
zgrajen objekt – gasilski dom Štefanja Gora, ki ga namerava Občina 
Cerklje na Gorenjskem skladno s 1. odstavkom 48. člena Zakona o 
gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 – UPB) neodplačno prenesti v 
last PGD Štefanja Gora.«

2. člen
(sprejem in veljavnost)

Spremembe in dopolnitve Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem 
Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2016 se objavijo v Uradnem ve-
stniku Občine Cerklje na Gorenjskem in začnejo veljati naslednji dan po 
objavi.

Številka: 032-05/2014-80
Datum:   2. 3. 2016

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

7.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradno gla-
silo Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 3/2010 in 1/2015) ter na podlagi 
30. člena v povezavi s 5. in 23. členom Uredbe o metodologiji za oblikova-
nje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva oko-
lja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12) je Občinski svet Občine Cerklje 
na Gorenjskem na svoji 8. redni seji dne 02.03.2016 sprejel:

SKLEP	
o	spremembah	in	dopolnitvah	Sklepa	o	tarifnem	sistemu	za	

obračun	storitev	obveznih	občinskih	gospodarskih	javnih	služb	
ravnanja	s	komunalnimi	odpadki	

1.  Sklep o tarifnem sistemu za obračun storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki (Uradni 
vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem št. 6/15) se v tretji alineji 3. 
točke se spremeni tako, da se glasi:

  » - obračunska količina za posameznega uporabnika storitve ravna-
nja s komunalnimi odpadki izražena na prostorninski meter (m3), ki 
je zmnožek števila in prostornine zabojnikov in/ali vrečk za komunal-
ne in biološke odpadke s katerimi uporabnik razpolaga, povprečne-
ga mesečnega števila praznjenj zabojnika za komunalne in biološke 
odpadke v obračunskem obdobju in deležev, ki jih ima uporabnik na 
morebitnem skupnem zbirnem mestu.«

2. Prvi stavek 4. točke se spremeni tako, da se glasi:

   » Obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki iz 2. točke tega 
sklepa se za redno zbiranje komunalnih odpadkov za uporabnike v 
gospodinjstvih, počitniških hišah in poslovnih prostorih, kjer se komu-
nalni odpadki zbirajo v zbirnih stiskalnicah ter v zabojnikih prostornine 
od 120 l do 1.100 l, praviloma izvaja mesečno.«

3.  Sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Obči-
ne Cerklje na Gorenjskem.

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

Številka: 354-15/2010-15
Datum:   2. 3. 2016

8.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 - 
ZLS-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 
23. člena Zakona o graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 102/2004 (ZGO1-
-UPB1), (14/2005 popr.), 92/2005-ZJC-B, 93/2005-ZVMS, 111/2005 
Odl.US, 120/2006 Odl.US, 126/2007, 57/2009 Skl.US, 108/2009, 
61/2010-ZRud-1 (62/2010 popr.), 20/2011 Odl.US) in 7. člena Statuta 
Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenj-
skem, št. 3/2010 in 1/2015) je Občinski svet Občine Cerklje na Gorenj-
skem na svoji 8. redni seji dne 2. 3. 2016 sprejel naslednji 

S	K	L	E	P
o	izvzemu	zemljišč	iz		javnega	dobra

1.

Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem je odločil, da se iz javnega 
dobra izvzamejo naslednja zemljišča:
-  parcela št. 1079/41 k.o. 2116 – SPODNJI BRNIK (ID 6456286), 

220 m2,
-  parcela št. 1079/58 k.o. 2116 – SPODNJI BRNIK (ID 6456287), 

152 m2.

2.

Na nepremičninah iz 1. točke tega sklepa pridobi lastninsko pravico: Ob-
čina Cerklje na Gorenjskem, matična številka: 5874670, Trg Davorina 
Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem.

3.

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

Številka: 032-05/2014-81
Datum:   3. 2. 2016
  
  Občina Cerklje na Gorenjskem
  ŽUPAN
  FRANC ČEBULJ, l.r.

9.

Na podlagi 17. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno 
prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 
94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 25., 27. in 29. člena 
Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni 
list RS, št. 27/14), 5. in 19. člena Pravilnika o normativih in minimalnih 
tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 73/00, 
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75/05, 33/08, 126/08, 47/10 in 47/13) in 16. člena Statuta Občine 
Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 
3/10 in 1/15), je Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem na svoji 8. 
redni seji, dne 2. 3. 2016 sprejel, naslednji 

S	K	L	E	P
o	določitvi	normativa	števila	otrok	v	oddelkih	vrtcev	na	območju	

občine	Cerklje	na	Gorenjskem

1. člen

Število otrok, vključenih v posamezne oddelke vrtcev, ki izvajajo javno ve-
ljavne programe na območju občine Cerklje na Gorenjskem lahko, glede 
na razmere in dejavnost predšolske vzgoje, presega število otrok, ki ga 
določa 17. člen Zakona o vrtcih, za največ dva (2) otroka v oddelku, in 
sicer v naslednjih razmerah oziroma okoliščinah:
- če je to mogoče glede na število vpisanih otrok in njihovo starost,
-  če to dovoljujejo zakonski določeni normativih za opravljanje dejav-

nosti predšolske vzgoje ter normativi in minimalni tehnični pogoji za 
prostor in opremo vrtca,

- zaradi racionalizacije oblikovanja oddelkov v vrtcu.

2. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine 
Cerklje na Gorenjskem, uporablja pa se od 1.9.2016 dalje.

Številka: 602-03/2016-03
V Cerkljah, dne 2. 3. 2016

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

10.

Na podlagi 99. člena in tretjega odstavka 101. člena Zakona o socialnem 
varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – 
popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS in 57/12), 12., 
16., 17., 18., 19., 36. in 37. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje 
cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 
51/08, 5/09 in 6/12), 6. člena Pravilnika o standardih in normativih soci-
alnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10, 28/11, 104/11, 111/13 
in 102/15) in 16. člena Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni 
vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 3/10 in 1/15), je Občinski svet 
Občine Cerklje na Gorenjskem na 8. redni seji, dne 2.3.2016, sprejel

S	K	L	E	P
o	izdaji	soglasja	k	ceni	socialnovarstvene	storitve	pomoč	družini	

na	domu	v	Občini	Cerklje	na	Gorenjskem

1. člen

Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem daje soglasje k ceni social-
novarstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Cerklje na Gorenj-
skem, ki jo je predlagal koncesionar Pomoč družini na domu, Janja Kos 
s.p..

2. člen

Ekonomska cena socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu zna-
ša 17,58 EUR/uro in je enaka za delovne dni, za nedelje in praznike.

3. člen

Občina Cerklje na Gorenjskem subvencionira ceno urne postavke social-
novarstvene storitve pomoč družini na domu v višini 10,55 EUR na uro za 
opravljene storitve. Razliko do polne cene prispevajo uporabniki storitve v 
višini 7,03 EUR na uro za opravljene storitve.

4. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine 
Cerklje na Gorenjskem, uporablja pa se od 1.3.2016 dalje.

5. člen

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o ceni socialno var-
stvene storitve pomoč družini na domu v občini Cerklje na Gorenjskem 
(Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 1/2013).

Številka: 123-1/2016-16
Cerklje na Gorenjskem, 2.3.2016

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

11.

Župan Občine Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 4207 
Cerklje na Gorenjskem, izdajam na podlagi 33. člena Zakona o lokalni 
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
ZLS-UPB2 ter št. 27/08, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 
– ZUUJFO) in 8. člena Odloka o občinskih taksah v Občini Cerklje na 
Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 4/2007 
in 3/2012)  naslednji

S	K	L	E	P
o	vrednosti	točke	za	obračun	občinskih	taks	v	letu	2016

1. člen

Vrednost točke za obračun občinskih taks v letu 2016 znaša 0,3359 EUR.

2. člen

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

Številka: 007-01/2007-10
Datum: 12.1.2016

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

12.

V Pravilniku o sprejemu otrok v vrtec s prilogo 1 in 2, objavljenem v Ura-
dnem vestniku Občine Cerklje Gorenjskem št. 6 z dne 24.12.2015, je bila 
ugotovljena redakcijska napaka, zato dajem

POPRAVEK	
Pravilnika	o	sprejemu	otrok	v	vrtec

V prilogi 1 (obrazec Vloga za sprejem otroka v vrtec) se v točki VI. Kriteriji 
za sprejem otrok v vrtec na koncu drugega odstavka črta besedilo: »ter na 
spletni strani občine.«

Številka: 602-17/2015-11
V Cerkljah, dne 1.3.2016

  Občina Cerklje na Gorenjskem 
  ŽUPAN
  Franc Čebulj, l.r.
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OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM
Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem
E-pošta: obcinacerklje@siol.net 
Tel.: 04/ 28 15 800, faks: 04/ 28 15 820

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

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje javnih kulturnih programov in kulturnih  

projektov v občini Cerklje na Gorenjskem za leto 2016

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

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

Iz sredstev proračuna Občine Cerklje na Gorenjskem se na podlagi 
kandidature na javni razpis sofinancirajo posamezni kulturni pro-
jekti, ki so namenjeni širši javnosti in prispevajo h kulturni zavesti 
oz. ohranjanju kulturne dediščine občine Cerklje na Gorenjskem in 
niso sofinancirani iz proračuna na drugi podlagi. 

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

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

kandidirajo;
 -  imajo zagotovljene osnovne materialne, prostorske in kadrov-

ske pogoje ter organizacijske zmožnosti za izvedbo kulturnega 
programa oz. dejavnosti;

 - imajo urejeno evidenco članstva;
 -  oddali poročilo o realizaciji programov in namenski porabi 

sredstev za preteklo leto iz občinskega proračuna.

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

6. Merila in kriteriji za vrednotenje prejetih vlog:
Prejete vloge se vrednotijo na podlagi Pravilnika o sofinanciranju javnih 
kulturnih programov in kulturnih projektov Občine Cerklje na Gorenj-
skem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 2/11 in 5/11).

7. Objava javnega razpisa in dodatne informacije o razpisu:
Javni razpis se objavi na spletni strani Občine Cerklje na Gorenjskem 
www.cerklje.si (rubrika Objave in razpisi, rubrika Razpisi) dne 11. 3. 
2016 ter v občinskem glasilu Novice izpod Krvavca št. 1/2016 z dne 
11. 3. 2016.

Besedilo razpisa in razpisna dokumentacija je od dneva objave do iz-
teka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Cerklje na Go-
renjskem www.cerklje.si (rubrika Objave in razpisi, rubrika Razpisi). 
Besedilo razpisa in razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji dobijo 

tudi v času uradnih ur v sprejemni pisarni Občine Cerklje na Gorenj-
skem, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem do vključ-
no 8. 4. 2016. 

Dodatne informacije prijavitelji prejmejo v času uradnih ur pri Simo-
ni Vodlan (tel. 04/28 15 807, elektronski naslov obcinacerklje@siol.
net), in sicer do vključno 6. 4. 2016.

8. Rok za predložitev prijav in način predložitve vlog: 
Vloga mora biti oddana najkasneje do 11. 4. 2016 do 14. ure ali tega 
dne oddana priporočeno po pošti do 14. ure.

Vloga mora biti oddana v pisni obliki, v zaprti ovojnici z označbo: 
»NE ODPIRAJ – Javni razpis za sofinanciranje javnih kulturnih progra-
mov 2016« na naslov: Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina 
Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem. 

Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naslov prijavitelja.

Vloga je lahko oddana v sprejemni pisarni občine ali poslana pripo-
ročeno po pošti. Upoštevale se bodo vse vloge, ki bodo prispele do 
vključno 11. 4. 2016 do 14. ure oziroma bodo ta dan oddane po pošti 
kot priporočene pošiljke do 14. ure. 

Posamezna prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na 
razpisnih obrazcih razpisne dokumentacije naročnika (Občine Cer-
klje na Gorenjskem). Prijava mora biti čitljivo in pregledno napisana, 
v nasprotnem primeru ne bo obravnavana. Prijava mora vsebovati 
zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Nepravočasno oddane vloge se ne upoštevajo in bodo s sklepom za-
vržene. Neutemeljene vloge in vloge, ki so jih podale neupravičene 
osebe, se s sklepom zavrnejo.

9. Datum odpiranja vlog: 
Vloge bo obravnaval Odbor za negospodarstvo Občine Cerklje na 
Gorenjskem. Odpiranje vlog ni javno. V primeru nepravilno in nepo-
polno izpolnjenih prijav s pomanjkljivo dokumentacijo bo na podla-
gi zapisnika Odbora za negospodarstvo Občinska uprava prijavitelje 
pozvala, da v roku 8 dni od prejema poziva dopolnijo svojo vlogo. V 
primeru, da predlagatelj v predpisanem roku vloge ne bo dopolnil, 
bo vloga izločena in s sklepom zavržena kot nepopolna.

10. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa:
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najpozne-
je v 60 dneh od datuma odpiranja vlog. Občina Cerklje na Gorenj-
skem bo z izbranimi prijavitelji sklenila pogodbo o sofinanciranju 
programov za leto 2016 v okviru sredstev, zagotovljenih v proraču-
nu za leto 2016. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 31. 
12. 2016.

11. Splošne določbe:
 -  Občina Cerklje na Gorenjskem si pridržuje pravico do spre-

memb razpisnih pogojev oziroma do preklica javnega razpisa.
 -  Občina Cerklje na Gorenjskem ne prevzema nikakršne odgovor-

nosti za izgubljene ali prepozno predložene vloge.
 -  Z izbranimi upravičenci bodo sklenjene pogodbe o sofinancira-

nju prijavljenih kulturnih programov in kulturnih projektov, na 
podlagi katerih bodo izplačana sredstva. 

 -  Občina Cerklje na Gorenjskem lahko javni razpis po svoji prosti 
presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le dolo-
čen del razpoložljivih sredstev iz proračuna občine.

Številka: 610-02/2016-01
Datum:  11. 3. 2016

Občina Cerklje na Gorenjskem
ŽUPAN

Franc Čebulj



V SPOMIN | 25 

 

Jerovšek Primož, s. p. 

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

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

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

d.o.o

Življenje si imel rad, a je teklo 
prehitro … in potrpežljivo si nosil 
svoj križ. Tvoje plemenito srce je 
živelo za Cerklje, česar ne morem 
in ne smem zanikati. Zato bo tu 
na cerkljanskem pokopališču tvoj 
poslednji dom – grob, na katere-
ga ne bomo pozabili. Nanj bomo 
prižgali bele sveče, ki nas bodo 
spominjale na te, sadili bomo 
rdeče rože in zeleni rožmarin v 

tvoj spomin …, tako kot si zapisal v Otožnicah s pesmijo Na 
moj grob ne pozabite. Poskrbeli bomo za tvoj nedokončani 
glasbeni opus, ki si ga ustvarjal s srčno močjo, a bolezen je 
bila močnejša. 
V dneh odhajanja sem razumela s tresočim glasom in pre-
trgano besedo tvoje sporočilo: »Odpustim vsem, odpusti jim 
tudi ti. Če sem komu kaj hudega storil, naj mi, prosim, od-
pusti.«
Ob odhodu v večnost se v tvojem in svojem imenu iskreno 
zahvaljujem reki prijateljev in znancev, ki so ti prišli izka-
zat spoštovanje in izrazit poslednji pozdrav: Občini Cerklje 
na Gorenjskem, sodelavcem OŠ Šenčur in Srednje trgovske 
šole Kranj; pevskim zborom iz domače občine: Šenturške-
mu oktetu, cerkvenima pevskima zboroma (ženskemu in 
mešanemu) Andreja Vavkna, Komornemu moškemu zboru 
Davorina Jenka in cerkvenemu mešanemu zboru župnije Ve-
lesovo; Glasbeni matici Ljubljana, Slovenskemu Cecilijinemu 
društvu, Radiu Kranj, Gorenjskemu glasu in številnim prek 
pošte iz domovine in tujine, Amerike, Kanade, Argentine, 
daljne Avstralije, Belgije, Hrvaške, Srbije in Vatikana. Za iz-
raze sožalja hvala tudi učiteljskemu zboru OŠ Davorina Jen-
ka in Barbarinim sodelavcem z Ministrstva RS za obrambo.
Hvala vsem, ki ste Anžeta kot prijatelja in skladatelja pred-
stavili s tako iskreno izbranimi besedami: direktorju Javne-
ga sklada za kulturne dejavnosti RS mag. Igorju Teršarju, 
županu Občine Cerklje Francu Čebulju, prijatelju in publici-
stu Ivetu A. Staniču, prof. Marti Zabret ter akademiku prof. 
dr. Kajetanu Gantarju. Srčna zahvala vnukinji Klari za pe-
sem Ave Marija dediju Anžetu v slovo.

Za izraženo sožalje z vsem spoštovanjem zahvala Njegovi 
eminenci kardinalu dr. Francu Rodetu, ki v gospodu Janezu 
vidi klenega Gorenjca, ki je v sebi nosil dediščino mnogih ge-
neracij poštenih, plemenitih, nadarjenih in vernih Slovencev 
ter jo kot pedagoški delavec z ljubeznijo podajal mlademu 
rodu, s svojimi talenti in delom pa obogatil cerkljansko faro 
in slovensko domovino. 
Hvala prijateljem duhovnikom, ki ste zanj darovali sv. mašo 
in ga spremili na tuzemski poti: prelatu Antonu Slabetu iz 
župnije Selca, domačemu župniku Stanislavu Gradišku, pre-
latu in stolnemu proštu Jožefu Lapu iz ljubljanske nadškofi-
je, pomožnemu duhovniku Štefanu Babiču iz župnije Mengeš, 
župniku Maksu Ipavcu iz Begunj pri Cerknici in patru Janu 
Cvetku iz župnije Marijinega oznanjenja Ljubljana. Zahvala 
za darovano mašo tudi misijonarju Janezu Krmelju, za obi-
ske in pogovore med boleznijo župniku Zdravku Žagarju iz 
Komende ter Moškemu zboru Janka Kersnika iz Lukovice z 
dirigentom Igorjem Velepičem za dolgoletno naklonjenost in 
spoštovanje ter neusahljivo izvajanje skladateljevega opusa.
Za čas zdravljenja hvala dr. Vesni Rojc Pečnik, zdravniškemu 
osebju Onkološkega inštituta in centru za paliativno oskrbo 
z dr. Matejo Lopuh in sestro Darjo Noč, patronažnima se-
strama Andreji Požar in Tanji Blaznik, osebju Lekarne Cerklje 
ter nenazadnje sinu Blažu za dolgoletno, v zadnjih mesecih 
24-urno požrtvovalno skrb, nego, pomoč in oporo; za soču-
tno bližino sestri Angeli, bratu Jožefu in svakinji Lenčki, za 
mnoge minute in ure prijateljskih obiskov Martinu Ahčinu, 
Marini Vidali ter članicam Bralnega študijskega krožka Li-
berius, za vse dobro Lilijani Skubic, Pavli Bolka in Jurki Do-
minko; ob zadnjem slovesu za poslovilni protokol pogrebni 
službi Jerič in pomoč sosedom Metki in Štefanu Polajnarju, 
Petru Globočniku ter nekdanji dijakinji Ireni Martinjak.
Hvala vsem za darove v cvetju, svečah in prispevkih za do-
končanje skladateljevega glasbenega opusa. Z ekipo mladih 
zvonarjev so zvonovi zapeli v poslednje slovo vižo izpod pere-
sa Janeza Močnika.

Hvaležna za ljubezen s tisoč notami …, zato mirno spi – lju-
bezen moja.

Tvoja Daniela z Lono, Blažem, Janezom in Barbaro 

Dragi naš Anže!
Slovenskemu skladatelju, profesorju likovne pedagogike, publicistu, uredniku, 
raziskovalcu in častnemu občanu Janezu Močniku (7. 10. 1936–25. 2. 2016) v slovo
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OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM
Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem
E-pošta: obcinacerklje@siol.net 
Tel.: 04/ 28 15 800, faks: 04/ 28 15 820

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Cerklje na Gorenjskem 
za leto 2016 (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 
6/2015) župan Občine Cerklje na Gorenjskem objavlja 

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje obnove in vzdrževanja sakralnih objektov 

na območju Občine Cerklje na Gorenjskem v letu 2016

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

2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje obnove in vzdrževanja 
sakralnih objektov v občini Cerklje na Gorenjskem v letu 2016. Sred-
stva so namenjena tako za sofinanciranje obnove in vzdrževanja 
nepremične sakralne kulturne dediščine kot tudi premične kulturne 
dediščine v sakralnih objektih.

3. Okvirna višina razpisanih sredstev
Višina proračunskih sredstev, namenjena za sofinanciranje projek-
tov nepridobitnih organizacij in ustanov, prispelih na Javni razpis za 
sofinanciranje obnove in vzdrževanja sakralnih objektov v občini 
Cerklje na Gorenjskem v letu 2016, je 5.000,00 EUR.
Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 1822 – Cerkve-ka-
pelice-spomeniki.

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

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

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

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

objektov, urejanju prostora in varstvu okolja ter skladna s kulturno-
-varstvenimi pogoji pristojnega zavoda za varstvo kulturne dediščine,

-  finančna konstrukcija projekta mora biti izdelana tako, da se sred-
stva sofinanciranja, pridobljena na podlagi tega javnega razpisa, 
porabijo v letu 2016.

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

7. Kriteriji za dodelitev sredstev
Sredstva za sofinanciranje obnove in vzdrževanja sakralnih objek-
tov se bodo dodelila na podlagi naslednjih kriterijev:
-  pomembnost objekta z vidika kulturne dediščine,
- vrednost izvedbenih del,
- višji delež lastnih sredstev,
-  vrsta predvidenih del za obnovo in vzdrževanje ter ogroženost kul-

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

8. Objava javnega razpisa in dodatne informacije o razpisu:
Javni razpis se objavi na spletni strani Občine Cerklje na Gorenjskem 
http://www.cerklje.si dne 11. 3. 2016 ter v občinskem glasilu Novi-
ce izpod Krvavca št. 1/2016.
Besedilo razpisa in razpisna dokumentacija je od dneva objave do 
izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Cerklje na 
Gorenjskem http://www.cerklje.si. Besedilo razpisa in oba obrazca 
lahko prijavitelji dobijo tudi v času uradnih ur v sprejemni pisarni 
Občine Cerklje na Gorenjskem do vključno 8. 4. 2016. 
Dodatne informacije prijavitelji prejmejo v času uradnih ur pri Simo-
ni Vodlan (tel. 04/28 15 807, elektronski naslov obcinacerklje@siol.
net), in sicer do vključno 6. 4. 2016.

9. Rok za oddajo vlog
Vloga mora biti oddana najkasneje do 11. 4. 2016 do 14. ure ali tega 
dne oddana priporočeno po pošti do 14. ure.
Vloga mora biti oddana v pisni obliki, v zaprti ovojnici z označbo: 
»NE ODPIRAJ – Javni razpis za sakralne objekte 2016« na naslov:
Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje 
na Gorenjskem 

Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naslov prijavitelja.
Vloga je lahko oddana v sprejemni pisarni občine ali poslana pripo-
ročeno po pošti. Upoštevale se bodo vse vloge, ki bodo prispele do 
vključno 11. 4. 2016 do 14. ure oziroma bodo ta dan oddane po pošti 
kot priporočene pošiljke do 14. ure. 
Nepravočasno oddane vloge se ne upoštevajo in bodo s sklepom 
zavržene.

10. Postopek dodelitve sredstev in rok, v katerem bodo prijavitelji 
obveščeni o izidu razpisa
-  Prosilec mora izpolnjenji vlogi priložiti vse listine, ki so zahtevane 

v vlogi, skupaj z opisom obnovitvenih del ter fotodokumentacijo.
-  Komisija, ki jo imenuje župan, bo pregledala vloge, prispele na raz-

pis. Če ugotovi, da vloga ni popolna, bo občinska uprava pozvala 
prijavitelja, da v roku petih dni le-to dopolni. Vloge, ki ne bodo do-
polnjene v pozivnem roku, bodo s sklepom zavržene.

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

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

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

dni od prejema le-te.
-  Če se ugotovi, da je prosilec podal neresnične podatke, ni upravi-

čen do dodelitve sredstev, njegova vloga pa se s sklepom zavrže.
-  Občina Cerklje na Gorenjskem si pridržuje pravico do sprememb 

razpisnih pogojev oziroma do preklica javnega razpisa.
-  Občina Cerklje na Gorenjskem ne prevzema nikakršne odgovorno-

sti za izgubljene ali prepozno predložene vloge.
-  Z izbranimi upravičenci bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju 

prijavljenih projektov, na podlagi katerih bodo izplačana sredstva.
-  Obnova kulturne dediščine mora biti izvedena najkasneje do  

30. 11. 2016.
- Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2016.

Občina lahko javni razpis po svoji prosti presoji brez kakršnihkoli 
posledic razveljavi ali razdeli le določen del razpoložljivih sred-
stev iz proračuna občine.

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

Številka: 622-01/2016-01 
Datum:  11. 3. 2016   

Občina Cerklje na Gorenjskem
ŽUPAN

Franc Čebulj, l.r.
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ANA ŠUBIC, FOTO: GORAZD KAVČIČ

V dvorani v Adergasu je bil v začetku 
marca večer spomina na vojake prve 
svetovne vojne, ki so ga v KUD Pod lipo 
poimenovali Oblaki so rdeči. Kot pravi 
glavna pobudnica prireditve Angela Ma-
ček, je prva svetovna vojna terjala življe-
nja 23 domačinov iz Adergasa, Velesove-
ga in Police, k pripravi prireditve pa so 
jo zlasti spodbudili zapisi vaščana Jožefa 
Grilca - Tratarjevega, ki je vsa štiri leta 
vojskovanja pisal dnevnik, ki se je skoraj 

v celoti ohranil do danes. Na prireditvi 
so tako prebirali njegove zapise, pred-
stavili pa so tudi fotografije in pesmi, 
povezane s prvo svetovno vojno.
Zapisi Jožefa Grilca segajo v julij 1914, ko 
je pri 31 letih odšel v vojake ter doma pu-
stil ženo in petletnega sina. "Kot vojak je 
potoval od Celovca v Galicijo pa na rusko 
fronto, nato se je vrnil na Sočo in zno-
va na rusko stran ter nato spet na soško 
fronto ... Kljub vsem bojem je ostal zvest 
svojemu zvezku, bil je njegovo pribeža-
lišče, na te liste je 'zložil' vse, kar ga je 
težilo,« je dejala Mačkova.
Zapuščino Jožefa Grilca skrbno hrani 
njegov vnuk Ciril Grilc. Poleg original-
nega dnevnika, ki ga sicer hrani Muzej 
novejše zgodovine, so si tako obiskovalci 
lahko ogledali tudi njegov bajonet, voja-
ško knjižnico, neuslišano prošnjo žene 
Katarine cesarju, da bi spustili vojaka 
domov, in fotografije iz družinskega ar-
hiva.

Oblaki so rdeči
V Adergasu so se ob 
dnevniku Jožefa Grilca - 
Tratarjevega spomnili prve 
svetovne vojne. 

Jožefov vnuk Ciril Grilc z ženo Jelko

MIRA GERKMAN

Dramska skupina Pod Stražo nadaljuje s 
svojimi dejavnostmi ne le na dramskem 
področju, temveč posveča vse večjo po-
zornost svojim mladim članom ter "no-
vim sosedom" in krajanom. Tako smo 
januarja obiskali varovance in zaposle-
ne v Domu Taber. S petjem, recitacijami, 
igrico ter zvoki harmonike, klarinetov 
in kitare smo jim zaželeli dobro počutje 
v novem okolju v zavetju pod Stražo. V 
počastitev kulturnega praznika smo v 
Domu krajanov Poženik organizirali Ve-

čer Prešernove poezije. Prireditev smo 
popestrili tudi s pevskimi točkami in 
z "razstavo" različnih knjig o Prešernu 
in njegovih delih. Na pustni torek smo 
imeli pustno rajanje. Pred nočjo je kar-
neval maškar krenil na stalno mesto za 
kurjenje pusta, da ohranimo ta lep star 
običaj. Zimo je preganjalo nad trideset 
maškar in več deset drugih vaščanov. 
Marca praznujejo naše mame in očetje 
svoj praznik, v ta namen pa 3. aprila ob 
17. uri v Poženiku pripravljamo posebno 
prireditev. Že 7. aprila pa odhajamo na 
ponoven obisk v Dom Taber.

Obiskali »nove sosede«

Na prireditvi v Domu Taber je nastopilo petnajst otrok in mladih ter prav toliko odraslih. 
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www.pogrebnik.si

PRALNICAPERILA
PavecSlavka,s.p.

Ul.4.oktobra4,4207CerkljenaGorenjskem
GSM:041603082

Sprejemamooblačilazakemičnočiščenje.
Peremotudiodeje,gostinskoperiloinvsevrstezaves.

Pranjeterlikanjesrajcinbluzza1EUR.

KMETIJA PR´ KOVČET 
BOŠTJAN JENKO, s.p.

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

PRODAJA:   domačih mesnih izdelkov, pridelanih na tradicionalni način
STORITVE:  storitve klanja, razseka in izdelava mesnih izdelkov
MED
VELIKONOČNE ŠUNKE

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

SAMO LESJAK

Fotografije povedo več kot tisoč besed, kar vsekakor velja za 
fotografske podobe 29-letnega Matica Zormana iz Cerkelj, ki 
poleg izjemnega talenta za fotografiranje in pripovedovanje 
fotografskih zgodb vedno izkazuje tudi velik čut za sočlove-
ka, o čemer nam pripovedujejo njegove reportažne fotografi-
je. Nagrajena fotografija je nastala lani jeseni, ko se je Matic 
odpravil fotografirat tedaj še sveže politično žarišče, še vedno 
aktualno begunsko pot prek Balkana. "Ob nastanku fotogra-
fije se je zdelo, kot da imam oči prekrite s pajčolanom, ki mi 

zakriva pogled na simbolični moment krute realnosti. Ta se 
je pojavil naknadno, ob pogledu na podobo begunske deklice, 
ki se duši v dežnem plašču, čakajoč registracijo v begunskem 
taborišču – simbol trpljenja vseh beguncev na njihovi trnovi 
poti 'v boljši svet'," je ob nagrajeni fotografiji dejal Matic Zor-
man. Pogled z vrha je morda lep, toda Matic ostaja skromno 
na trdnih, realnih tleh ter zvest sebi in svoji viziji fotografije, 
ki naj odstira naše poglede za trpko realnost sveta, v katerem 
živimo.

Podobe, ki odpirajo oči
Fotograf Matic Zorman je prejemnik letošnje nagrade neodvisne fotografske 
organizacije World Press Photo, najprestižnejšega fotografskega priznanja na svetu.

Nagrajena fotografija natečaja World Press Photo: deklica, čakajoča 
na registracijo v begunskem centru v srbskem kraju PreševoLions klub Brnik in Leo klub Kamnik sta sredi februarja v Kulturnem 

hramu Ignacija Borštnika v sodelovanju s Kulturno-umetniškim 
orientalskim društvom Bayani iz Kamnika organizirala dobrodel-
no plesno predstavo Hamsa – pet elementov orientalskega plesa. 
Plesni spektakel je privabil okoli dvesto obiskovalcev, izkupiček v 
višini tisoč dvesto evrov pa bosta kluba namenila šestim otrokom, 
ki jim pomagata po principu botrstva, je povedal predsednik Lions 
kluba Brnik Mitja Košnik in povabil k udeležbi na naslednjem do-
brodelnem dogodku – koncertu pevskih zborov Gimnazije Kranj, ki 
bo 21. aprila ob 19.30 v Borštnikovem kulturnem hramu. Mesec dni 
kasneje, 21. maja, pa bodo pripravili tradicionalni dobrodelni po-
hod Hodim, da pomagam.

S plesnim spektaklom pomagali 
šestim otrokom
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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

Matjaž Tičar, s. p.
GSM: 041 338 038

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

Ponujamo vam: 
 razčesavanje  striženje  

 trimanje  kopanje  
 nego oči, ušes in krempljev  

 celotno nego

Pasji salon Bela
Lucija Mali, s. p., 
Potoče 1a, 4205 Preddvor

Delovni čas po dogovoru.  
Naročanje na: 041/692 770

JANEZ KUHAR

Dramska skupina KUD Pod lipo Adergas 
je konec januarja v domači dvorani v 
Adergasu premierno uprizorila satirič-
no komedijo Toneta Partljiča Za nacio-
nalni interes, s katero sedaj gostujejo po 
Gorenjskem. Za režijo je spet poskrbel 
Silvo Sirc, prav tako za sceno. Za naci-
onalni interes je Partljičeva komedija, 
v kateri vinogradnik in prijatelj kme-
tijskega ministra Maks Kosi pod "pro-
stovoljno prisilo" kandidira za župana. 

Strah pred razkritjem mahinacijskih 
poslov, medijskim blatenjem in izgubo 
privilegiranega položaja glavnega ju-
naka pripelje na rob prepada, a čudež 
v zadnjem trenutku privede komedijo 
do srečnega konca. Glavnega junaka 
igra Simon Kotnik, ob njem pa se pred-
stavljajo še Klara Bedek, Barbara Grilc, 
Tilen Selan, David Puškarič, Irena Grilc, 
Iztok Blažun, Anže Kotnik, Ksenija Roz-
man, Ksenja Kne, Tomaž Selan, Domi-
nik Puškarič, Aljaž Ribnikar, Franci Sirc 
in Nejc Selan. 

V Adergasu letos satirična  
komedija
Dramska skupina KUD Pod lipo Adergas od konca 
januarja navdušuje s satirično komedijo Toneta 
Partljiča Za nacionalni interes.

S Partljičevo komedijo Za nacionalni interes dramska skupina gostuje tudi izven meja občine. 

SAMO LESJAK

V Kulturnem hramu Ignacija Borštnika je minuli konec tedna potekala tradicionalna Ob-
močna revija pevskih zborov, na odru pa so se predstavile tudi folklorne skupine. Na reviji 
je v dveh večerih nastopil cvetober območnih zborov, ki so se predstavili vsak s tremi pe-
smimi. Navdušili so tudi domači moški pevski zbor Davorina Jenka Cerklje z zborovodjo 
Jožefom Močnikom ter cerkveni mešani pevski zbor Andreja Vavkna Cerklje ter cerkveni 
ženski pevski zbor Andreja Vavkna Cerklje, oba pod vodstvom Damijana Močnika. Nedelja 
je bila v znamenju nastopov folklornih skupin, ki so v cerkljanski kulturni hram ponovno 
privabili mnogo obiskovalcev. Ti so uživali v nastopih devetih zasedb, ki so predstavili 
folklorne plese z vse dežele, sklepni nastop pa je pripadel KD Folklora Cerklje pod vod-
stvom Braneta Šmida. Zborovske pevske nastope – iz območne se bodo nekateri zbori 
prebili tudi na regijsko ter državno raven – je strokovno spremljal Karli Leskovec, folklorne 
nastope pa Branka Moškon. »Zahvalil bi se vsem, predvsem pa županu Francu Čebulju ter 
Občini Cerklje za gostoljubnost in pomoč, zaradi katere se vzdržuje visok kakovostni nivo 
tovrstnih srečanj, posebna zahvala pa gre tudi OŠ ter ravnateljici Damijani Božič Močnik,« 
je ob uspešno zaključenih prireditvah dejal predstavnik JSKD OI Kranj Aldo Koma

Zborovsko petje in folklora
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ErjavšekZvone,s.p.
Slovenskac.39,4207CERKLJE

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

Martin Jenko

Praprotna Polica - Cerklje
tel.: 04 / 25 26 120

faks: 04 / 25 26 121
GSM: 041 / 781 023
E-pošta: jmj@siol.net

AVTOKLEPARSKA IN LIČARSKA DELA ZA VSA VOZILA.
SERVISI, POGODBENIK ZAVAROVALNIC.
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Ksenija Verbič, s.p.
Stara cesta 33, Cerklje
GSM: 041/673-766, 041/708-504

VLOŽENA ZELENJAVA  
- EKO rdeča pesa in feferoni, paprika
-  sveže vrtnine, pridelane na ekološki  

in integriran način
SOKOVI 
- iz EKO rdeče pese in korenja, 
- iz EKO rdeče pese in jabolk

Prodaja na domu (sadje in zelenjava) in na tržnicah  
na Jesenicah, v Kamniku in v Kranju-Primskovo (na pokriti tržnici). 

 Ribogojnica
  Mlada  
govedina 

  Kisla repa in 
kislo zelje

Kmetija  Pr' Kral, Grad 13, Cerklje

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

031-479-801, Helena
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ANA ŠUBIC, FOTO: MATIC ZORMAN

V Vrtcu Murenčki so v začetku marca zbirali hrano za dobrodel-
no društvo Pomagajmo slovenskim otrokom (PSO). "Da imajo 
majhni in veliki 'Murenčki' v Cerkljah in Zalogu še kako veliko 
srce, se je pokazalo tudi v tokratni akciji. Otroci so z zagnano-
stjo in iskricami v očeh nosili hrano, higienske pripomočke in 
druge stvari za socialno ogrožene družine. Zbrali smo ogromno 
količino," je bila zadovoljna koordinatorica akcije, vzgojiteljica 
Mateja Čadež. Dobrega odziva je bila vesela tudi Vesna Sitar, 
predsednica društva PSO, ki je minuli ponedeljek zbrano hrano 
in pripomočke tudi prevzela. Društvo je sicer lani pomagalo več 
kot osemdesetim družinam in posameznikom.
Čadeževa je še pojasnila, da je bila v vsaki vrtčevski skupini 
škatla za zbiranje hrane, ki je otroke opominjala na dobro-
delnost. Tej temi so bili posvečeni tudi pogovori v jutranjem 
krogu, sodeč po odgovorih otrok pa so se o tem pogovarjali 
tudi doma. "Pomembno je, da se zavedajo, da je lahko že 
njihov sosed lačen, da mu je treba pomagati in ga osrečiti, s 
tem pa seveda osrečimo tudi sebe," je še poudarila.

Dobrodelni Murenčki
V Vrtcu Murenčki so uspešno izpeljali  
dobrodelno akcijo zbiranja hrane.

Koordinatorica akcije Mateja Čadež in predsednica društva 
Pomagajmo slovenskim otrokom Vesna Sitar

ANA ŠUBIC

Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje vabi na tradicionalni, že 16. 
dobrodelni koncert Podarim ti pesem. Obiščete ga lahko v torek in 
sredo, 15. in 16. marca, ob 18.30 v Kulturnem hramu Ignacija Bor-
štnika. Letos bo poudarek na slovenski filmski glasbi. Občinstvu 
se bo v okoli 25 plesnih, instrumentalnih in pevskih točkah pred-
stavilo več kot 150 mladih talentov. "Seveda ne bo manjkalo tudi 
igranih vložkov iz treh slovenskih filmov. Brez Cvetja v jeseni ne 
bo šlo, saj nam je Tavčar dal like, ki so na filmskem platnu postali 
nesmrtni, prav tako pa glasba iz tega filma," je povedala učiteljica 
Breda Žargaj, članica pripravljalnega odbora. Zbrane prostovoljne 
prispevke bodo namenili v šolski sklad. Vstopnice je možno rezer-
virati v tajništvu šole na telefonski številki 04 25 26 010. V torek 
bodo sicer pripravili tudi dve dopoldanski predstavi za učence.

Podarim ti pesem
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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

TRGOVINA S KMETIJSKIM REPROMATERIALOM

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

BraneDolinar

Poženik2,4207Cerklje,tel.:(04)2527030

KLEPKLEPARSARSTTVVO IN KRO IN KROOVVSSTTVVOO

JENKJENKOO
Adergas 6, 4207 Cerklje na Gorenjskem

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

JASNA PALADIN, FOTO: GORAZD KAVČIČ

Učenci od prvega do petega razreda od-
delkov podaljšanega bivanja Podružnič-
ne šole Zalog in otroci iz najstarejše sku-
pine vrtca so se pod vodstvom učiteljice 
Lilijane Skubic ves januar posvečali na-
vijanju za Petra Prevca, svoj »projekt« pa 
so v začetku februarja zaključili z odpr-
tjem prave razstave pesmic, risb, časo-
pisnih člankov in izdelkov iz lego kock, 
ki so jih ustvarili na temo Petra Prevca. 
Razmišljali so tudi o tem, zakaj so po-

nosni na naše skakalce, kaj za športnika 
pomeni neuspeh in kako si ob tem lahko 
pomaga ter kaj vse je potrebno za vrhun-
ske športne rezultate. 
»Tudi če Prevc ne bo vedno na stopnič-
kah, bo za nas še vedno zmagovalec. 
Gojimo veliko športnega navijanja,« so 
sklenili učenci, tisti, ki so se za razstavo 
najbolj potrudili, pa so iz rok ravnate-
ljice OŠ Davorina Jenka Cerklje na Go-
renjskem Damijane Božič-Močnik v dar 
prejeli razglednice s Petrovim podpisom 
in plakate.

V Zalogu so prevcali
Učenci Podružnične šole Zalog so že večkrat dokazali,  
da so zvesti navijači naših športnikov, letošnjo zimo  
pa imajo z navijanjem še posebno veselje. Posvetili  
so se namreč smučarskim skakalcem in Petru Prevcu,  
v zvezi s tem pa so izumili tudi novo besedo – prevcanje.

Učenci so za svoj trud pri razstavi in športno navijanje prejeli razglednice s Petrovim podpisom. 

Družinski in mladinski center Cerklje 
(DMC) je zimsko razigran, hkrati pa tudi 
poučen in zanimiv z različnimi gosti, pra-
vi njegova vodja Nataša Hanuna. Tako jih 
je januarja obiskal zaporniški duhovnik 
Robi Friškovec, z vstopom v postni čas 
pa so gostili skupnost Vrtnica, v katero 
so vključeni zazdravljeni alkoholiki. Nek-
danja klošarja Marjan in Boris sta doka-
zala, da imamo vsak dan možnost začeti 
znova in zakorakati na pot ozdravljenja. 
Tudi letos so poskrbeli za pestre zimske 
počitnice (na sliki). Pripravili so delavni-

ce na temo Živali pozimi ter Knjige naše 
prijateljice. Februar so zaključili s priče-
vanjem njihovih prostovoljk Estere Marije 
Erzar in Anje Remic, ki sta bili del poletja 
prostovoljki med otroki na Madagaskarju. 
Pridružil se jima je tudi misijonar Janez Kr-
melj, ki tam deluje. Ta teden so že začeli 
z angleščino za vse, kjer se urijo v osnov-
nih vajah iz konverzacije. Jutri vas vabijo 
na pričevanje družine Strajnar z naslovom 
Nepopolno = Popolno, ki bo predstavila, 
kako se je soočala in sprejela bolezen 
otroka v družini, v soboto pred cvetno ne-
deljo pa bodo izdelovali butarice.

Pestro v DMC Cerklje



32 | ŠPORT

Vaš trgovec v Ljubljani
AVTOHIŠA IN NJENO URADNO IME
Naslov trgovca v eni vrstici

Renault priporoča renault.si

Poraba pri mešanem ciklu 3,7–6,0 l/100 km. Emisije CO2 95–134 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6b. Emisija NOx: 0,0074–0,0452 g/km. 
Emisija trdnih delcev: 0,00002–1,09 g/km. Število delcev (x1011): 0,01–19,12. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki 
povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega 
zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Slika je simbolna. 
Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.

Renault MEGANE
Prebudi svojo strast.

Novi

Vaš trgovec v Cerkljah na Gorenjskem
PREŠA, D.O.O., CERKLJE
Slovenska cesta 51, 4207 Cerklje na Gorenjskem

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 

ANA ŠUBIC

Potem ko je danes 25-letni profesionalni voznik Samo Golob iz 
Cerkelj predlani odpeljal celotno sezono krožno hitrostnih dirk 
po Evropi ter prejel tri pokale za prvo mesto, dva za drugo in 

devet pokalov za tretje mesto, postal pa je tudi slovenski državni 
podprvak in mednarodni prvak CEZ, so lani osnovali ekipo Go-
lob Racing team. Ob tem so sprejeli odločitev, da bosta Golob in 
sovoznik Matej Sedej odpeljala celotno sezono relija z vozilom 
znamke Renault Clio Williams z vgrajenim serijskim motorjem.
Sezona je bila sprva namenjena le treningu in pridobivanju 
učnih kilometrov, a se je izkazalo, da Golobu tudi reli ni tuj, 
saj je sezono končal na tretjem mestu v svoji diviziji državnega 
prvenstva, bil je tudi tretji na mednarodni dirki Croatia rally. 
Odpeljal je tudi nekaj krožnohitrostnih dirk na Slovakiaringu, 
kjer je na treningu poškodoval novi dirkalnik clio četrte genera-
cije, kasneje pa je dosegel enkrat prvo mesto in dvakrat drugo. 
Kmalu bo prišla nova sezona in z njo nove dirke, na katere se 
ekipa Golob Racing že pripravlja. Več pa si lahko pogledate na 
spletni strani www.golobracing.com ali na Facebook strani 
Golob Racing.

Golob uspešen tudi  
v reliju
Samo Golob in sovoznik Matej Sedej  
sta lani odpeljala celotno sezono relija  
z avtomobilom Renault Clio Williams.

V lanski sezoni se je pokazalo, da Cerkljanu Samu Golobu ni tuj niti reli. 
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ŠIVILJSKI SERVIS
ŠIVANJE PO MERI

GSM: 031 641 335

ponedeljek, sreda, petek

torek, četrtek

14h - 18h

9h - 14h

GRILC
ŠIVILJSTVOŠIVILJSTVO

ŠIVILJSKI SERVIS
ŠIVANJE PO MERI

GSM: 031 641 335

ponedeljek, sreda, petek

torek, četrtek

14h - 18h

9h - 14h

GRILC
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AVTOHIŠA JENKO, D. O. O., PRAPROTNA POLICA 23, 4207 CERKLJE, TELEFON: 04 25 26 600
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Trg Da vo ri na Jen ka 9
4207 Cer klje, tel.: 04/252 13 21

De lo vni čas: od 6. do 22. ure
vse dni v tednu

BLAŽ FILIPIČ, TRENER

Ta mesec potekajo regionalne kvalifikacije 
za državni turnir sankukai karateja za otro-
ke iz cele Slovenije, ki bo 10. aprila potekal 
v Cerkljah. Predstavniki karate klubov Cer-
klje, Komenda in Kamnik se bodo med seboj 
pomerili na predizboru gorenjske regije, od 
koder se na državni turnir iz vsake kategorije 
uvrstijo le najboljši štirje tekmovalci. Mladi 
karateisti se bodo pomerili v treh discipli-
nah: ippon kumiteju, katah ter športnih bor-
bah. Na turnirju bo predvidoma nastopilo 
okrog 150 tekmovalk in tekmovalcev iz 12 
sankukai karate klubov Slovenije. V Kamniku 
bo 13. marca državno prvenstvo za mladince 
in člane, dogodek pa bodo popestrile tudi 
atraktivne demonstracije karate tehnik ter 
podelitev priznanj pokalnim zmagovalcem 
pretekle sezone. Vstop je prost. V Karate klu-
bu Ceklje vas vabimo, da si v živo ogledate 
katero od prihajajočih tekem. Uživanje ob 
atraktivnih karate tehnikah vam zagotovo ne 
uide. Več na www.sankukai.org.

Aprila državni turnir 
sankukai karateja

DAMJAN KOROŠEC

Članska ekipa Krvavec Meteor je po 
prvem delu tekmovanja v 4. slovenski 
košarkarski ligi zasedla odlično drugo 
mesto in se tako uvrstila v ligo za pr-
vaka četrte lige in napredovanje v viš-
jo ligo, kjer bosta nastopali še prvo- in 
drugouvrščena ekipa iz vzhodne skupi-
ne: Ježica in Ivančna Gorica.
Člani so v prvem delu lige odigrali 18 
tekem, 12 so jih zmagali in šest izgubili. 
Z osvojenimi 30 točkami so na lestvici 
zasedli drugo mesto za Vrhniko in pred 
Žoltastimi troti, Cerknico, Hidrijo, Blo-
kami, Lesdog Kočevjem, Kranjsko Goro, 
Košem Koprom in Žirem. Člansko eki-
po v sezoni 2015/16 zastopajo trenerja 

Goran Popovič in Uroš Založnik, kape-
tan Marko Kern, Miha Begelj, Miha Lah, 
Anže Stenovec, Tilen Stenovec, Janez 
Kopač, Jakob Kokalj, Marko Randjelo-
vič, Jure Bavdek, Mirza Redžematovič, 
Matjaž Loc, Matej Ibrahimovič, Jan Gre-
gorič, Žarko Preradovič, Andraž Pirnat, 
Purgar Tomaž in Gašper Tavčar.
Zelo uspešni so bili tudi najmlajši fantje 
U11 Cisterna Krvavec, ki so konec februar-
ja na prvem turnirju lige Alpe-Adria pre-
magali vse tekmece – hrvaški Novigrad s 
36 : 8, Villach iz Avstrije s 43 : 18 in domačo 
Radovljico s 30 : 20. Na turnirju so igra-
li Luka Stare, Janez Žlebir, Aljaž Šerjak, 
Miha Plevel, Lan Perne, Jan Udir, David 
Vreček, Tadej Vertnik, Nejc Grošelj, Žiga 
Petrič, Ambrož Šimnovec in Matej Prah.

Člani za prvaka četrte lige
Članska ekipa Krvavec Meteor je v prvem delu 
dvanajstkrat zmagala in šestkrat izgubila. 



ANA ŠUBIC

Cerkljanski otroci zdaj že četrto sezono zapored vadijo atletiko po 
programu Atletske šole Rožle Prezelj, od leta 2013 v okviru Atlet-
skega kluba Cerklje. V program je trenutno vključenih 35 mladih 
atletov, ki vadijo pod vodstvom Jureta Udovča in Žige Liparja. 
Ker je Atletski klub Cerklje še zelo mlad in je podhranjen tako po 
organizacijski kot po kadrovski plati ter pri pogojih dela, se je po-
vezal z Atletskim klubom Kranj. Da gre za uspešno sodelovanje, so že pokazali tudi rezultati, saj je kar nekaj cerkljanski otrok zelo 

uspešno tekmovalo za AK Kranj. Najuspešnejša predstavnica je 
nedvomno Eva Rosulnik, ki je na državnem prvenstvu v mno-
goboju v kategoriji U12 osvojila 5. mesto. Eva je svojo formo nato 
le stopnjevala in na državnem prvenstvu za ekipni mnogoboj s 
kranjskimi dekleti osvojila naslov državne prvakinje v kategoriji 
U12, z izjemnim skokom v daljino pa sezono zaključila z drugim 
najboljšim rezultatom sezone v državi med deklicami U12. 
Ker Eva ni edini talent med cerkljanskimi otroki, si v prihodnje 
v AK Cerklje želijo predvsem izboljšati pogoje za treniranje. Prvi 
korak v to smer so že naredili z nakupom pravih atletskih ovir 
in drugih rekvizitov, ki bodo vadečim vedno na voljo. Starej-
ši otroci, ki se bodo pripravljali za tekme najvišjega državnega 
ranga, pa bodo za zdaj še morali svoje treninge občasno oprav
ljati na stadionu v Kranju. 
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www.vitara.si
Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2: 4,0 - 5,7 l/100 km in 106 - 131 g/km, emisijska stopnja: Euro6, specifična emisija dušikovih oksidov (NOx): 0,0073 - 0,0558 g/km, trdi delci: 0,00129 g/km, število 
delcev: 3,16 E11/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju 
kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Vse nadaljnje informacije o specifični porabi goriva in 
specifičnih emisijah CO2 iz novih osebnih vozil najdete v Priročniku o varčni porabi goriva in emisijah CO2, ki ga lahko brezplačno pridobite pri pooblaščenem SUZUKI partnerju in na spletni strani www.suzuki.si.  
Slike so simbolične. Naročnik: Magyar Suzuki Zrt., Podružnica v Sloveniji.

ABC Dealership
Dealer Road
Dealer City
ABC 1DE
Tel: xxx xxxx xxxx
www.suzukidealer.com

NOVA VITARA. Živi.
Prišla je popolnoma nova VITARA. Je eno najnaprednejših vozil s štirikolesnim pogonom. Intuitivna tehnologija ALLGRIP 4WD prepozna 
vozno podlago. Radarsko vodeno samodejno zaviranje (RBS) nadzira razdaljo do vozil pred vami in pomaga preprečiti trk. In ker 
je na voljo veliko dodatne opreme in možnosti personalizacije vozila, si lahko sestavite povsem svojo VITARO. Suzuki VITARA. Živi.

Z bogato serijsko opremo ze od 14.500 eur. 

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

AVTO LUŠINA d.o.o.
Gosteče 8, 4220 Škofja Loka

tel.: 04 50 22 000

www.vitara.si
Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2: 4,0 - 5,7 l/100 km in 106 - 131 g/km, emisijska stopnja: Euro6, specifična emisija dušikovih oksidov (NOx): 0,0073 - 0,0558 g/km, trdi delci: 0,00129 g/km, število 
delcev: 3,16 E11/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju 
kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Vse nadaljnje informacije o specifični porabi goriva in 
specifičnih emisijah CO2 iz novih osebnih vozil najdete v Priročniku o varčni porabi goriva in emisijah CO2, ki ga lahko brezplačno pridobite pri pooblaščenem SUZUKI partnerju in na spletni strani www.suzuki.si.  
Slike so simbolične. Naročnik: Magyar Suzuki Zrt., Podružnica v Sloveniji.

ABC Dealership
Dealer Road
Dealer City
ABC 1DE
Tel: xxx xxxx xxxx
www.suzukidealer.com

NOVA VITARA. Živi.
Prišla je popolnoma nova VITARA. Je eno najnaprednejših vozil s štirikolesnim pogonom. Intuitivna tehnologija ALLGRIP 4WD prepozna 
vozno podlago. Radarsko vodeno samodejno zaviranje (RBS) nadzira razdaljo do vozil pred vami in pomaga preprečiti trk. In ker 
je na voljo veliko dodatne opreme in možnosti personalizacije vozila, si lahko sestavite povsem svojo VITARO. Suzuki VITARA. Živi.

Z bogato serijsko opremo ze od 14.500 eur. 

FRANŠIZNA SKUPINA

Računovodske in knjigovodske storitve
Poslovno in davčno svetovanje

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

Tudi v Cerkljah  
so atletski talenti
Še posebno uspešna je Eva Rosulnik.
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SIMONSODNIK,s.p.
Faks:04/2521090,GSM:031760594,www.sodnik.si

Zalog55,4207CerkljenaGorenjskem

70 let

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

TRGOVINA
Z NOVIMI IN RABLJENIMI AVTODELI
AVTOKLEPARSTVO

Dvorje 93, 4207 CERKLJE

GSM: 041/331 396

Tel./fax: 04/25 26 750

se priporoča

MILAN KRNIČAR s.p

TRGOVINA
Z NOVIMI IN RABLJENIMI AVTODELI
AVTOKLEPARSTVO

Dvorje 93, 4207 CERKLJE

GSM: 041/331 396

Tel./fax: 04/25 26 750

se priporoča

MILAN KRNIČAR s.p

»Vodimo vas varno mimo davčnih čeri.«

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

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

JANEZ KUHAR, FOTO: OSEBNI ARHIV

Stanko Maček iz Adergasa je do sedaj pretekel že 25 maratonov, 
prvega spomladi leta 1995 na Dunaju. Najboljši čas je dosegel leta 
2009 na maratonu v Trevisu (2;34:47), ko je bil 22. v skupni in drugi 
v svoji kategoriji. Je tudi veteranski balkanski prvak na 1500 metrov 
ter podprvak na 800 metrov iz leta 2008 v Baru v Črni gori. Leta 
2013 je po dveh operacijah noge napovedal konec kariere, vendar 
se je že naslednje leto vrnil na tekaške steze ter uspešno nastopil 
na nočnih tekih v Škofji Loki in na Bledu. Zadnje leto intenzivno 
trenira, zato se je odločil, da se bo 3. aprila udeležil maratona v 
Parizu, konec maja pa se bo preizkusil tudi na ultramaratonu okoli 
Blatnega jezera na Madžarskem, dolgem 220 kilometrov.

Aprila na maratonu v Parizu

Stanko Maček na cilju maratona v Trevisu 

JANEZ KUHAR

Društvo obrtnikov in podjetnikov Cerklje je sredi februarja na 
Krvavcu organiziralo štirinajsto prvenstvo v veleslalomu za pod-
jetnike ter njihove družinske člane in zaposlene. V šestih kate-
gorijah je nastopilo 44 tekmovalk in tekmovalcev. Po besedah 
predsednika društva Vlada Ahčina se obrtniki še vedno zelo radi 
udeležujejo tekmovanja, namenjenega sprostitvi in nabiranju no-
vih moči. Največ uspeha je tudi letos imela obratovalnica Badrs 
iz Poženika. Za zmagovalno ekipo so nastopili Brane Dolinar in 
njegova sinova Rok in Aleš. Drugo mesto je osvojila obratovalnica 
Vargro iz Poženika, za katero so tekmovali Matjaž in Rebeka Gro-
šelj ter Viktor Koritnik. Tretje je bilo podjetje Gorenc s Spodnjega 
Brnika, tekmovali so Igor in Evelina Stare in Franc Naglič. V sku-
pini do 15 let je bila med deklicami najboljša Evelina Stare, med 
fanti Matej Košnik, v kategorijah žensk in moških do 40 let Anita 
Grošelj in Aleš Dolinar, nad 40 let starosti pa sta bila najboljša 
Tanja Globočnik in Robert Strupih. Najboljši trije v vsaki kategoriji 
so prejeli medalje, najboljšim trem obratovalnicam pa je Vlado 
Ahčin podelil še pokale. Letos so podelili tudi nov, izredno lepo 
oblikovan prehodni pokal, ki ga je izdelal kovaški mojster iz Cer-
kelj Janez Globočnik, saj je prejšnjega obratovalnica Badrs lani 
kot trikratni zaporedni zmagovalec dobila v trajno last.

Ekipna zmaga obratovalnici Badrs

Drugouvrščeni Vargro, zmagovalna ekipa Badrs in tretjeuvrščeno 
podjetje Gorenc



* Nakupi se seštevajo na kartici zaupanja

Ugodno v predvelikonočnem času
V naši prodajalni vam nudimo sveže meso in mesne  
izdelke iz lastne proizvodnje.

Trajno nizke cene g Degustacije g Dnevne ponudbe g Tedenske akcije ...

Po naročilu izdelujemo razne 
narezke in obložene kruhke.

V ponudbi tudi že pripravljeno 
meso za peko na žaru (čevapčiči, 
kotleti, pivske klobase ...) 

* Nakupi se seštevajo na kartici zaupanja

Po naročilu izdelujemo razne 

* Nakupi se seštevajo na kartici zaupanja

Trajno nizke cene g Degustacije g Dnevne ponudbe 

V predvelikonočnem času vam nudimo 

pestro Izbiro suhomesnatih izdelkov  

iz  klasične domače prekajevalnice

 

g KMEČKA ŠUNKA

g ROLŠUNKA

g PREKAJEN VRAT ....

Pri nakupu nad 20 EUR 1kg pomaranč 

gratis, nad 40 EUR nakupa pa  

10 domačih jajc za pirhe.

Delovni čas: od ponedeljka do petka od 7. do19.  ure, sobota od 7. do 13. ure, nedelja od 8. do 11. ure
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