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Tečaj nege bolnika
na domu

Rdeči križ Slovenije skrbi tudi za
zdravstveno vzgojo odraslih. Med drugim je
pripravil tudi program tečaja nege bolnika
na domu, ki je namenjen ljudem, ki skrbijo
za svoje bližnje, a nimajo zdravstvene izo-
brazbe. Na tečaju bi jih radi naučili, da bi
znali pravilno nuditi pomoč bolniku. Tečaj,
ki je sestavljen iz petih srečanj po tri
pedagoške ure, želijo jeseni organizirati tudi
v Cerkljah. Krajevna organizacija Rdečega
križa Cerklje zato vabi vse zainteresirane
občanke in občane, da se nanj prijavijo.
Cena tečaja je trideset evrov, razliko do
polne cene pa bo pokril RK Cerklje. Tečaj
bodo organizirali, če bo prijavljenih vsaj
petnajst kandidatov. Prijavite se lahko do 1.
avgusta na tel. št. 04/2522 436 ali po e-pošti
rkcerklje1@gmail.com. S. Š.

Zapora ceste
Ulica Franca Barleta v Cerkljah bo zaradi

gradbenih del, ki jih izvaja Cestno podjetje
Kranj, od 23. junija do 15. julija (razen
nedelje) popolnoma zaprta za promet. Ob-
vozi so ustrezno označeni. Cestno podjetje
prosi za razumevanje. S. Š.

Na naslovnici: Zmagovalec tretje etape dirke po
Sloveniji s ciljem na Krvavcu Jure Golčer
Foto: Tina Dokl

NOVICE IZPOD KRVAVCA (ISSN 1406 - 1369) so priloga
Gorenjskega glasa za občino Cerklje. Prilogo pripravlja
Gorenjski glas, odgovorna urednica Marija Volčjak, ured-
nik Simon Šubic, oglasno trženje Janez Čimžar,
041/704-857. Priprava za tisk Gorenjski glas, tisk: SET,
d. d., Vevče. NOVICE IZPOD KRVAVCA številka 2 so
priloga 50. številke Gorenjskega glasa, 24. junija 2008,
v nakladi 2350 izvodov pa jih dobijo vsa gospodinjstva
v občini Cerklje brezplačno. Sestavni del NOVIC IZPOD
KRVAVCA je tudi Uradni vestnik občine Cerklje in je
uradno glasilo za objavo sprejetih aktov občinskega 
sveta in občinske uprave Občine Cerklje na Gorenjskem. 

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

Prejšnji teden je ob-
činski svet potrdil re-
balans letošnjega pro-
računa, ki prinaša kar
nekaj sprememb med
odhodki. Zakaj te spre-
membe?

”Do rebalansa je prišlo
pričakovano, saj smo
proračun za 2008 spreje-
li že decembra lani. Vanj

smo že tedaj vključili sredstva za vse projek-
te, ki jih že ali še bomo izvajali, toda šele po
opravljenih javnih razpisih so postale natanč-
no znane njihove vrednosti. Največ smo doda-
li investicijam v cestno infrastrukturo. 200 ti-
soč evrov smo tako dali več za začetek rekon-
strukcije ceste Vopovlje-Spodnji Brnik z vso
komunalno infrastrukturo, kar se je že težko
pričakovalo. Na žalost se v prvi fazi ne bo gra-
dilo krožno križišče na Spodnjem Brniku.
Zelo smo razočarani, ker v rebalansu državne-
ga proračuna ni več zagotovljeno dovolj sred-
stev za krožišče, kljub drugačnim obljubam
prejšnjega prometnega ministra Janeza Boži-
ča. Vlada je namreč temu projektu v rebalan-
su vzela precej denarja. Znova se bo treba po-
truditi, da v naslednjem letu za krožišče na-
menijo dovolj denarja v državnem proračunu,
kako bomo to storili, pa ne vem. Več manjših
sprememb v rebalansu občinskega proračuna
je prišlo tudi na področju družbenih dejavno-
sti - šola, vrtci. Dodali smo denar za izdelavo
projektne dokumentacije za kanalizacijo
Spodnji Brnik-Vopovlje-Lahovče, tudi za ure-
ditev prodne jame v potoku Reka na Zgor-
njem Brniku. Gradnje nogometnega igrišča na
Velesovem letos še ne bomo začeli, saj še ni-
mamo gradbenega dovoljenja, prav tako pa
niti v tretjem poskusu nismo uspeli na javnem
razpisu fundacije za šport, od katere smo si
obetali kar nekaj denarja. Odkar občina Cer-
klje nima več svojega poslanca, zelo redko
uspe na javnih razpisih, kar se tudi vidi po
zmanjšanju sredstev za rondo na Spodnjem
Brniku. Tistih, ki so na začetku poslanskega
ali občinskega mandata obljubljali, kako bodo
pomagali naši občini, jih sedaj ni. Županu
samo še solijo pamet. Na razpisih vedno za las
izpademo, potem prejmemo obrazložitev, ”le
kaj hočemo, saj smo najbolj razviti”. Res smo
razviti, vendar ne na račun države, temveč za-
radi uspešnih lastnih potez v preteklosti.”

Kako kaže s kandidiranjem za kohezijska
sredstva za povečanje zmogljivosti krvav-
škega vodovoda?

”Že štiri mesece čakamo na ministrstvo za
okolje in prostor, da odgovori, koliko denarja
bo dejansko prejel projekt krvavški medobčin-
ski vodovod, ki je vreden trinajst milijonov
evrov. Še vedno ne vemo, ali bo občina Cer-
klje lahko nosilec vloge in tudi nosilec celotne
investicije, kar bi bilo sicer edino smiselno,
saj ima vodovod domicil v naši občini. Tako

imajo urejeno tudi drugod v Sloveniji, na pri-
mer na loškem območju, to podpirajo tudi vsi
župani občin, solastnic krvavškega vodovoda.
Povedati je treba, da je za vso Gorenjsko iz
kohezijskih skladov namenjenih samo dva-
najst milijonov evrov, medtem ko so občine
skupaj prijavile kar za 35 milijonov evrov pro-
jektov. Pričakujem, da bomo odgovor od mi-
nistrstva prejeli do volitev, sicer se zna investi-
cija zavleči vsaj za leto dni. Kar bi bilo škoda,
saj trenutno noben od županov ne nasprotuje
obnovi vodovoda, medtem ko je nekdanji
mengeški župan ves čas nasprotoval tej inve-
sticiji. Podobna zgodba je s strukturnimi skla-
di; za Petrovčevo hišo smo nekaj denarja do-
bili. A prijavili smo se tudi s sekundarno ka-
nalizacijo na Zgornjem Brniku, pa nismo do-
bili zelene luči niti na regionalni razvojni
agenciji BSC v Kranju, kar se nam ne zdi
prav, saj smo precej stroškov imeli že s pripra-
vo projektov. Sicer pa menim, da je država
razvojnim agencijam prepustila preveliko moč
odločanja o razdelitvi teh sredstev, premalo
možnosti soodločanja pa vladni službi za lo-
kalno samoupravo in regionalno politiko. Si-
cer nam iz strukturnih skladov pripada še pri-
bližno 810 tisoč evrov do leta 2013. Zagotovo
jih bo občina izkoristila, seveda pa bi jih radi
že sedaj, ko denar najbolj potrebujemo - za
vodovod, kanalizacijo. ”

Precej investicij se letos obeta tudi na po-
dročju občinskih cest. Katere so prednost-
ne?

”Toliko investicij, kot jih je bilo v preteklo-
sti, seveda letos ne bo, nekaj pa jih bo. Name-
ravamo povečati parkirišče pred cerkvijo v
Adergasu, vendar to ni tako nujno, lahko po-
čaka tudi na naslednje leto. Realizacija bo od-
visna od tega, koliko bomo porabili za obno-
vitev prometnih površin pred OŠ Davorina
Jenka, ki jo bomo izvedli poleti. Ko smo že
pri šoli, naj še dodam, da bomo v poletnih me-
secih obnovili tudi fasado severnega dela šol-
ske stavbe, na zunanja igrišča bomo nanesli
zaščitno podlago, uredili bomo tudi vso pro-
metno signalizacijo za vzpostavitev enosmer-
nega prometa pri šoli, saj sedaj tam vlada pro-
metni kaos. S tem bo šola končno dobila ure-
jeno podobo, kakršna se zanjo spodobi, in to
kljub nikakršnemu zadovoljstvu ravnatelja z
odnosom in prizadevanji občine. Na cestnem
področju bomo vsekakor naredili preplastitve
cest Cerklje-Pšenična Polica, Dvorje-Bavant
in naprej do Barletove ulice. Lotili se bomo
zelo zahtevnega posega, to je manjše razširit-
ve ceste Grad-Ravne. Upam, da nam bo uspe-
lo, upam pa tudi na pomoč vaških skupnosti v
visokogorskem in nižinskem območju, če se
bo pri tem kaj zapletlo. Naj ob tej priložnosti
povem, da smo ravnokar prejeli gradbeno do-
voljenje za gradnjo primarnega kanalizacij-
skega voda Zalog-Glinje-Šmartno-Poženik-
Pšata v vrednosti 1,6 milijona evrov. Z grad-
njo bomo začeli naslednje leto.”

Krožišče letos ne bo na vrsti
Župan Franc Čebulj je razočaran, ker je v rebalansu državnega proraču-

nu izpadel denar za gradnjo krožišča na Spodnjem Brniku.

Župan Franc Čebulj



Policisti so na brniškem letališču prisotni vse
od njegovega odprtja leta 1963. Najprej so
razpolagali z dvema sobama, zaradi širitve
letališča in vse večje potrebe po zagotavljanju
varnosti v letalskem prometu pa je naraščalo
tudi število policistov, kar je najpomembnejši
razlog, da se je letališka policija iz najetih

prostorov preselila v sodobno in prostorno
postajo. Njena gradnja in oprema sta stali 2,9
milijona evrov, denar pa sta v enakem deležu
zagotovili država in Evropska unija. Slavnost-
ni trak sta prerezala generalni direktor polici-
je Jože Romšek in cerkljanski župan Franc
Čebulj, v kulturnem programu pa je sodeloval
tudi orkester harmonikarjev z OŠ Davorina
Jenka Cerklje. 

Kot je na slavnostnem odprtju (3. junija) de-
jal direktor Policijske uprave Kranj Jože
Mencin - tudi sam je del poklicne poti
preživel na Brniku, so letališko policijo v zad-
njem obdobju zaznamovali trije mejniki: 26.
junija 1991 so na Brniku dvignili slovensko
zastavo in je niso kljub spopadom s tankovsko
enoto JLA nikoli zapustili, 30. marca 2008 je
na letališču začel veljati šengenski režim, 3.
junija letos pa so policisti dobili še sodobne
delovne prostore. 

Generalni direktor policije Jože Romšek je
poudaril, da je postaja letališke policije speci-
fična enota in edini branik šengenske zračne
meje v Sloveniji. Jure Lešnjak, komandir
brniških policistov, pa je pojasnil, da bodo
novi prostori letališki policiji zelo olajšali
delo, saj se je prej 75 zaposlenih stiskalo na

150 kvadratnih metrih, po novem pa jim je na
voljo okoli 2.200 kvadratnih metrov delovnih
prostorov. 

Simon Šubic, foto: Gorazd Kavčič

Občina

BUTIK DOMAČEGA KRUHA IN PECIVA 
V Cerkljah, ul. Franca Barleta 23 (bivša občina).

Nudimo vam vse vrste domačega kruha in peciva, mlečne izdelke, 
brezalkoholne pijače, sendviče, narezke, …

Delovni čas: pon.– pet.: 6.30 h do 17.30 h, sobota: 6.30 h do 12.00 h.

KAVARNICA Odlična ponudba dnevno svežih tort.

Delovni čas: pon.–sob.: 6.30 h do 22.00 h, nedelja: 8.00 h do 22.00 h.
V poletnem času je kavarnica za vas odprta do 23. ure.

NOVO V CERKLJAH

IIzzddeellkkee  oodd
pprreejjššnnjjeeggaa  ddnnee

bboossttee  llaahhkkoo
kkuuppiillii  ppoo  nniižžjjii

cceennii
––  ttuuddii  ddoo  --5500%%..Na letni terasi si lahko privoščite dobrote iz

lastne pekarne (rogljiček, burek, zavitki,….)
Dnevno sveži domači kruh in pecivo brez
aditivov

Novi prostori za letališke policiste 
V začetku junija se je Postaja letališke policije Brnik preselila v nove, tokrat lastne prostore. 

Investicija je stala 2,9 milijona evra.

Sofinanciranje 
solarnih sistemov

Ker so si ob branju članka o energetskem
konceptu občine Cerklje, ki je bil pred
kratkim objavljen v Gorenjskem glasu,
nekateri bralci narobe razlagali način sofi-
nanciranja pri postavitvi vzorčnih solarnih
sistemov, v nadaljevanju podajamo nasled-
njo razlago: občina financira postavitev so-
larnega sistema na eni od šol, medtem ko
postavitev petnajstih solarnih sistemov na
individualnih objektih sofinancira min-
istrstvo za okolje in prostor v višini 14.055
evrov, lastniki hiš pa naj bi skupaj prispevali
18.465 evrov. S. Š.

Slavnostni trak sta na odprtju novih prostorov 
prerezala župan Franc Čebulj in generalni direktor
policije Jože Romšek. 
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Občina

Cena 26 evrov, za naročnike 
20% popusta +  poštnina.

Naročanje: 
po telefonu  04/201-42-41 ali 
po el. pošti: narocnine@g-glas.si
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TESARSTVO
OGRINEC MILAN, s. p.

Spodnji Brnik 62, 4207 Cerklje na Gorenjskem
Tel.: 04 25-21-158, fax: 04 25-25-789
Mobitel: 050/654-880, GSM: 041/654-880

Razrez lesa, ostrešja, opaži, bruni, izdelava palet.

PRALNICA PERILA
Pavec Slavka, s. p.

Ul. 4. Oktobra 4
4207 Cerklje na Gorenjskem

tel.: 04/25 21 314

Sprejemamo oblačila za kemično čiščenje.
Peremo tudi odeje, gostinsko perilo in vse vrste zaves.

www.gorenjskiglas.si

OBČINA CERKLJE
NA GORENJSKEM
Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje
e-pošta: obcinacerklje@siol.net
Faks 04/28 15 820, tel. 04/28 15 800

Na podlagi 5., 6. in 7. člena Odloka o podeljevanju priznanj in
pokroviteljstva v občini Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Gorenj-
ske, št. 8/98 in Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št.
3/99) komisija občinskega sveta za odlikovanja in priznanja objavlja

RAZPIS
za zbiranje predlogov za podelitev priznanj

Občine Cerklje na Gorenjskem

Občina Cerklje na Gorenjskem podeljuje priznanja po določilih Od-
loka o podeljevanju priznanj in pokroviteljstva v občini Cerklje na
Gorenjskem svojim občanom, pa tudi drugim osebam in organizaci-
jam, ki so s svojim delom prispevali h gospodarskemu, kulturnemu in
drugemu napredku ter pomembnim prireditvam ali splošno koristne-
mu delovanju v občini Cerklje na Gorenjskem ali izven nje. Priznanja
Občine Cerklje na Gorenjskem se podeljujejo ob občinskemu
prazniku, 23. septembra.

Naslov častni občan se podeli:
Naziv častni občan Občine Cerklje na Gorenjskem se podeljuje 
fizičnim osebam, ki so z izredno pomembnim delovanjem ali stvarit-
vami prispevali k ugledu in napredku občine in širše skupnosti. 
Naziv častnega občana občine Cerklje na Gorenjskem se podeljuje
enkrat na štiri leta. 
Sklep o podelitvi naslova sprejme občinski svet na predlog komisije
za odlikovanja in priznanja.

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

Velika oziroma mala plaketa Občine Cerklje na Gorenjskem se
podeli:
Posameznikom, skupinam, društvom, organizacijam in skupnostim,
za dolgoletno uspešno in ustvarjalno delo ter vidne dosežke trajnej-
šega pomena s področja gospodarskih in družbenih dejavnostih, kul-
ture in znanosti.

Priznanje Občine Cerklje na Gorenjskem se podeli:
Občanom, skupini občanov ter delovnim in drugim organizacijam za
dosežene uspehe pri delu, za prizadevanja v korist družbene skup-
nosti, zaradi reševanja človeških življenj, zaradi preprečevanja škode
na premoženju ali zaradi udeležbe v drugih humanitarnih akcijah.
Podeli se največ 5 (pet) priznanj občine Cerklje na Gorenjskem.

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

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

in njegove osnovne osebne podatke,
- obrazložitev pobude oziroma predloga
- okumente, ki potrjujejo dejstva v dani obrazložitvi pobude oziroma

predloga

Predlagatelj oziroma pobudniki morajo svoje pobude pisno 
posredovati do 18. avgusta 2008 na naslednji naslov:

Občina Cerklje na Gorenjskem
Komisija za odlikovanja in priznanja
Trg Davorina Jenka 13
4207 Cerklje na Gorenjskem
s pripisom: ZA RAZPIS - PRIZNANJA OBČINE CERKLJE NA
GORENJSKEM

Številka: 032-06/2007-08
Datum: 24. 06. 2008

Predsednik komisije
JOŽE IPAVEC, l. r. 
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Občina

RAZPIS
ZA UPORABO KULTURNEGA HRAMA IGNACIJA 

BORŠTNIKAV CERKLJAH

V skladu s 3. členom Pravilnikom o najemu oziroma uporabi kulturne-
ga hrama Ignacija Borštnika v Cerkljah na Gorenjskem (Uradni vestnik
Občine Cerklje na Gorenjskem št. 4/07) obveščamo kulturna društva,
ostala društva, javne zavode, amaterske skupine, ..., da predložijo vlo-
go za uporabo oziroma najema prostorov kulturnega hrama Ignacija
Borštnika v Cerkljah za sezono 2008/2009 (v obdobju od 1. 9. 2008
do 30. 6. 2009). Na podlagi vlog bo za najem kulturnega hrama
možna rezervacija želenih terminov za izvedbo prireditev.
Vloga mora obvezno vsebovati:
- naziv in naslov društva, javnega zavoda, amaterske skupine, ...
- davčna številka
- priimek, ime, naslov in telefonsko številko kontaktne osebe (zaželen

elektronski naslov),
- priimek, ime, naslov in telefonsko številko odgovorne osebe,
- želeni termini, čas trajanja
- oblika prireditve (vrsta, dejavnost). 
Najem oz. uporaba kulturnega hrama v Cerkljah se obračuna v
skladu s cenikom, ki je objavljen v Uradnem vestniku Občine Cerklje
na Gorenjskem št. 4/07, 2/08 in na internetni strani občine
www.cerklje.si. 
Na osnovi prejetih vlog, bo občinska uprava Občine Cerklje na Gorenj-
skem pripravila razpored koriščenja prostorov kulturnega hrama v se-
zoni 2008/2009, dokončno pa ga bo potrdil župan Občine Cerklje. 
Občinska uprava bo na podlagi potrjenega razporeda pripravila
pogodbo, ki jo bo poslala na naslov naveden v vlogi vlagatelja. 

Vloge pošljite na naslov Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg Da-
vorina Jenka 13, 4207 Cerklje do vključno 5. septembra 2008. 

Občina Cerklje na Gorenjskem
ŽUPAN

FRANC ČEBULJ

RAZPIS
ZA UPORABO VEČNAMENSKE ŠPORTNE 

DVORANE V CERKLJAH

Obveščamo športna društva, klube, rekreativne skupine ..., da
predložijo vlogo za uporabo oziroma najem prostorov večnamen-
ske športne dvorana v Cerkljah, ki so namenjeni športnim dejavno-
stim (igranju rokometa, košarke, odbojke, namiznega tenisa, bad-
mintona in različni drugi splošni vadbi oziroma rekreaciji) za sezono
2008/2009 (v obdobju od 1. 9. 2008 do 30. 6. 2009). 
Vloga mora obvezno vsebovati:
- naziv in naslov društva / kluba, rekreativne skupine,...
- priimek, ime, naslov in telefonsko številko kontaktne osebe (zaže-

len tudi elektronski naslov)
- naslov prejemnika računov za najem športne površine
- potrebna površina športne dvorane,
- želeni termin,
- oblika rekreacije (vrsta, dejavnost),
- število udeležencev v skupini. 
Obrazec vloge je objavljen na internetni strani Občine Cerklje na
Gorenjskem www.cerklje.si, dobite pa ga tudi v pisarni št. 102 v
času uradnih ur. Zainteresirani uporabniki športne dvorane morajo
obvezno vložiti vlogo na obrazcu.
Cenik najema prostorov večnamenske športne dvorana v Cerkljah
je objavljen v Uradnem vestniku Občine Cerklje na Gorenjskem, št.
1/07 in na internetni strani občine.
Prostore namenjene športnim dejavnostim bo možno uporabljati:

- ponedeljek, torek, sreda, četrtek, petek: 16.30 - 22.30 
- sobota: po dogovoru
- nedelja: po dogovoru
Na osnovi prejetih vlog, bo občinska uprava Občine Cerklje na Go-
renjskem pripravila predlog koriščenja prostorov namenjenih šport-
nim dejavnostim, dokončno pa ga bo potrdil župan Občine Cerklje. 
Občinska uprava bo na podlagi potrjenega predloga pripravila pogod-
bo, ki vam jo bo poslala na naslov, ki ga boste navedli na vlogi. 

Vloge pošljite na naslov Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg Davo-
rina Jenka 13, 4207 Cerklje do vključno 15. septembra 2008. 

Občina Cerklje na Gorenjskem
ŽUPAN

FRANC ČEBULJ

www.renault.si

RENAULT SCENIC AVANTURA dokazuje svojo vrhunsko varnost s 

petimi osvojenimi zvezdicami na varnostnih testih Euro NCAP. Prostoren, inovativen 

in avanturisticen, z bogato opremo, ki vklju uje ABS, elektri ni pomik stranskih 

stekel, klimatsko napravo in radio s CD predvajalnikom, je lahko vaš za posebej 

ugodno ceno!
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SCENIC AVANTURA.
TRDA KOŽA, MEHKO SRCE.

SAMO V JUNIJU Z BREZPLA NIM PAKETOM OPREME:
• REGULATOR IN OMEJEVALNIK HITROSTI 
• KARTICA ZA PROSTORO NO UPRAVLJANJE 
• ELEKTRI NO POKLOPLJIVA ZUNANJA OGLEDALA. ŽE OD 17.530 €.

Preša d.o.o., Cerklje, Slovenska cesta 51, 
tel.: 04/281 57 00, www.presa.si

mesarija KEPIC
PREDELAVA MESA IN PRODAJA

Kepic Aleš, s.p., Krvavška 14, 4207 Cerklje, 
CERKLJE: 04/25 26 900, 0590 24 979

PRIMSKOVO: 04/2042 659
PLANINA: 04/23 31 223

V naših prodajalnah Vam nudimo meso 
in mesne izdelke po ugodnih cenah.

Se priporočamo.

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



Dramska skupina KUD Pod lipo Adergas je zadnji konec tedno z igro
Učiteljica nastopila na 11. festivalu gorenjskih komedijantov v letnem
gledališču na Dobu pri Domžalah. Ob tej priložnosti so podelili tudi
posebna priznanja javnega sklada RS za kulturne dejavnosti in v Aderga-
su so ponosni, da jo je za glavno žensko vlogo za vlogo Učiteljice v igri
Učiteljica prejela Veronika Sirc. ”Za nas je bilo že presenečenje, da so našo
igro izbrali za festival gorenjskih komedijantov, zato si lahko predstavljate
naše presenečenje in veselje ob novici, da bo posebno priznanje prejela
tudi Veronika,” je dejal režiser igre Silvo Sirc, sicer Veronikin oče. 

Kulturno umetniško društvo Pod lipo Adergas letos praznuje 70-letnico
delovanja, ki jo bodo praznovali skupaj z velikim slovenskim igralcem
Ignacijem Borštnikom, saj bodo ob 150-letnici njegovega rojstva uprizorili
njegovo izvirno ljudsko igro v treh dejanjih Stari Ilija. V igri, ki jo je režiral

Silvo Sirc, sodeluje kar 50 nastopajočih, poleg igralcev še Kranjski kvin-
tet, konjeniško društvo Jurij Trata, organist in pritrkovalci. Starega Ilijo
bodo uprizorili na prostem, na stopnišču pred župnijsko cerkvijo v Ader-
gasu, in sicer 27. in 28. junija ter 4. in 5. julija (v primeru dežja odpade).
Predstava se vsakič začne ob 21. uri. Vstopnina je po 6 evrov za odrasle in
tri evre za otroke. ”K uprizoritvi Starega Ilije nas je spodbudil Tone
Partljič, ki nas je ob odprtju kulturnega hrama Ignacija Borštnika v Cerk-
ljah povabil na prihodnje Borštnikovo srečanje. V nasprotnem primeru bi
verjetno pripravili kakšno drugo igro,” pravi Sirc. V KUD-u vabijo tudi na
gala koncert Slovenskega okteta, ki bo 2. avgusta ob 21. uri na stopnišču
ali v župnijski cerkvi v Adergasu.                                        Simon Šubic

Kultura
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Za vas beležimo čas

dr. Radovan Starc

Stres 
in bolezen

Pot od stresa do debelosti, zvišanih maščob,
arterijske hipertenzije, depresije,

srčnega infarkta, kapi in prezgodnje smrti

Stres 
in bolezen

Cena: 25 eur + poštnina
Naročanje: 04 201 42 41  

e-pošta: narocnine@g-glas.si
Naročanje: 04 201 42 41  

e-pošta: narocnine@g-glas.si
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V vodniku je opisanih 
76 vzponov: 
nezahtevnih, zahtevnih 
in zelo zahtevnih.

V vodniku je opisanih 
76 vzponov: 
nezahtevnih, zahtevnih 
in zelo zahtevnih.
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Jelena Justin

Pozdravljene
gore

Cena 20 evrov, 
za naročnike 15 evrov
+ poštnina

Naročanje: po telefonu št.04/201-42-41 
ali po el. pošti: narocnine@g-glas.si

Priznanje ”učiteljici” Veroniki Sirc
Veronika Sirc iz Adergasa je na 11. festivalu gorenjskih komedijantov prejela posebno priznanje 

za glavno žensko vlogo v igri Učiteljica. 

Z igro Učiteljica je adergaška dramska sekcija nastopila na festivalu gorenjskih
komedijantov. 



Kultura
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Pretekli teden je dva večera skoraj do zadnjega sedeža polna dvorana v
Kulturnem hramu Ignacija Borštnika navdušeno pozdravila nastopajoče
v svetovni uspešnici iz šestdesetih let preteklega stoletja, muzikalu Moje
pesmi moje sanje. Ideja, da bi enega najbolj znanih muzikalov na svetu,
ki je doživel slavo tako v številnih odrskih izvedbah kot na filmu, upri-
zorili tudi pri nas, se je pred več kot letom dni porodila Simoni
Vodopivec Franko. Predstava je nastajala od lanske pomladi in prvih
avdicij, preko vaj, ki so potekale od jeseni naprej, v okviru Delavnice
Musike je Simona skrbela za pevsko pripravljenost nastopajočih, kore-
ografski del priprav je prevzela Mojca Horvat, končno režijo pa eden naj-
boljših režiserjev tovrstnega žanra pri nas Matjaž Pograjc. V muzikalu
poleg številnih odličnih igralcev Prešernovega in nekaterih drugih
slovenskih gledališč, nastopajo še igralci z izkušnjami amaterskih odrov,
medtem ko se otroci v večini prvič preizkušajo na odru. 

Zakaj tako obsežen gledališki projekt po uprizoritvah v Linhartovi dvo-
rani v Radovljici in Prešernovem gledališču v Kranju predstavljajo tudi
v Cerkljah, je povedal poleg Jureta Franka koproducent predstave, rav-
natelj Prešernovega gledališča Borut Veselko: ”Seveda je povpraševanje
in osnovna cena predstave nekaj kar terja večjo dvorano, kot je naša
kranjska. V okviru ponudbe za izven bomo zato poskušali igrati v večjih
dvoranah in čim prej pokriti stroške, ki so nastali pri snovanju predstave,
hkrati pa zadovoljiti občinstvo, saj je povpraševanje res veliko.” Hkrati je
še dodal, da je dvorana v Cerkljah večja in interes za to, da se Moje pes-
mi moje sanje igrajo tudi na tem odru, je tako lahko obojestranski. V
cerkljanski Kulturni hram tako prihaja kvalitetna vsebina, s katero se je

moč afirmirati v tem prostoru, v interesu naše producentske ekipe pa je,
da je dvorana blizu in da pokriva tudi širši okoliš, poleg Kranja, Tržiča
in Medvod tudi Kamnik, Mengeš, Domžale in Ljubljano. ”Dokler bomo
imeli dobre pogoje, bomo igrali v Cerkljah, ko bo enkrat kapaciteta
matičnega gledališča v Kranju dovolj velika za take zahtevnejše pred-
stave, pa se bomo vrnili tudi na domači oder,” je še dodal Veselko. Prva
naslednja ponovitev muzikala Moje pesmi moje sanje bo v četrtek, 26.
junija, ob 20. uri.                             Igor Kavčič, foto: Matic Zorman

Muzikal na Borštnikovem odru
Muzikal Moje pesmi moje sanje v koprodukciji Delavnice Musike in Prešernovega gledališča 

Kranj je navdušil tudi v Cerkljah. 

TRGOVINA Z AVTODELI 
IN AVTOMEHANIČNE STORITVE

Brane Dolinar

Poženik 2, 4207 Cerklje, tel.: (04) 252 70 30

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

Prodaja in dostava kurilnega olja,
čiščenje hišnih cistern.

KONKURENČNE CENE - HITRA DOSTAVA

Sp. Brnik 98, 4207 CERKLJE  gsm: 041/816 528
tel./fax: 04/25 26 860  avto.pris@s5.net

TRGOVINA S PRODAJO IN ODKUPOM RABLJENIH AVTOMOBILOV
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Del. čas: pon.- pet.: 7. - 19. ure, sob.: 7. - 13. ure, ned.: 8. - 11. ure

Ugodna ponudba različnih vrst že pripravljenega mesa 
za žar (čevapčiči, ražnjiči, pivske klobase,...)

Likozar Iztok s. p., 
Trg Davorina Jenka 6, Cerklje

tel.: 04/2526-100, 
GSM: 041/646-494

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

- vgradnja namakalnih sistemov 

Odlična ekipa muzikala Moje pesmi moje sanje navdušuje tudi v Cerkljah

Vse več predstav v kulturnem hramu
Župan Franc Čebulj: ”Lahko smo zelo zadovoljni s povpraševan-

jem za naš lepi kulturni hram, saj se po vsej verjetnosti lahko zgodi,
da bomo vsaj do decembra lahko gledali uspešne predstave znanega
profesionalnega gledališča iz Kranja in tudi drugih gledaliških
zasedb. To je dokaz, da je bila naša odločitev za izgradnjo kulturne-
ga hrama, pravilna, zato ga je treba negovati, redno vzdrževati in se
v njemu vesti, tako da ne povzročamo škode. To opozorilo gre pred-
vsem otrokom, staršem in učiteljem, ker ga bomo lahko le tako
ohranili v takem sijaju.” S. Š.
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POGREBNIK d.o.o.

Pogrebne storitve Dvorje
Dvorje 13 tel.: 04/252 14 24
4207 CERKLJE 041/624 685

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

V ponedeljek je dan za vajo Komornega mo-
škega pevskega zbora Davorina Jenka iz Cer-
kelj na Gorenjskem. 16. junija pa je bila še po-
sebej drugačna in že nekaj časa iz radovedno-
sti težko pričakovana vaja. Kot smo že v pred-
hodnem prispevku napovedali, se je junija izte-
kel trimesečni rok za izpraznitev prostorov v
Kmetijski zadrugi Cerklje in tako smo za za-
ključek 49. sezone s samostojnim letnim kon-
certom in prvo pevsko vajo, krstili nove pros-
tore v Kulturnem Hramu Ignacija Borštnika.

Zbor je 31. maja pripravil samostojni letni
koncert, ki je bil hkrati posvečen 500. obletni-
ci rojstva Primoža Trubarja. V prvem delu smo
se zato vrnili v predreformacijske ter srednje-
veške čase, ko je naš veliki reformator Primož
Trubar med drugim zapisal tudi kar nekaj svo-
jih pesmi, ki jih je priredil za današnji čas skla-
datelj profesor Janez Močnik. Srednjeveška
govorica se je močno razlikovala od današnje
slovnične izgovarjave, zato je sporazumevanje
med poslušalci in izvajalci, zahtevalo veliko
koncentracijo tako na odru kot tudi v dvorani. 

Na odru pa je k boljšemu počutju in zvoku
pripomogla tudi povsem nova oprema t. i. aku-
stična školjka, instalirana v zadnjem tednu
pred koncertom. Z novo pridobitvijo se je
zvočnost velikega odra močno povečala, kar je
pripomoglo, da smo pevci odhajali z odra z do-
brimi občutki, zadovoljstva pa niso skrivali
tudi dokaj številni poslušalci.

Na koncu uradnega programa je ob tej prilož-
nosti Kulturno društvo Davorina Jenka, pode-
lilo Zlato priznanje Davorina Jenka prisotne-
mu županu gospodu Francu Čebulju, za iz-
gradnjo novega Kulturnega hrama v Cerkljah
na Gorenjskem. Priznanje je namenjeno župa-
nu in celotnemu kolektivu občinske uprave, ki
je izpeljal zahteven projekt na področju kultu-
re, kakršnega že dolgo ne pomni Gorenjska.

V soboto, 7. junija, je bil KMoPZ Davorina
Jenka povabljen v Škocjan pri Turjaku, kjer je
skupaj s petimi slovenskimi zbori, v župnijski
cerkvi sv. Kancijana, dopolnil koncert prote-
stantskih pesmi, ki je potekal v počastitev 500.
obletnice krsta Primoža Trubarja. Slovesnost
je bila zares veličastna, začenši z prihodom
Trubarjeve konjenice in godbe. Pozdrav in
slavnostni govor sta imela dr Edo Škulj in dr.
Borut Loparnik. Koncert pa so zaključili vsi
nastopajoči s prvo slovensko z notami natisnje-
no pesmijo ”Nu pujte pujte vsi ljudje”. 

In vse to je mimo šlo, KMoPZ pa je na pred-
zadnji vaji sezone v novi pevski sobi začel va-
diti jesenski program in sicer kot prvo gostova-
nje v Pazinu 15. oktobra, kamor je povabljen
na srečanje v okviru evropskega leta zborovske
glasbe.                                    

Alojz Vidmar

Prva vaja v novi pevski sobi
Komorni moški pevski zbor Davorina Jenka je za zaključek 49. sezone s samostojnim letnim koncertom in

prvo pevsko vajo krstil nove prostore v Kulturnem Hramu Ignacija Borštnika.

Likovniki razstavljajo
Danes se v župnijski dvorani v Cerkljah

zaključuje razstava likovnih del, ki so jih
ustvarili člani Likovnega društva Cerklje.
Gre za dela na temo Rad imam naravo ter
abstrakcijska in študijska likovna dela. Pri
slednjih je bila likovnikom mentorica
akademska slikarka Metka Gosar, pri
slikanju pa so strokovno sodelovali tudi z
Mirom Kačarjem iz Sorice. Razstavo so
popestrili tudi s predstavitvijo čipk, ki so jih
štiri občanke izdelale na čipkarskem tečaju
v Stražišču. Z razstavo, ki so jo posvetili
dnevu državnosti, so likovniki zaključili z
letošnjo sezono, v kateri so se tudi številčno
okrepili, saj društvo šteje že 28 članov. S. Š.
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”Nisem pričakoval, da bo samo-
stojna gasilska zveza dala tako ve-
lik zagon za delo v vseh gasilskih
društvih, ki množičneje sodelujejo
na gasilskih tekmovanjih. To nas je
res pozitivno presenetilo,” pravi
občinski gasilski poveljnik Blaž
Kaplenik, tudi pobudnik ustano-
vitve GZ Cerklje.

Prikimal mu je tudi prvi predsed-
nik GZ Cerklje Jože Žlebir, ki pa
ob tem dodaja, da so v prvem letu
predvideli premalo denarja za de-
lovanje gasilske zveze. ”Vse smo
morali začeti znova, kupiti smo
morali ves pisarniški material in
opremo, sedaj moramo sami orga-
nizirati vsa tekmovanja. Vseh stro-
škov nismo predvideli, vsekakor
pa jih je več, kot pa je bila višina
nekdanje dotacije občine Cerklje v
GZ Kokra. Prav toliko denarja pa
je sedaj namenjeno naši GZ Cer-
klje, zato imamo nekaj težav s fi-
nanciranjem, a nam je župan ob-
ljubil, da bo poskušal poiskati še
nekaj denarja. Drugo leto pa bomo
morali za delovanje zveze nameni-
ti več denarja, predvsem za izobra-
ževanje in tekmovanje mladih, si-

cer bo gasilstvo počasi zamrlo,”
ugotavlja Žlebir. Pohvalil je še
delo komisije za preventivo, saj so
gasilci že sodelovali pri vaji eva-
kuacije iz OŠ, v podružnici Zalog
so prikazali tudi gasilsko delo in
opremo. Jeseni bodo v Zalogu iz-
peljali še gasilsko vajo, obsežna
vaja pa bo oktobra potekala tudi na
Krvavcu, kjer bodo poleg domačih
društev sodelovala tudi okoliška
gasilska društva. Jeseni bodo orga-
nizirali tudi tečaja za uporabnike
radijskih postaj in za vodjo skupi-
ne.

Kaplenik je še pojasnil, da letos
gasilci k sreči še niso imeli resnih
intervencij. Stroški so se med dru-
gim letos povečali tudi zaradi do-
datne požarnovarnostne obreme-
nitve. ”V Cerkljah smo dobili prvo
podzemno garažo, ki je največji
strah gasilcev. Prav zato smo kupi-
li novo gasilno sredstvo - penilo, ki
smo ga tudi že učinkovito uporabi-
li pri gašenju kleti na Šenturški
Gori,” je povedal. Gasilska društva
bodo letos zamenjala tudi tri gasil-
ska vozila.             

Simon Šubic

Nov zagon 
gasilskim društvom

Gasilska zveza Cerklje je že v prvih mesecih delovanja
dokazala, da je bila njena ustanovitev upravičena. 

Pripravili vrsto gasilskih 
tekmovanj

Gasilska društva v občini Cerklje so bila letos že zelo pridna in
tudi uspešna. Največji uspeh je zagotovo uspel članicam A iz PGD
Cerklje, ki so sredi maja v konkurenci 51 ekip zmagale na letošnjem
državnem članskem gasilskem tekmovanju, ki je bilo na Ravnah na
Koroškem. To je njihova druga zmaga na tem tekmovanju, z njo pa
so si priborile tudi nastop na kvalifikacijah za gasilsko olimpijado,
ki bo prihodnje leto na Češkem. Prav tako na državnem tekmovanju
na Koroškem so zelo uspešno nastopili tudi pionirji PGD Šenturška
Gora, saj so med 51 prijavljenimi ekipami zasedli osmo mesto. To je
bila najboljša uvrstitev gorenjskih ekip v teh kategoriji. 

Konec maja so pred osnovno šolo Davorina Jenka v Cerkljah
izpeljali že 21. Barletov memorial. Zmagovalci po kategorijah so:
PGD Zgornji Brnik 1 (člani), PGD Prebačevo-Hrastje (članice),
PGD Šenčur 1 (mladina od 12 do 15 let) in PGD Lahovče 2 (mla-
dina do 11 let). V tekmovanju za rekord je zmagala prva ekipa PGD
Zgornji Brnik, v Pokalu občine Cerklje pa ekipa PGD Cerklje. 

Kmalu zatem je Gasilska zveza Cerklje na Štefanji Gori pripravi-
la tudi orientacijsko tekmovanje za mlajše in starejše pionirje in
mladince. Udeležilo se ga je kar 52 ekip. Zmagale so ekipe Šen-
turška Gora 2 (mlajši pionirji), Cerklje 1 (mlajše pionirke), Zgornji
Brnik 1 (starejši pionirji), Cerklje 2 (starejše pionirke) in Spodnji
Brnik-Vopovlje (mladinci).

TRGOVINA S KMETIJSKIM REPROMATERIALOM

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

d.
o.

o.

- VARJENJE INOXA
- IZDELAVA IN MONTAŽA OGRAJ IZ INOXA

(nerjavečega jekla)
- KLJUČAVNIČARSKA DELA

Praprotna Polica 18, 4207 Cerklje, 
tel./fax: 04/25 22 134, gsm: 041/608 798

FRANC ZORMAN, s. p.

Jože Žlebir in Blaž Kaplenik

Odprto vsak dan od 7. do 23. ure, ob četrtkih od 7. do 12. ure.

EErrjjaavvššeekk  ZZvvoonnee,,  ss.. pp..

Slovenska c. 39, 4207 CERKLJE
tel.: ++386(0)4 252 91 30

Cerkljanske gasilke so že drugič zmagale na državnem gasilskem tekmovanju.

Gasilci
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VSEBINA:

8. ODLOK o zaključnem računu proračuna Občine Cerklje na 
Gorenjskem za leto 2007

9. ODLOK o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu 
Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2008

10. ODLOK o programu opremljanja stavbnih zemljišč na 
območju občine Cerklje na Gorenjskem

11. ODLOK o ustanovitvi Javnega zavoda Osnovne šole 
Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem

12. PRAVILNIK o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 
o najemu oz. uporabi Kulturnega hrama Ignacija Borštnika 
v Cerkljah na Gorenjskem

13. SKLEP o spremembah in dopolnitvah Sklepa o cenah 
najema oz. uporabe Kulturnega hrama Ignacija Borštnika 
v Cerkljah na Gorenjskem

14. SKLEP o dodelitvi sredstev za sofinanciranje letnih 
programov športa v občini Cerklje na Gorenjskem 
za leto 2008

15. SKLEP o izvzemu iz javnega dobra
16. Spremembe in dopolnitve LETNEGA NAČRTA pridobivanja 

in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine 
Cerklje na Gorenjskem

8.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.
79/99, 124/00, 97/01, 30/02, 56/02-ZJU in 110/02 ZDT-B) in 16.
člena Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine
Cerklje na Gorenjskem, št. 1/99, 1/01, 3/02, 4/03) je občinski svet
Občine Cerklje na Gorenjskem na 10. redni seji, dne 18. 06. 2008,
sprejel 

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Cerklje na Gorenjskem

za leto 2007

1. člen

S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Cerklje
na Gorenjskem za leto 2007, ki zajema bilanco prihodkov in odhod-
kov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.

2. člen

Zaključni račun proračuna Občine Cerklje na Gorenjskem izkazuje v
obdobju od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007 naslednje zneske:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV V EUR

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 5.261.161
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 5.015.991

70 DAVČNI PRIHODKI 4.006.207
700 Davki na dohodek in dobiček 3.264.574
703 Davki na premoženje 453.566
704 Domači davki na blago in storitve 288.067

71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.009.784
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 175.130
711 Takse in pristojbine 12.812
712 Globe in druge denarne kazni 1.856
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 10.357
714 Drugi nedavčni prihodki 809.629

72 KAPITALSKI PRIHODKI 31.920
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 1.173
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih 
dolgoročnih sredstev 30.747

73 PREJETE DONACIJE 146.000
730 Prejete donacije iz domačih virov 146.000

74 TRANSFERNI PRIHODKI 67.250
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih 
institucij 67.250
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 4.261.089

40 TEKOČI ODHODKI 846.926
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 225.164
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 36.431
402 Izdatki za blago in storitve 568.537
409 Rezerve 16.794

41 TEKOČI TRANSFERI 1.042.249
410 Subvencije 823
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 724.942
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 100.218
413 Drugi tekoči domači transferi 216.266

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.223.822
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.223.822

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 1.148.092
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim 
osebam, ki niso proračunski uporabniki 1.094.664
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 53.428
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.- II.) 1.000.072

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA 
KAPITALSKIH DELEŽEV (750) 32.622

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA 
KAPITALSKIH DELEŽEV 32.622
750 Prejeta vračila danih posojil 32.622
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (440) 0

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 0
440 Dana posojila posameznikom in zasebnikom 0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN 
SPREMEMBA KAPITALSJKIH DELEŽEV (IV. - V.) 32.622

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0
50 ZADOLŽEVANJE 0

500 Domače zadolževanje 0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 0

55 ODPLAČILA DOLGA 0
550 Odplačila domačega dolga 0
IX SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNU (I. +IV. + VII. - II. -V. -VIII.) 1.032.694
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.) 0
XI. NETO FINANCIRANJE (VI. + VII. - VIII. - IX.) -1.000.072

3. člen

Splošni del zaključnega računa proračuna, ki obsega bilanco prihod-
kov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financira-
nja in posebni del zaključnega računa proračuna Občine Cerklje na
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Gorenjskem za leto 2007 sta sestavna dela tega odloka in bosta ob-
javljena na spletnem portalu Občine Cerklje na Gorenjskem.

4. člen

Zaključni račun proračuna Občine Cerklje na Gorenjskem za leto
2007 se objavi v Uradnem vestniku Občine Cerklje na Gorenjskem in
začne veljati 15 dni po objavi.

Številka, 032-10/2006-77
Cerklje, 18. 6. 2008

Župan
Občina Cerklje na Gorenjskem

Franc Čebulj, l. r.

9.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS št.
72/93, 57/94, 14/95, 20/98, 63/95, 73/95, 9/96, 70/97,
10/98 in 74/98, 59/99 - Odločba US in 70/00, 51/02), 29. člena
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01
in 30/02, 56/02-ZJU IN 110/02-ZDT-B) in 86. člena Statuta Občine
Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenj-
skem, št. 1/99, 01/01, 03/02, 4/03) je občinski svet Občine Cer-
klje na Gorenjskem na 10. redni seji, dne 18. 06. 2008, sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu

Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2008

1. člen

V 2. členu Odloka o proračunu Občine Cerklje na Gorenjskem za leto
2008 (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem št. 4/07) se
splošni del proračuna na ravni podskupin kontov spremeni in določi v
naslednjih zneskih:

Skupina/podskupina kontov v EUR

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 6.756.061
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 5.443.374

70 DAVČNI PRIHODKI 4.258.986
700 Davki na dohodek in dobiček 3.417.756
703 Davki na premoženje 411.955
704 Domači davki na blago in storitve 429.275

71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.184.388
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 148.620
711 Takse in pristojbine 15.684
712 Denarne kazni 2.825
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 5.340
714 Drugi nedavčni prihodki 1.011.919

72 KAPITALSKI PRIHODKI 131.205
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 1.205
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega 
premoženja 130.000

73 PREJETE DONACIJE 0
730 Prejete donacije iz domačih virov 0

74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.181.482
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih 
institucij 1.181.482
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 9.380.184

40 TEKOČI ODHODKI 1.630.578
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 295.245
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 47.302
402 Izdatki za blago in storitve 1.145.601
409 Rezerve 142.430

41 TEKOČI TRANSFERI 1.295.048
410 Subvencije 18.290
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 893.402

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 128.592
413 Drugi tekoči domači transferi 254.764

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 3.292.234
420 Nakup in gradnja osnovnih stredstev 3.292.234

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 3.162.324
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim 
osebam, ki niso proračunski uporabniki 3.010.324
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 152.000
III. PRORAČUNSKI PRORAČUNSKI 
PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) -2.624.123

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina/Podskupina kontov 

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN 
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 25.000

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 25.000
750 Prejeta vračila danih posojil 25.000
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova pirvatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (440+441+442) 0

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 0
440Dana posojila 0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 25.000

C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina/Podskupina kontov

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0
50 ZADOLŽEVANJE 0

500 Domače zadolževanje 0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 0

55 ODPLAČILA DOLGA 0
550 Odplačila domačega dolga 0
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) -2.599.123
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 0
XI. NETO FINANCIRANJE (VI+VII.-VIII.-IX.) 2.624.123

2. člen

Po uveljavitvi rebalansa proračuna je osnova za prerazporejanje pravic
porabe sprejeti rebalans.

3. člen

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine Cer-
klje na Gorenjskem za leto 2008 začne veljati naslednji dan po objavi
v Uradnem vestniku Občine Cerklje na Gorenjskem.

Številka: 032-10/2006-78
Cerklje, dne 18. 6. 2008

Župan 
Franc Čebulj, l. r.

PRILOGI: Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov

10.

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju /ZPNačrt/
(Uradni list RS, št. 33/07), 17. člena Uredbe o vsebini programa oprem-
ljanja stavbnih zemljišč (Ur. l. RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za
odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 117/04, 75/05,
80/07) ter 7. in 13. člena Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem
(Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 1/99, 1/01, 3/02,
4/03 in 2/07) je Občinski svet občine Cerklje na Gorenjskem, na
svoji 10. redni seji, dne 18. 06. 2008 sprejel

Uradni vestnik št. 2 - 24. 6. 2008
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ODLOK
o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju občine

Cerklje na Gorenjskem

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina programa opremljanja)

(1) S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih zemljišč
za območje celotne občine Cerklje na Gorenjskem (v nadaljevanju:
program opremljanja).

(2) Program opremljanja vsebuje:
a) Izhodišča za izdelavo programa opremljanja,
b) Prikaz obstoječe in predvidene komunalne opreme,
c) Podlage za odmero komunalnega prispevka.

(3) Program opremljanja je izdelalo podjetje IPSUM, okoljske investi-
cije, d. o. o., Domžale, št. 161/07, junij 2008.

II. IZHODIŠČA ZA IZDELAVO PROGRAMA OPREMLJANJA

2. člen
(obračunsko območje)

(1) Program opremljanja stavbnih zemljišč je izdelan za vsa območja
stavbnih zemljišč, ki so določena v Odloku o prostorskih sestavinah
dolgoročnega plana občine Kranj za obdobje 1986-2000 za območ-
je občine Cerklje na Gorenjskem ter spremembah in dopolnitvah pros-
torskih sestavin družbenega plana občine Kranj za obdobje 1986-
1990 za območje občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Ob-
čine Cerklje na Gorenjskem, št. 6/02, 3/03, 3/04).

(2) Obračunska območja so določena ločeno za posamezne vrste ko-
munalne opreme, ki je oziroma bo urejena na območjih stavbnih zem-
ljišč. Stavbna zemljišča so po naseljih razdeljena na aglomeracije (str-
njena poselitev) in razpršeno (razpršena poselitev). Med aglomeraci-
je so vključena vsa stavbna zemljišča znotraj posameznega naselja, ki
obsegajo površino najmanj 0,95 ha in stavbna zemljišča, ki so od teh
oddaljena manj kot 100 metrov. Razpršena stavbna zemljišča, ki ne
ustrezajo navedenim kriterijem so razporejena v skupino razpršeno.
Vsa stavbna zemljišča na območju letališča so združena v aglomeraci-
ji letališče. V občini je tako 32 območij: aglomeracije v 30 naseljih v
občini, skupina razpršeno ter aglomeracija letališče.

(3) Površine stavbnih zemljišč in neto tlorisne površine objektov za po-
samezna območja v občini so podane v Prilogi (1) tega odloka.
(4) Obračunska območja za posamezne vrste obstoječe komunalne
opreme in načrtovanih investicij v komunalno opremo so podana v Pri-
logi (2) tega odloka.

III. OBSTOJEČA IN PREDVIDENA KOMUNALNA OPREMA

3. člen
(komunalna oprema)

(1) Obstoječa komunalna oprema je povzeta iz evidenc Občine Cer-
klje na Gorenjskem ter evidenc izvajalcev javnih služb na območju ob-
čine. Investicije v komunalno opremo so določene v Načrtu razvojnih
programov za obdobje 2008-2011. V obračunske stroške investicij so
zajete načrtovane investicije za tekoče in naslednje leto. V programu
opremljanja je upoštevana komunalna oprema obveznih lokalnih go-
spodarskih javnih služb: ceste, vodovod, kanalizacija, čistilne napra-
ve, javna razsvetljava, ravnanje z odpadki in javne površine.

(2) Dolžine, površine, kapacitete in nadomestitveni stroški za posa-
mezno vrsto obstoječe komunalne opreme so opredeljeni v Prilogi (3)
tega odloka.

(3) Načrtovana komunalna oprema je opredeljena v Načrtu razvojnih
programov za obdobje 2008-2011. V obračunske stroške investicij in
skupne stroške so zajete le načrtovane investicije za tekoče in nasled-
nje leto. Investicije v komunalno opremo so prikazane Prilogi (4) tega
odloka.

IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA

4. člen
(vrednost komunalne opreme)

(1) Obračunski strošek za izračun komunalnega prispevka je vsota na-
domestitvenih stroškov obstoječe komunalne opreme in obračunskih
stroškov investicij v komunalno opremo iz načrta razvojnih programov,
po posamezni vrsti komunalne opreme, za tekoče in naslednje leto.

(2) Višina obračunskih stroškov investicije se izračuna tako, da se od
skupnih stroškov investicije odštejejo sredstva, ki jih občina za izved-
bo investicije pridobi iz drugih virov in so določeni v načrtu razvojnih
programov.

5. člen
(preračun stroškov na površino stavbnih zemljišč oziroma na neto tlo-

risno površino objektov)

(1) Za odmero komunalnega prispevka zavezancem se obračunske
stroške preračuna na površino parcele objekta (stavbnega zemljišča)
in na neto tlorisno površino objekta - objektov. Minimalna površina par-
cele objekta (stavbnega zemljišča) je določena s prostorsko izvedbe-
nim aktom.

(2) V primeru, da se objekt na območju ne more priključiti na določe-
no vrsto komunalne opreme, se komunalni prispevek za to vrsto ko-
munalne opreme ne obračuna. Za ceste se komunalni prispevek ved-
no obračuna.

(3) Cene opremljanja kvadratnega metra stavbnega zemljišča (parce-
le objekta - CPI) so za posamezna območja podane v Prilogi (5) tega
odloka.

(4) Cene opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objek-
ta (CTI) so za posamezna območja podane v Prilogi (6) tega odloka.

(5) Pri odmeri komunalnega prispevka se uporabijo faktorji CPI in CTI,
faktor DPI = 0,6 in DTI = 0,4. Podrobneje so nazivi faktorjev oprede-
ljeni v 10. členu odloka.

(6) Na območjih, ki se urejajo z občinskimi podrobnimi prostorskimi
načrti in za katera se izdela ločene programe opremljanja stavbnih
zemljišč, občina na podlagi tega odloka zaračunava le nadomestitve-
ne stroške obstoječe komunalne opreme.

6. člen
(osnova za revalorizacijo komunalnega prispevka)

(1) Cene v tem odloku so določene na dan 01. 06. 2008. Valorizaci-
ja na dan izdaje odločbe o odmeri komunalnega prispevka se izvede
z Indeksom za obračun razlike v ceni gradbenih storitev - indeks za
ostalo nizko gradnjo, ki ga mesečno izdaja GZS Združenje za gradbe-
ništvo in industrijo gradbenega materiala. 

7. člen
(predvideni terminski plan realizacije)

(1) Program opremljanja obravnava obstoječo komunalno opremo, na
katero se lahko investitorji že priključujejo. Program opremljanja obra-
vnava tudi načrtovano komunalno opremo, katere realizacija bo pote-
kala s terminskim načrtom Načrta razvojnih programov.

(2) Za vso novo komunalno opremo, ki ni vključena v ta odlok, se iz-
dela nov program opremljanja z novim ovrednotenjem komunalne
opreme.

V. OPREMLJENOST STAVBNEGA ZEMLJIŠČA

8. člen
(opremljenost)

(1) Stavbno zemljišče v posamezni enoti urejanja prostora se šteje za
opremljeno:

● če je v tej enoti urejanja zgrajena in predana v upravljanje komu-
nalna oprema ter objekti in omrežja druge gospodarske javne
infrastrukture, ki so določeni v prostorskem aktu občine, ali
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● če je v prostorskem aktu občine predvidena komunalna oprema
ter objekti in omrežja druge gospodarske javne infrastrukture
vključene v občinski načrt razvojnih programov v okviru občin-
skega proračuna za tekoče ali naslednje leto.

VI. IZRAČUN IN ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA

9. člen

(1) Komunalni prispevek se izračuna in odmeri:
● za vsako novo gradnjo na območju občine;
● za vsako rekonstrukcijo, dozidavo, nadzidavo ali spremembe

namembnosti objekta na območju občine, če se povečuje moč
priključka na komunalno opremo, za kar se šteje tudi spremem-
ba neto tlorisne površine oziroma sprememba namembnosti
objekta;

● kadar se komunalni prispevek odmerja zaradi izboljšanja oprem-
ljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo, izda pri-
stojni organ občinske uprave odločbo po uradni dolžnosti vsem
lastnikom objektov na območju, ki se opremlja z novo komunal-
no opremo oz. se obstoječa komunalna oprema izboljšuje in
niso plačali komunalnega prispevka za to komunalno opremo.

10. člen

(1) Komunalni prispevek se zavezancu odmeri glede na stroške oprem-
ljanja s komunalno opremo na območju, kjer leži objekt, glede na dva
kriterija:

● površino parcele objekta zavezanca in
● neto tlorisno površino stavbe.

(2) Neto tlorisna površina stavbe in površina se za novogradnje in dru-
ge posege, za katere se izdaja gradbeno dovoljenje, izračuna na pod-
lagi načrta gradbenih konstrukcije oz. načrta arhitekture v skladu s
standardom SIST ISO 9836.

(3) Za obstoječe objekte se za izračun neto tlorisne površine stavbe
lahko uporabi podatek o tlorisni površini in etažnosti iz katastra stavb,
ki ga vodi Geodetska uprava RS, pri čemer se neto tlorisna površina
izračuna tako, da se zmnoži površina stavbe s številom etaž, za prera-
čun na neto tlorisno površino pa dobljeni zmnožek deli s faktorjem
1,16. V primeru pritožbe na tako ocenjeno neto tlorisno površino stav-
be mora stranka dokazati dejansko neto tlorisno površino stavbe z na-
črtom v skladu s prejšnjim odstavkom.

(4) Višina komunalnega prispevka se določi po naslednji formuli:

KP = (DPI * CPI * API + DTI * CTI * ATI * Kdej) * i

pri čemer je:
KP - komunalni prispevek
i - letni povprečni indeks v skladu z Uredbo o vsebini 

programa opremljanja stavbnih zemljišč
API - površina parcele objekta
ATI - neto tlorisna površina objekta
CPI - cena opremljanja glede na površino parcele objekta
CTI - cena opremljanja glede na neto tlorisno površino stavbe
DPI - delež površine parcele pri izračunu
DTI - delež neto tlorisne površine pri izračunu
Kdej - faktor dejavnosti

Faktorji CPI, CTI, DPI in DTI so za posamezna območja določeni v 5.
členu tega odloka.

(5) V primeru nadomestne gradnje, rekonstrukcije, dozidave, nadzida-
ve ali druge gradnje, pri kateri se spremeni neto tlorisna površina stav-
be, se za izračun komunalnega prispevka uporabi formula:

KP = Dti * Cti * (AT2 - AT1) * Kdej * i 

pri čemer je:
AT2 - neto tlorisna površina objekta po rekonstrukciji
AT1 - neto tlorisna površina objekta pred rekonstrukcijo

Neto tlorisna površina objekta pred rekonstrukcijo mora biti razvidna iz
načrta v skladu z 2. odstavkom 10. člena tega odloka, ne sme se upo-
rabiti ocena iz 3. odstavka. Če se površina stavbnega zemljišča ob re-
konstrukciji ne spremeni, se ta del ne upošteva pri obračunu prispevka.

(6) Če je neto tlorisna površina nadomestne gradnje oz. stavbe po re-
konstrukciji manjša od neto tlorisne površine obstoječe stavbe, se raz-
lika investitorju ne vrne. Pri morebitni novi rekonstrukciji ali nadomest-
ni gradnji pa se upošteva neto tlorisna površina največje stavbe za ka-
tero je bil plačan komunalni prispevek.

11. člen

(1) V izračunu višine komunalnega prispevka iz prejšnjega člena se v
posameznih območjih upošteva opremljenost z obstoječo komunalno
opremo in opremo, opredeljeno v načrtu razvojnih programov, kot je
določeno v tem odloku.

(2) Če na območju ni mogoče priključiti objekta na katerega od navede-
nih omrežij komunalne opreme, se višina komunalnega prispevka
zmanjša za ustrezen delež, ki ga predstavlja ta vrsta komunalne opreme.

VII. OPROSTITVE IN OLAJŠAVE

12. člen

Faktor dejavnosti (Kdej) se določa za posamezne vrste objektov glede
na pretežno dejavnost. Faktorji dejavnosti za izračun komunalnega pri-
spevka so podani v Prilogi (7) tega odloka.

13. člen
(oprostitve plačila komunalnega prispevka)

(1) Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo gospodarske javne in-
frastrukture.
(2) Občina lahko z odločbo o odmeri komunalnega prispevka predpi-
še, da se komunalni prispevek ne plača za gradnjo posameznih vrst
stavb za izobraževanje, znanstveno-raziskovalno delo ter zdravstveno
in socialno varstvo po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifika-
cije vrst objektov.
(3) Občina lahko predpiše delno ali celotno oprostitev plačila komunal-
nega prispevka tudi za gradnjo objektov, katerih je sama investitorica.

VIII. POSTOPEK ODMERE

14. člen

(1) Odločbo o odmeri komunalnega prispevka izda občinska uprava
na zahtevo investitorja, ki vlogi za odmero komunalnega prispevka pri-
loži projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(2) Za zavezance v primeru iz tretje alineje 1. odstavka 9. člena tega
odloka postopek za odmero komunalnega prispevka uvede občinska
uprava po uradni dolžnosti. Če lastnik zemljišča, ki se komunalno
opremlja, dokaže, da je za to komunalno opremo že plačal komunalni
prispevek, se to upošteva pri obračunu komunalnega prispevka.
(3) Komunalni prispevek zavezanec plača v enkratnem znesku v skla-
du z določi iz odločbe.
(4) Zavezanec je dolžan plačati komunalni prispevek pred izdajo grad-
benega dovoljenja v 45 dneh po pravnomočnosti odmerne odločbe.
Če komunalni prispevek ni plačan v roku, je zavezanec dolžan plačati
zakonite zamudne obresti, stroške izterjave in druge stroške, ki nasta-
nejo v postopku prisilne izterjave. Potrdilo o plačanem komunalnem
prispevku izda upravni organ po plačilu celotnega odmerjenega pri-
spevka, vključno z morebitnimi zamudnimi obrestmi in stroški.

15. člen

(1) Odmerjeni komunalni prispevek zagotavlja investitorju priključek na
komunalno opremo v skladu s tehničnimi rešitvami upravljavca posa-
mezne javne komunalne opreme, ne zajema pa stroškov izvedbe sa-
mih priključkov.

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

16. člen
(dokument Program opremljanja)

Program opremljanja iz 1. člena tega odloka s prilogami je na vpogled
na spletni strani občine Cerklje na Gorenjskem.
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17. člen
(veljavnost odloka)

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku Občine
Cerklje na Gorenjskem. Z dnem uveljavitve tega odloka preneha velja-
ti odlok o komunalnem prispevku v Občini Cerklje na Gorenjskem
(Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 1/01 in 1/02).

Številka: 032-10/2006-76
Cerklje na Gorenjskem, dne 18. 06. 2008 

Občina Cerklje na Gorenjskem
ŽUPAN

Franc Čebulj, l.r.

Priloga (1): Površine stavbnih zemljišč in neto tlorisne površine
objektov za posamezna območja v občini

Območja (naselja) Površina parcel Neto tlorisna 
objektov (m2) površina (m2)

ADERGAS 133.050 17.578
AMBROŽ POD KRVAVCEM 280.594 69.963
APNO 106.998 35.444
CERKLJANSKA DOBRAVA 56.292 14.536
CERKLJE NA GORENJSKEM 496.533 137.037
ČEŠNJEVEK 114.388 24.886

DVORJE 232.860 51.794
GLINJE 84.227 21.254
GRAD 139.803 32.226
LAHOVČE 193.270 71.132
POŽENIK 122.537 32.936
PRAPROTNA POLICA 113.546 37.497
PŠATA 114.226 16.548
PŠENIČNA POLICA 56.965 19.465
RAVNE 19.424 7.499
SIDRAŽ 13.871 6.668
SPODNJI BRNIK 205.249 71.648
STIŠKA VAS 66.993 19.197
SVETI LENART 20.598 5.755
ŠENTURŠKA GORA 71.998 19.591
ŠMARTNO 103.689 21.255
ŠTEFANJA GORA 57.715 18.243
TRATA PRI VELESOVEM 56.555 13.315
VAŠCA 32.117 8.691
VELESOVO 152.778 43.507
VIŠEVCA 14.160 8.255
VOPOVLJE 55.615 23.799
VRHOVJE 11.056 1.377
ZALOG PRI CERKLJAH 293.305 71.585
ZGORNJI BRNIK 254.980 90.473
LETALIŠČE 1.567.388 67.201
RAZPRŠENO 141.427 82.570

SKUPAJ 5.384.207 1.162.925

Priloga (2): Obračunska območja za posamezne vrste obstoječe komunalne opreme in načrtovanih investicij

Vrsta kom. Obračunsko območje
opreme

Ceste

Kanalizacija

Čistilne naprave

Vodovod

Javna razsvetljava

Odlagališče

EKO - otoki

obstoječe

načrtovano

obstoječe

načrtovano

obstoječe

načrtovano

obstoječe

načrtovano

obstoječe

načrtovano

obstoječe

načrtovano

obstoječe

načrtovano

Sorazmerno s površino vse aglomeracije na območju celotne občine.

Sorazmerno s površino vse aglomeracije na območju celotne občine.

Obračunsko območje za obstoječo kanalizacijo obsega aglomeracije v naseljih, kjer je kanalizacijski
sistem urejen. Skupna vrednost kanalizacijskega omrežja v naseljih je enakomerno porazdeljena po
vseh aglomeracijah, višina nadomestitvenih stroškov na m2 je zato v teh aglomeracijah enaka.

Obračunsko območje so aglomeracije v naseljih, kjer so načrtovane investicije v izgradnjo oziroma re-
konstrukcijo kanalizacijskega sistema. Skupna vrednost investicij v kanalizacijsko omrežje je enako-
merno porazdeljena po vseh aglomeracijah, višina obračunskih stroškov investicij na m2 je zato v teh
aglomeracijah enaka.

Obračunsko območje za obstoječo čistilno napravo Češnjevek obsega aglomeracije v naseljih, kjer
je urejen kanalizacijski sistem, ki je zaključen s to čistilno napravo.

Obračunsko območje za investicije v čistilne naprave so aglomeracije, kjer je urejen kanalizacijski si-
stem in kjer so predvidene investicije vanj.

Obračunsko območje za obstoječi vodovodni sistem obsega 30 aglomeracij (vključno z razpršeno in
letališčem), kjer je trenutno vzpostavljen vodovodni sistem. Izključeni sta aglomeraciji Vrhovlje in Vi-
ševca, kjer se oskrbujejo iz vaškega vodovoda. Skupna vrednost obstoječega vodovodnega omrežja
je enakomerno porazdeljena po aglomeracijah, višina nadomestitvenih stroškov na m2 je zato v teh
aglomeracijah enaka.

Obračunsko območje za investicije v vodovod so vse aglomeracije, kjer je trenutno vzpostavljen vo-
dovodni sistem oziroma so predvidene investicije vanj.

Obračunsko območje nadomestitvenih stroškov za obstoječo javno razsvetljavo so aglomeracije v 26
naseljih, kjer je javna razsvetljava urejena. Skupna vrednost javne razsvetljave je enakomerno poraz-
deljena po aglomeracijah, višina nadomestitvenih stroškov na m2 je zato v teh aglomeracijah enaka.

Obračunsko območje za načrtovane investicije v javno razsvetljavo obsega 5 aglomeracij v naseljih Cer-
klje, Cerkljanska Dobrava, Glinje, Šenturska Gora in Zg. Brnik, kjer so predvidene investicije v tekočem
in naslednjem letu. Skupna vrednost investicij je enakomerno porazdeljena po teh aglomeracijah.

Občina Cerklje na Gorenjskem je 7,3 % lastnik odlagališča Tenetiše. Obračunsko območje so vse
aglomeracije v občini.

Obračunsko območje je celotna občina, višina obračunskih stroškov investicij v tekočem in prihod-
njem letu na m2 je v vseh aglomeracijah enaka.

V občini Cerklje na Gorenjskem je postavljenih 20 ekoloških otokov za ločeno zbiranje odpadkov. Ob-
računsko območje so aglomeracije oz. naselja znotraj katerih so urejeni. Vrednost ekoloških otokov
je med temi aglomeracijami porazdeljena enakomerno. 

V tekočem in naslednjem letu investicije v ekološke otoke niso predvidene.
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Priloga (3): Dolžine, površine, kapacitete in nadomestitveni stro-
ški za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme

- CESTE:
Kategorija Povprečna Dolžina Površina 

širina (m) (m) (m2)
javne poti 3,16 98.274 310.546
lokalne ceste 4,36 66.209 288.671
mestne ali krajevne ceste 3,30 423 1.396
zbirne mestne ali krajevne ceste 3,55 3.858 13.696

Nadomestitveni stroški za obstoječe asfaltne ceste znašajo
25.327.969 EUR, za makadamske ceste 3.383.610 EUR, skupaj
28.711.579 EUR.

- KANALIZACIJA:
Naselje Primarni vod Sekundarni Tlačni vod

(m) vod (m) (m) 
Adergas 656 1.342 -
Cerklje na Gorenjskem 48 - -
Češnjevek 1.397 511 -
Dvorje - 816 -
Lahovče 297 1.451 -
Praprotna Polica - 1.053 1.124
Pšenična Polica - 300 -
Sp. Brnik 571 220 -
Trata pri Velesovem 1.847 969 -
Velesovo 1.149 1.468 -
Zalog pri Cerkljah - 176 -
Zg. Brnik 7 715 -

skupaj 5.972 m 9.021 m 1.124 m
Občina SKUPAJ 16.117 m

Nadomestitveni stroški za obstoječ kanalizacijski sistem znašajo
4.353.040 EUR.

- ČISTILNA NAPRAVA:
Čistilna naprava Češnjevek ima kapaciteto 900 PE. Nanjo je priključe-
nih 286 odjemnih mest v naseljih Adergas, Češnjevek, Praprotna Po-
lica, Velesovo in Trata pri Velesovem. Nadomestitveni stroški zanjo
znašajo 244.431 EUR.

- VODOVOD:
V upravljanju javnega podjetja Komunala Kranj so trije vodovodni siste-
mi: sistem Cerklje, ki je največji in dva manjša in sicer Ambrož in Šen-
turška Gora. Poleg javnih vodovodov so v delovanju še štirje vaški oz.
lokalni vodovodi in sicer Štefanja Gora, Stiška vas, Vrhovlje-Viševca in
RTC Krvavec iz zajetja Davovec.

MATERIAL DOLŽINA (m)
AC - SALONIT 31.072
PEHD 32.316
DUKTIL 9.439
LTŽ CEVI 2.537
POCINKANE CEVI 764
PVC 10.048
nedefinirani materiali 4.118

SKUPAJ 90.403 m

Nadomestitveni stroški za obstoječ vodovodni sistem znašajo
14.355.530 EUR.

- JAVNA RAZSVETLJAVA:
Javna razsvetljava na območju občine je urejena v 26 od 30 naselij v
občini. Svetilke javne razsvetljave služijo osvetljevanju predvsem javnih
površin, ulic in cest v naseljih. V občinskem upravljanju je javna raz-
svetljava ob lokalnih in regionalnih cestah. 

Nadomestitveni stroški za obstoječ sistem javne razsvetljave znašajo
1.499.953 EUR.

- RAVNANJE Z ODPADKI:
Javno službo ravnanja s komunalnimi odpadki na področju občine
opravlja Komunala Kranj, ki je za ravnanje z odpadki pooblaščena tudi

v občinah Kranj, Šenčur, Preddvor, Naklo in Jezersko. Odpadke odla-
gajo na odlagališče nenevarnih odpadkov Tenetiše, ki je v lasti vseh
šestih občin. V občini je postavljenih 25 ekoloških otokov za ločeno
zbiranje odpadkov. Nadomestitveni stroški za ekološke otoke znašajo
41.729 EUR.

Priloga (4): Obračunski stroški investicij v komunalno opremo
za tekoče in naslednje leto

- CESTE:
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA 
IN KOMUNIKACIJE 2008 2009
Pločnik Cesta v Polica Cerklje 30.000
Pločnik Zg. Brnik - Huje 116.305
Rondo Spodnji Brnik 400.000 282.037

Obračunski stroški investicij v cestno infrastrukturo v tekočem in na-
slednjem letu znašajo 823.342 EUR.

- KANALIZACIJA:
VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE 2008 2009
DEDIŠČINE
Odvajanje in čiščenje odpadnih voda na 
območju CČN Domžale Kamnik 520.000 1.420.800
Kanalizacija Dvorje (izvedba)_PP1531 20.000
Kanalizacija Zg. Brnik -Vovke - Cerklje 
(izvedba, nadzor) 107.500
Kanalizacija Sp.Brnik Vopovlje Lahovče 
(projekti, izvedba) 80.229
Sekundarna kanalizacija Zg. Brnik vzhodni 
in zahodni del 228.763 571.909
Kanalizacija Pšata - Poženik - Šmartno 
- Zalog (projekt, izvedba)_PP1535 165.188
Kanalizacija projekt Zalog Klanec_PP1536 31.300
Kanalizacija Dvorje - Grad, Cerklje, Vasca 59.324

Pričakovana sredstva za investicije s strani
drugih institucij (država)
Sekundarna kanalizacija Zg. Brnik vzhodni in 
zahodni del -162.041 -405.102
Odvajanje in čiščenje odpadnih voda 
na območju CČN Domžale Kamnik 0 -685.800

Obračunski stroški investicij v izgradnjo kanalizacijskega sistema v te-
kočem in naslednjem letu znašajo 1.952.070 EUR.

- VODOVOD:
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST 2008 2009
Vodovod Zg. Brnik -Vovke - Cerklje 27.000
Vodovod Zg. Brnik - Huje 163.000
Vodovod Ulica Janeza Mežana 52.000
Vodovod Trnovlje - Ulica Ivana Hribarja 88.000
Vodovod Ulica 4. oktobra 40.000
Vodovod Blate 148.000
Povečanje zmogljivosti vodovodnega 
sistema Krvavec 540.000 1.926.996
Nakup zemljišč 130.000

Pričakovana sredstva za investicije s strani drugih 
institucij (država)
Povečanje zmogljivosti vodovodnega 
sistema Krvavec -470.124 -1.556.996

Obračunski stroški investicij v izgradnjo vodovodnega sistema v teko-
čem in naslednjem letu znašajo 1.087.876 EUR.

- JAVNA RAZSVETLJAVA:
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

2008 2009
Javna razsvetljava Šenturška Gora 12.500
Javna razsvetljava Cerkljanska Dobrava, Glinje 5.000
Javna razsvetljava Zg. Brnik 50.000
Javna razsvetljava ulice Cerklje 21.000

Obračunski stroški investicij v javno razsvetljavo v tekočem in nasled-
njem letu znašajo 88.500 EUR.
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(EUR/m2) (EUR/m2) (EUR/m2) (EUR/m2) (EUR/m2) (EUR/m2) (EUR/m2) (EUR/m2) (EUR/m2)
ADERGAS 5,49 5,32 0,43 2,84 0,45 0,00 0,08 0,24 14,85
AMBROŽ POD KRVAVCEM 5,49 0,00 0,00 2,84 0,00 0,01 0,08 0,24 8,66
APNO 5,49 0,00 0,00 2,84 0,45 0,01 0,08 0,24 9,11
CERKLJANSKA DOBRAVA 5,49 0,00 0,00 2,84 0,54 0,00 0,08 0,24 9,19
CERKLJE NA GORENJSKEM 5,49 1,02 0,00 2,84 0,54 0,01 0,08 0,24 10,22
ČEŠNJEVEK 5,49 5,32 0,43 2,84 0,45 0,01 0,08 0,24 14,86
DVORJE 5,49 1,02 0,00 2,84 0,45 0,01 0,08 0,24 10,13
GLINJE 5,49 1,02 0,00 2,84 0,54 0,00 0,08 0,24 10,21
GRAD 5,49 1,02 0,00 2,84 0,45 0,01 0,08 0,24 10,13
LAHOVČE 5,49 1,02 0,00 2,84 0,45 0,01 0,08 0,24 10,13
POŽENIK 5,49 1,02 0,00 2,84 0,45 0,01 0,08 0,24 10,13
PRAPROTNA POLICA 5,49 5,32 0,43 2,84 0,45 0,01 0,08 0,24 14,86
PŠATA 5,49 1,02 0,00 2,84 0,45 0,01 0,08 0,24 10,13
PŠENIČNA POLICA 5,49 1,02 0,00 2,84 0,45 0,00 0,08 0,24 10,12
RAVNE 5,49 0,00 0,00 2,84 0,45 0,00 0,08 0,24 9,10
SIDRAŽ 5,49 0,00 0,00 2,84 0,45 0,00 0,08 0,24 9,10
SPODNJI BRNIK 5,49 1,02 0,00 2,84 0,45 0,01 0,08 0,24 10,13
STIŠKA VAS 5,49 0,00 0,00 2,68 0,45 0,01 0,08 0,24 8,95
SVETI LENART 5,49 0,00 0,00 2,84 0,45 0,00 0,08 0,24 9,10
ŠENTURŠKA GORA 5,49 0,00 0,00 2,84 0,54 0,01 0,08 0,24 9,20
ŠMARTNO 5,49 1,02 0,00 2,84 0,45 0,00 0,08 0,24 10,12
ŠTEFANJA GORA 5,49 0,00 0,00 2,68 0,45 0,00 0,08 0,24 8,94
TRATA PRI VELESOVEM 5,49 5,32 0,43 2,84 0,45 0,01 0,08 0,24 14,86
VAŠCA 5,49 1,02 0,00 2,84 0,00 0,00 0,08 0,24 9,67
VELESOVO 5,49 5,32 0,43 2,84 0,45 0,01 0,08 0,24 14,86
VIŠEVCA 5,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,24 5,81
VOPOVLJE 5,49 1,02 0,00 2,84 0,45 0,01 0,08 0,24 10,13
VRHOVJE 5,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,24 5,81
ZALOG PRI CERKLJAH 5,49 1,02 0,00 2,84 0,45 0,01 0,08 0,24 10,13
ZGORNJI BRNIK 5,49 1,02 0,00 2,84 0,54 0,01 0,08 0,24 10,22
LETALIŠČE 5,49 0,54 0,00 3,00 0,00 0,00 0,08 0,00 9,10
RAZPRŠENO 5,49 0,00 0,00 2,84 0,00 0,00 0,08 0,24 8,65

Priloga (6): Cene opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta (CTI) za posamezna območja

(EUR/m2) (EUR/m2) (EUR/m2) (EUR/m2) (EUR/m2) (EUR/m2) (EUR/m2) (EUR/m2) (EUR/m2)
ADERGAS 25,40 22,19 1,79 13,01 1,62 0,00 0,38 0,84 65,23
AMBROŽ POD KRVAVCEM 25,40 0,00 0,00 13,01 0,00 0,05 0,38 0,84 39,68
APNO 25,40 0,00 0,00 13,01 1,62 0,05 0,38 0,84 41,30
CERKLJANSKA DOBRAVA 25,40 0,00 0,00 13,01 1,62 0,00 0,38 0,84 41,57
CERKLJE NA GORENJSKEM 25,40 3,62 0,00 13,01 1,62 0,05 0,38 0,84 45,24
ČEŠNJEVEK 25,40 22,19 1,79 13,01 1,62 0,05 0,38 0,84 65,28
DVORJE 25,40 3,62 0,00 13,01 1,62 0,05 0,38 0,84 44,93
GLINJE 25,40 3,62 0,00 13,01 1,62 0,00 0,38 0,84 45,19
GRAD 25,40 3,62 0,00 13,01 1,62 0,05 0,38 0,84 44,93
LAHOVČE 25,40 3,62 0,00 13,01 1,62 0,05 0,38 0,84 44,93
POŽENIK 25,40 3,62 0,00 13,01 1,62 0,05 0,38 0,84 44,93
PRAPROTNA POLICA 25,40 22,19 1,79 13,01 1,62 0,05 0,38 0,84 65,28
PŠATA 25,40 3,62 0,00 13,01 1,62 0,05 0,38 0,84 44,93

- RAVNANJE Z ODPADKI:
V tekočem letu je v občini predvidena investicija v zbirni center odpad-
kov. Zbirni center odpadkov bo zgrajen do sredine leta 2008. Obra-
čunski strošek investicije v zbirni center odpadkov znaša 444.107,58
EUR.

- JAVNE POVRŠINE:
Občina namerava zgraditi nov nogometni center. Zgraditi nameravajo
parkirišča s spremljajočim klubskim objektom, dovozno cesto, posta-
viti tribune za gledalce in zgraditi malo nogometno igrišče. Izvedbena
dela bodo potekala v letih 2008 in 2009. V tekočem letu je predvide-
na tudi investicija v šolsko igrišče.

Obračunski strošek obeh investicij v javne površine znaša 919.059
EUR.

Priloga (5): Cene opremljanja kvadratnega metra stavbnega zemljišča (parcele objekta - CPI) za posamezna območja
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Priloga (7): Faktorji dejavnosti za izračun komunalnega prispev-
ka

Klasifik. Klasifikacija Faktor
št.
1 STAVBE
11 Stanovanjske stavbe
11100 Enostanovanjske stavbe 0,8
11210 Dvostanovanjske stavbe 0,8
11221 Tri- in večstanovanjske stavbe 0,8
11222 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji 0,8
11300 Stanovanjske stavbe za posebne namene 0,8
12 Ne stanovanjske stavbe
121 Gostinske stavbe
12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev 1
12112 Gostilne, restavracije in točilnice 1
12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev 1
12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev 

(kmečki turizem) 0,7
122 Upravne in pisarniške stavbe
12201 Stavbe javne uprave 1
12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic 1
12203 Druge upravne in pisarniške stavbe 1
123 Trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti
12301 Trgovske stavbe 1
12302 Sejemske dvorane, razstavišča 1
12303 Bencinski servisi 1,3
12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti 1
124 Stavbe za promet in stavbe za izvajanje 

elektronskih komunikacij
12410 Postaje, terminali, stavbe za izvajanje elektronskih 

komunikacij ter z njimi povezane stavbe 1
12420 Garažne stavbe 1
125 Industrijske stavbe in skladišča
12510 Industrijske stavbe (proizvodnja dejavnost, industrija) 0,9
12510 Industrijske stavbe (obrtna dejavnost, če je skupaj 

največ 500 m2 pokritih površin) 0,7
12510 Industrijske stavbe (dejavnosti, ki nadpovprečno 

obremenjujejo komunalno infrastrukturo: klavnice, 
mlekarne, itd.) 1,3

12520 Rezervoarji, silosi in skladišča 1
12520 Rezervoarji, silosi in skladišča (nevarne snovi 

in rzastreliva, vključno s fitofarmacevtskimi pripravki) 1,3
126 Stavbe splošnega družbenega pomena
12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo 1
12620 Muzeji in knjižnice 1
12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo 1
12640 Stavbe za zdravstvo 1
12650 Športne dvorane 1
127 Druge nestanovanjske stavbe
12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo 0,7
12712 Stavbe za rejo živali 0,7
12713 Stavbe za spravilo pridelka 0,7
12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe 0,7
12721 Stavbe za opravljanje verskih obredov 0,7

12722 Pokopališke stavbe in spremljajoči objekti 0,7
12730 Kulturni spomeniki 0,7
12740 Druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje 1
2 GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI
21 Objekti transportne infrastrukture /
211 Ceste /
212 Železnice /
213 Letališke steze, ploščadi in radio-navigacijski 

objekti /
214 Mostovi, viadukti, predori in podhodi /
215 Pristanišča, plovne poti, pregrade in jezovi ter 

drugi vodni objekti /
22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in 

elektroenergetski vodi /
221 Prenosni (transportni) cevovodi, prenosna 

komunikacijska omrežja in prenosni 
elektroenergetski vodi /

222 Distribucijski cevovodi, distribucijski 
elektroenergetski vodi in distribucijska 
komunikacijska omrežja /

23 Kompleksni industrijski objekti
230 Kompleksni industrijski objekti
2301 Rudarski objekti 1,3
2302 Energetski objekti 1,3
2303 Objekti kemične industrije 1,3
2304 Drugi kompleksni industrijski objekti, ki niso uvrščeni 

drugje 1,3
24 Drugi gradbeni inženirski objekti
241 Objekti za šport, rekreacijo in drugi objekti 

za prosti čas
24110 Športna igrišča 0,7
24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo 

in prosti čas 0,7
242 Drugi gradbeni inženirski objekti
24201 Vojaški objekti 1
24202 Objekti za varstvo pred škodljivim delovanjem 

voda na ogroženih območjih /
24203 Odlagališča odpadkov /
24204 Pokopališča /
24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni 

drugje (parkirišča, odprta skladišča, ipd) 0,7

11.

Na podlagi 42. člena Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in iz-
obraževanja (Uradni list RS, št. 16/2007 - uradno prečiščeno besedi-
lo ZOFVI-UPB5 in št. 36/2008, v nadaljevanju: Zakon o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja) ter 7. in 16. člena Statuta Ob-
čine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenj-
skem, št. 1/99, 1/01, 3/02, 4/03 in 2/07) je Občinski svet Občine
Cerklje na Gorenjskem na svoji 10. redni seji, dne 18. 6. 2008, spre-
jel naslednji

PŠENIČNA POLICA 25,40 3,62 0,00 13,01 1,62 0,00 0,38 0,84 44,88
RAVNE 25,40 0,00 0,00 13,01 1,62 0,00 0,38 0,84 41,26
SIDRAŽ 25,40 0,00 0,00 13,01 1,62 0,00 0,38 0,84 41,26
SPODNJI BRNIK 25,40 3,62 0,00 13,01 1,62 0,05 0,38 0,84 44,93
STIŠKA VAS 25,40 0,00 0,00 12,45 1,62 0,05 0,38 0,84 40,74
SVETI LENART 25,40 0,00 0,00 13,01 1,62 0,00 0,38 0,84 41,26
ŠENTURŠKA GORA 25,40 0,00 0,00 13,01 1,62 0,05 0,38 0,84 41,62
ŠMARTNO 25,40 3,62 0,00 13,01 1,62 0,00 0,38 0,84 44,88
ŠTEFANJA GORA 25,40 0,00 0,00 12,45 1,62 0,00 0,38 0,84 40,69
TRATA PRI VELESOVEM 25,40 22,19 1,79 13,01 1,62 0,05 0,38 0,84 65,28
VAŠCA 25,40 3,62 0,00 13,01 0,00 0,00 0,38 0,84 43,26
VELESOVO 25,40 22,19 1,79 13,01 1,62 0,05 0,38 0,84 65,28
VIŠEVCA 25,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 0,84 26,62
VOPOVLJE 25,40 3,62 0,00 13,01 1,62 0,05 0,38 0,84 44,93
VRHOVJE 25,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 0,84 26,62
ZALOG PRI CERKLJAH 25,40 3,62 0,00 13,01 1,62 0,05 0,38 0,84 44,93
ZGORNJI BRNIK 25,40 3,62 0,00 13,01 1,62 0,05 0,38 0,84 45,24
LETALIŠČE 25,40 12,56 0,00 19,83 0,00 0,00 0,38 0,00 58,18
RAZPRŠENO 25,40 0,00 0,00 13,01 0,00 0,00 0,38 0,84 39,63
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ODLOK
o ustanovitvi Javnega zavoda

Osnovne šole Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem je zavod, ki se
je konstituiral na podlagi Odločbe ustanovitelja Občinskega ljudskega
odbora Kranj št. 61 - 6/29 - 6 z dne 27. 03. 1962.

Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem je vpisana v
sodni register pri Okrožnem sodišču v Kranju na Oddelku za gospo-
darsko sodstva s sklepom pod št. Srg.: 583/74 z dne 19. 11. 1975.

2. člen

S tem odlokom ustanovitelj usklajuje akt o ustanovitvi javnega zavoda
z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter
hkrati sprejema celotni akt v novem besedilu.

Naziv in sedež ustanovitelja je:
- Občina CERKLJE NA GORENJSKEM, Trg Davorina Jenka 13,
4207 Cerklje na Gorenjskem.

II. IME, SEDEŽ IN DEJAVNOST ŠOLE

3. člen

Ime šole je: OSNOVNA ŠOLA DAVORINA JENKA
Sedež šole je: Krvavška cesta 4, 4207 Cerklje na Gorenjskem.

4. člen

Pečat sedeža šole je okrogle oblike s premerom 35 mm. Na obodu
pečata sta dve vzporedni črti - kroga, oddaljena 1 mm. Ob črtah pro-
ti sredini kroga je izpisano: OSNOVNA ŠOLA DAVORINA JENKA. Sre-
di pečata je grb Republike Slovenije, pod njim pa izpisan sedež šole. 

Podružnica, ki ima v pravilih določena pooblastila v pravnem prometu,
uporablja pečat okrogle oblike s premerom 35 mm. Na obodu peča-
ta sta dve vzporedni črti - kroga, oddaljena 1 mm. Ob črtah proti sre-
dini kroga je izpisano ime šole. Sredi pečata je grb Republike Slove-
nije, pod njim pa ime in sedež podružnice.

Šola uporablja tudi pečate s premerom 20 mm z enako vsebino, kot
jo imajo pečati iz prvega in drugega odstavka tega člena.

Šola ima tudi pečate podolgovate oblike za interno poslovanje z ena-
kim besedilom vendar brez grba Republike Slovenije.

Število pečatov, pooblastila za uporabo, način varovanja, ipd. določi
ravnatelj šole z organizacijskim predpisom.

5. člen

Dejavnost šole po standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS
69/2007 z dne 31. 7. 2007) je:

šifra vsebina 

G/47.610 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah 
s knjigami 

G/47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim 
blagom 

G/47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic 
in tržnic 

I/56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati 
I/56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi
J/58.190 Drugo založništvo 
J/59.140 Kinematografska dejavnost 
J/62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi 

storitvami povezane dejavnosti 
L/68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih 

nepremičnin 
N/77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup 
N/82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj 

P/85.100 Predšolska vzgoja 
P/85.200 Osnovnošolsko izobraževanje 
P/85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje 

in usposabljanje 
R/90.010 Umetniško uprizarjanje 
R/90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
R/91.011 Dejavnost knjižnic 
R/93.110 Obratovanje športnih objektov 
R/93.190 Druge športne dejavnosti 

V okviru te dejavnosti šola opravlja vzgojno-varstveno in vzgojno-izo-
braževalno dejavnost, to je organizirano in sistematično posredovanje
znanja ter občih civilizacijskih in kulturnih vrednot, ki se opravlja kot
javna služba na ravni dejavnosti vrtcev, obveznega splošnega osnov-
nošolskega in osnovnošolskega prilagojenega izobraževanja 

6. člen

Osnovna šola Davorin Jenka Cerklje na Gorenjskem je pravna oseba.
Za svoje obveznosti v pravnem prometu odgovarja s sredstvi, ki jih ji
zagotavlja ustanovitelj, in ki jih sama ustvarja in s katerimi razpolaga.

Šola nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun.

III. PREDSTAVLJANJE IN ZASTOPANJE Š0LE

7. člen

Šolo predstavlja in zastopa ravnatelj šole, ki je odgovoren za zakoni-
tost dela v zavodu. Ravnatelj je pooblaščen, da v imenu in za račun
šole v okviru registrirane dejavnosti sklepa vse pogodbe ter opravlja
druge pravne posle.
Ravnatelj zastopa šolo navzven neomejeno.

8. člen

Med ravnateljevo odsotnostjo ga nadomešča namestnik ravnatelja, ki
je praviloma eden izmed pomočnikov, lahko pa ravnatelj pooblasti z
generalnim ali posebnim pooblastilom tudi druge osebe za zastopanje
v določenih zadevah v njegovi odsotnosti.

9. člen

Vse listine finančne narave podpisujeta za šolo ravnatelj, oziroma v od-
sotnosti oseba, ki jo ravnatelj pooblasti in računovodja šole.

IV. ORGANIZACIJA ŠOLE

10. člen

Šolski okoliš, s katerega imajo starši pravico vpisati svoje otroke v to
šolo, obsega območje občine Cerklje na Gorenjskem.

Šola ima za izvajanje izobraževalnega programa zaradi velikosti šolske-
ga okoliša podružnico v Zalogu. Šolski okoliš 4-letne podružnične
šole v Zalogu zajema vasi: Zalog, Lahovče, Vopovlje, Sp. Brnik, Cer-
kljanska Dobrava in Glinje. Učenci ostalih vasi cerkljanske občine se
lahko vključijo v podružnično šolo le, če to narekuje smotrna izraba
prostorskih kapacitet centralne in podružnične šole.

Notranja organizacijska enota šole je tudi vrtec.

Notranjo organizacijo in sistemizacijo šole z natančno vsebino dela v
podružnici določi ravnatelj.

Sistemizacijo delovnih mest v šoli določi ravnatelj šole v soglasju s šol-
sko upravo (z MŠŠ), za vrtec pa v soglasju z ustanoviteljem.

V. ORGANI ŠOLE

Svet osnovne šole

11. člen

Svet osnovne šole (v nadaljevanju: svet šole) sestavljajo predstavniki
ustanovitelja, predstavniki zaposlenih v šoli in predstavniki staršev. 
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Svet šole sestavlja 9 članov, in sicer imenuje v svet:

- ustanovitelj 3 predstavnike
- delavci šole 3 predstavnike (dva predstavnika centralne šole in 

podružnice in en predstavnik delavcev vrtca)
- starši 3 predstavnike (dva predstavnika centralne šole in 

podružnice in en predstavnik staršev iz vrtca)

12. člen

Mandat članov sveta šole je 4 leta. Člani so lahko izvoljeni največ dva-
krat zaporedoma.

Kandidiranje za člane sveta šole se začne najmanj 60 dni pred pote-
kom mandata dosedanjim članom.

13. člen

Po sprejetju sklepa na seji sveta šole, da se začenja postopek kandi-
diranja, predsednik sveta šole ali ravnatelj, ki izvršuje sklepe sveta
šole, pošlje ustanovitelju, predsedniku zbora delavcev in predsedniku
sveta staršev dopis, s katerim jih obvesti, da se začenja postopek kan-
didiranja v svet šole in jih zaprosi, da v roku 30 dni pošljejo imena čla-
nov, ki jih bodo imenovali v svet šole.

14. člen

Ustanovitelj imenuje svoje predstavnike v svet šole v skladu s svojimi
pravili.

15. člen

Delavci šole izvolijo svoje predstavnike v svet šole na volitvah s tajnim
glasovanjem. Postopek se začne na zborih delavcev podružnice, vrt-
ca in matične šole, ki jih skličejo ravnatelj za matično šolo in vodja
podružnice in vrtca za podružnico in vrtec. Delavci na zborih, ki jih
vodi tričlansko delovno predsedstvo in ki ga delavci izvolijo na začet-
ku zbora, predlagajo kandidate za člane sveta šole v skladu z nače-
lom, da so v svetu enakomerno zastopani delavci vseh organizacijskih
enot in podružnice. Tako predlagajo kandidate za svet šole posebej
delavci oddelkov vrtca in posebej delavci matične šole in podružnice.

Ko delavci zaključijo s predlaganjem kandidatov za člane sveta šole na
zborih delavcev, posamezni zbor delavcev z javnim glasovanjem potr-
di kandidatne liste za volitve članov sveta šole iz vrst delavcev šole.
Skupni zbor delavcev imenuje tričlansko volilno komisijo za izvedbo
volitev v svet šole, ki strokovno in tehnično izvede tajne volitve. Na gla-
sovnici morajo biti posebej oblikovane skupine kandidatov za svet šole
iz vrst kandidatov iz podružnice in iz vrst kandidatov iz vrtca. Voli se
dva člana sveta izmed delavcev matične šole in podružnice in enega
izmed delavcev vrtca.

Po štetju glasov volilna komisija razglasi rezultate volitev in izda izvolje-
nim članom sveta šole sklepe o izvolitvi.

16. člen

Predstavnike staršev izvoli v svet šole svet staršev, enega izvoli svet
staršev vrtca in dva predstavnika svet staršev šole.

Na roditeljskih sestankih starši delegirajo starše učencev v svet star-
šev šole, tako da je vsak oddelek zastopan v svetu staršev s po enim
staršem.

Na svetu staršev oblikujejo starši z javnim glasovanjem kandidatno li-
sto za člane sveta v skladu z določilom prvega odstavka tega člena ter
s tajnim glasovanjem izvolijo svoje predstavnike v svet šole.

17. člen

Ko dosedanji predsednik sveta šole prejme imena izvoljenih članov
sveta, skliče konstitutivno sejo sveta, na kateri prisotni člani sveta ve-
rificirajo mandate izvoljenih članov sveta in izmed sebe izvolijo pred-
sednika sveta šole in njegovega namestnika.

Do konstituiranja sveta šole naloge sveta opravlja dosedanji svet šole.

18. člen

Svet šole:
-  imenuje in razrešuje ravnatelja šole,
-  sprejema pravila šole,
-  sprejema program razvoja šole,
-  sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovem izvajanju, 
-  določi finančni načrt in sprejema zaključni račun šole,
-  odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
-  obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki, 
-  odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca, 
-  obravnava poročila o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
-  daje ustanovitelju in ravnatelju predloge in mnenja o posameznih

vprašanjih,
-  odloča o statusnih spremembah in spremembah dejavnosti šole v

soglasju z ustanoviteljem, 
-  določa in voli izvršilne organe šole,
-  obravnava zadeve, ki mu jih predloži vzgojiteljski in učiteljski zbor,

šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev,
skupnost učencev,

-  obravnava mnenja in predloge sveta staršev in ustanovitelja,
-  odloča na drugi stopnji o pritožbah v zvezi z uresničevanjem pravic,

obveznosti in odgovornosti zaposlenih na šoli, 
-  sprejme svoj poslovnik in predpise, kako deluje svet šole, 
-  opravlja druge pristojnosti po zakonu.

19. člen

Svet šole na svojih sejah odloča z večino glasov vseh članov. Svet šole
o predlogih sklepov glasuje praviloma javno, če se ne odloči za tajno
glasovanje.

20. člen

Članu sveta šole lahko preneha funkcija pred potekom mandata na
lastno željo, zaradi zunanjih okoliščin (prenehanje zaposlitve, otrok
preneha obiskovati šolo, vrtec) ali če je odpoklican. V tem primeru se
izvedejo nadomestne volitve.

Ravnatelj

21. člen

Pedagoški vodja in poslovodni organ šole je ravnatelj. Ravnatelj oprav-
lja naslednje naloge:
-  organizira, načrtuje in vodi delo šole,
-  pripravlja program razvoja šole,
-  pripravlja predlog letnega delovnega načrta in je odgovoren za nje-

govo izvedbo,
-  je odgovoren za uresničevanje pravic otrok ter pravic in dolžnosti

učencev,
-  vodi delo vzgojiteljskega in učiteljskega zbora,
-  oblikuje predlog nadstandardnih programov,
-  spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih de-

lavcev,
-  organizira mentorstvo za pripravnike,
-  prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu vzgojiteljev oziroma uči-

teljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje,
-  predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive,
-  odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,
-  spremlja delo svetovalne službe,
-  skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestanki, govorilne

ure in druge oblike sodelovanja),
-  obvešča starše o delu šole in o spremembah pravic in obveznosti

učencev,
-  spodbuja in spremlja delo skupnosti učencev,
-  odloča o vzgojnih ukrepih,
-  zagotavlja izvrševanje odločb državnih organov,
-  zastopa in predstavlja šolo in je odgovoren za zakonitost dela,
-  določa sistemizacijo delovnih mest,
-  odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti

delavcev,
-  skrbi za sodelovanje šole s šolsko zdravstveno službo in
-  opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi. 

Ravnatelj lahko za opravljanje posameznih nalog iz svoje pristojnosti in
za nadomeščanje v času odsotnosti pisno pooblasti delavca šole.
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22. člen

Ravnatelja imenuje na podlagi javnega razpisa za mandatno obdobje
petih let, ki se lahko ponovi, svet šole, če izpolnjuje naslednje pogoje:

-  da ima najmanj visokošolsko izobrazbo, 
-  izpolnjevati mora pogoje za učitelja ali za svetovalnega delavca na

šoli, na kateri bo opravljal funkcija ravnatelja,
-  imeti mora najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, 
-  imeti mora naziv svetnik ali svetovalec oziroma pet let naziv mentor,
-  opravljen mora imeti ravnateljski izpit,
-  da k imenovanju pridobi svet šole soglasje ministra za šolstvo in

šport.

Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena je za ravnatelja lah-
ko imenovan tudi kandidat, ki nima ravnateljskega izpita, mora pa si ga
pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata.

Če ravnatelj ravnateljskega izpita ne opravi v roku iz prejšnjega odstav-
ka, mu preneha mandat po zakonu.

23. člen

Svet šole mora pred imenovanjem ali razrešitvijo ravnatelja šole prido-
biti mnenje učiteljskega zbora šole, mnenje sveta staršev in mnenje
občine, na območju katere ima šola sedež.

Učiteljski zbor o mnenju iz prvega odstavka tega člena glasuje tajno.

Če učiteljski zbor, svet staršev oziroma občina ne da soglasja v 20
dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet imenuje oziroma
razreši ravnatelja brez tega mnenja.

Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen,
lahko svet odloči o imenovanju ravnatelja brez tega mnenja.

24. člen

Ravnatelja razreši svet šole.

Svet šole mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi seznaniti ravnate-
lja z razlogi zanjo in mu dati možnost, da se o njih izjavi.

Svet šole s predlogom za razrešitev seznani lokalno skupnost, svet
staršev in učiteljski zbor šole.
Svet šole obrazložen predlog za razrešitev ravnatelja posreduje v mne-
nje ministru. Svetu ni treba zaprositi za mnenje ministra, če se ravna-
telja razreši na njegov predlog. V tem primeru svet o razrešitvi ravnate-
lja obvesti ministrstvo.

Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen,
lahko svet odloči o razrešitvi ravnatelja brez tega mnenja.

Svet šole po prejemu mnenja ministra oziroma po preteku roka iz
prejšnjega odstavka odloči o razrešitvi s sklepom in ga vroči ravnate-
lju. Zoper odločitev sveta šole je možno sodno varstvo v skladu zako-
nom, ki ureja zavode

Vršilec dolžnosti ravnatelja

25. člen

Če ravnatelju predčasno preneha mandat oziroma če nihče izmed pri-
javljenih kandidatov za ravnatelja ni imenovan, svet šole imenuje vršil-
ca dolžnosti ravnatelja izmed strokovnih delavcev šole oziroma izmed
prijavljenih kandidatov, vendar največ za eno leto.

Če v 60 dneh po prenehanju mandata ravnatelju svet šole ne imenuje
niti ravnatelja niti vršilca dolžnosti ravnatelja, imenuje vršilca dolžnosti
ravnatelja v naslednjih osmih dneh minister.

V primeru iz prejšnjega odstavka mora svet takoj začeti postopek za
imenovanje ravnatelja.

Pod pogoji iz prejšnjih odstavkov tega člena lahko ista oseba v istem
zavodu opravlja funkcijo vršilca dolžnosti ravnatelja največ dvakrat.

Pomočnik ravnatelja

26. člen

Ravnatelj ima lahko enega ali več pomočnikov, ki pomagajo ravnatelju
pri opravljanju poslovodnih in pedagoških nalog. Pomočnik ravnatelja
opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj in ga nadomeš-
ča v njegovi odsotnosti.

Za pomočnika ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za
ravnatelja, razen šole za ravnatelja oziroma ravnateljskega izpita.

Pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje ravnatelj. Ravnatelj mora
pomočnika ravnatelja, ki ga razreši, seznaniti z razlogi za razrešitev.
Pred razrešitvijo mora ravnatelj z razlogi za razrešitev seznaniti vzgoji-
teljski, učiteljski oziroma predavateljski zbor.

27. člen

Podružnico šole vodi vodja podružnice, ki ga imenuje in razrešuje rav-
natelj šole izmed delavcev podružnice šole za nedoločen čas. Vodja
podružnice opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj.

Strokovni organi

28. člen

Strokovni organi na šoli so: 
- vzgojiteljski zbor,
- strokovni aktiv vzgojiteljev, 
- učiteljski zbor,
- oddelčni učiteljski zbor, 
- razrednik in
- strokovni aktivi.

Naloge in pristojnosti strokovnih organov šole so določene v Zakonu
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.

VI. SREDSTVA ŠOLE

29. člen

Ustanovitelj iz proračunskih sredstev zagotavlja materialno osnovo za
redno dejavnost šole, v skladu s programom dejavnosti.

Ustanovitelj zagotavlja tudi nabavo novih sredstev v skladu s progra-
mom razvoja šole ter v skladu s proračunom za tekoče leto.

Način financiranja in pridobivanja sredstev šole določata zakon in
ustanovitelj.

Potrebna sredstva za opravljanje osnovne dejavnosti se opredelijo v
letnem planu oziroma programu šole.

Šola pridobiva in uporablja sredstva za opravljanje dejavnosti na način
in pod pogoji, določenimi z zakonom in s tem odlokom.

Šola mora uporabljati sredstva za namene, ki jih določi ustanovitelj in
posredovati letna poročila ustanovitelju.

Primanjkljaj sredstev za dela šole, ki nastane pri izvajanju medsebojno
dogovorjenega programa, upoštevajoč dogovorjena merila in kriterije,
krije ustanovitelj v skladu z zakonom.

30. člen

Šola odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga.

31. člen

Ustanovitelj odgovarja za obveznosti šole do višine sredstev, ki jih v
skladu z veljavnimi predpisi zagotavlja šoli, subsidiarno.

32. člen

Šola ima šolski sklad, iz katerega se financirajo dejavnosti, ki niso se-
stavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih
sredstev, nakup nadstandardne opreme, zviševanje standarda pouka
in podobno.
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Sklad pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin in iz
drugih virov.

Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in šest članov, od ka-
terih so najmanj trije predstavniki šole. Svet staršev imenuje upravni
odbor. Predstavnike šole predlaga svet šole.

Za delovanje sklada upravni odbor lahko sprejme pravila.

VII. OBVEŠČANJE DELAVCEV ŠOLE

33. člen

Delavci šole morajo biti obveščeni o vseh zadevah, ki jih določa kolek-
tivna pogodba, zlasti pa:

- o rezultatih ob periodičnih in zaključnem računu,
- o kazalcih, ki so predpisani z zakoni in drugimi predpisi, 
- o sklepih organov šole,
- o ugotovitvah kontrolnih organov.

34. člen

Ravnatelj mora pred odločitvami, ki jih določa kolektivna pogodba, pri-
dobiti mnenje delavcev.

Delavce obvešča ravnatelj ali od njega pooblaščena oseba. O delu
organov v šoli obvešča delavce predsedujoči posameznega organa.

Delavce se obvešča na zborih delavcev ali z objavljanjem sklepov na
oglasnih deskah.

VIII. SPLOŠNI AKTI ŠOLE

35. člen

S splošnimi akti se urejajo odnosi v šoli. Na predlog ravnatelja spreje-
ma svet šole:
- pravila šole,
- pravilnik o delovnih razmerjih,
- druge akte v skladu z zakoni ali sklepi sveta šole.

Ravnatelj sprejema organizacijske predpise in druge akte za urejanje
življenja in dela na šoli.

Posamični akti morajo biti usklajeni z veljavnimi splošnimi akti.

Splošni akti morajo biti objavljeni na oglasnih deskah in začno pravilo-
ma veljati osmi dan po objavi.

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

36. člen

Novi svet šole se oblikuje skladno z določili tega odloka po poteku
mandata dosedanjemu svetu šole. 

37. člen

Medsebojne pravice in obveznosti bosta ustanovitelj in šola izvajala v
skladu s tem aktom, pravili šole in zakonom.

38. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o uskladitvi akta
o ustanovitvi javnega zavoda osnovna šola Davorin Jenko Cerklje na
Gorenjskem z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobra-
ževanja (Uradni vestnik Gorenjske, št. 29/1997, Uradni vestnik Obči-
ne Cerklje na Gorenjskem, št. 1/1998 in 2/1999).

39. člen

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

Številka: 032-10/2006-80
Datum: 18.06.2008

Občina Cerklje na Gorenjskem
Župan

Franc ČEBULJ, l.r.

12.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni
vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. št. 1/99, 1/01, 3/02,
4/03 in 2/07) je Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem na 10.
redni seji, dne 18. 6. 2008, sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o najemu oz. uporabi

Kulturnega hrama Ignacija Borštnika v Cerkljah na Gorenjskem

1. člen

V 6. členu Pravilnika o najemu oz. uporabi Kulturnega hrama Ignacija
Borštnika v Cerkljah na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na
Gorenjskem, št. 4/2007) se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:

”Zavoda OŠ Davorina Jenka in Marijin vrtec sta v primeru izvedbe ne-
komercialne prireditve zavezanca za plačilo najemnine v vrednosti 30
% najemnine, ki je z veljavnim cenikom določena za Zavode in društva
s sedežem v občini Cerklje na Gorenjskem, v primeru izvedbe komer-
cialne prireditve pa sta dolžna navedeno najemnino plačati v celotnem
znesku, skladno z veljavnim cenikom”.

2. člen

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o najemu oz. upora-
bi Kulturnega hrama Ignacija Borštnika v Cerkljah na Gorenjskem za-
čne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Cerklje
na Gorenjskem.

Številka: 032-10/2006-84
Cerklje na Gorenjskem, dne 18. 6. 2008

Župan Občine Cerklje na Gorenjskem
Franc ČEBULJ, l.r.

13.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni
vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. št. 1/99, 1/01, 3/02,
4/03 in 2/07) je Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem na svo-
ji 10. redni seji, dne 18. 6. 2008, sprejel

SKLEP
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o cenah najema oz. upo-

rabe Kulturnega hrama Ignacija Borštnika v Cerkljah na Go-
renjskem

1. člen

V 1. členu Sklepa o cenah najema oz. uporabe Kulturnega hrama Ig-
nacija Borštnika v Cerkljah na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine
Cerklje na Gorenjskem, št. 4/2007) se tabela ”Stroški” v celoti spre-
meni in nadomesti z naslednjo tabelo:

STROŠKI čas najema cena v EUR
Čiščenje prireditev 60
Garderobe ura 15
Video projektor ura 10
Dodatni stoli kos 1
Zborovske stopnice kos 3
Tonski mojster ura 13
Dežurni skrbnik ura 13
Dežurni gasilec ura 13

2. člen

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

Številka: 032-10/2006-85
Cerklje na Gorenjskem, dne 18. 6. 2008

Župan Občine Cerklje na Gorenjskem
Franc ČEBULJ, l.r.



14.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
100/05 ZLS-UPB1), 2. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št.
22/98 do 15/03), 7. in 16. člena Statuta Občine Cerklje na Gorenj-
skem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem št. 1/99,1/01,
3/02, 4/03, 2/07), Pravilnika o sofinanciranju športnih programov v
Občini Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Go-
renjske, št. 4/03, 2/05, 1/08), Javnega razpisa za sofinanciranje let-
nih programov športa iz proračuna Občine Cerklje na Gorenjskem za
leto 2008 (Novice izpod Krvavca 1/08) je Občinski svet Občine Cer-
klje na Gorenjskem na 10. redni seji dne, 18. 6. 2008 sprejel

SKLEP
o dodelitvi sredstev za sofinanciranje letnih programov športa

v občini Cerklje na Gorenjskem za leto 2008

1. člen

Sredstva o dodelitvi športnim društvom in športnim klubom, ki deluje-
jo na področju občine Cerklje na Gorenjskem, so razdeljena na pod-
lagi 32. člena Pravilnika o sofinanciranju športnih programov Občine
Cerklje na Gorenjskem za leto 2008 v višini:

Športno društvo Adergas 2.813,00 EUR
Rokometni klub Cerklje 18.673,00 EUR
Nogometni klub Velesovo 19.255,00 EUR
Športno društvo Krvavec Cerklje 16.803,00 EUR
Rekreativno društvo Strmol 505,00 EUR
Karate klub Cerklje 1.298,00 EUR
Športno društvi BI Nordic 649,00 EUR

2. člen

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

Številka: 032-10/2006-83
Cerklje na Gorenjskem, dne 18. 6. 2008

ŽUPAN
Občine Cerklje na Gorenjskem

Franc ČEBULJ, l.r.

15.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS-UPB2/ (Ur.l.
RS, št. 94/2007) in 7. člena statuta občine Cerklje na Gorenjskem
(Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjske, št. 1/99, 01/01,
03/02, 4/03 in 2/07) je občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem
na svoji 10. redni seji dne 18. 06. 2008 sprejel naslednji 

SKLEP
o izvzemu iz javnega dobra

1.

Občinski svet občine Cerklje na Gorenjskem je odločil, da se zemljiš-
čem s parcelnimi številkami:
- 108/18, pot 510 m2, vpisana v vl. št. 781, k. o. Velesovo,
- 108/37, cest 11 m2, vpisana v vl. št. 781, k. o. Velesovo
- 108/38, pot 57 m2, vpisana v vl. št. 781, k. o. Velesovo
- 1195/6, cesta 59 m2, vpisana v vl. št. 781, k. o. Velesovo
izvzamejo iz javnega dobra.

2.

Na nepremičninah iz 1. točke tega sklepa pridobi lastninsko pravico
Občina Cerklje na Gorenjskem, 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: 032-10/2006-81
Datum: 18. 06. 2008

Občina Cerklje na Gorenjskem
ŽUPAN

FRANC ČEBULJ, l.r.

16.

V skladu z 7. odstavkom 11. člena in 15. členom Zakona o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list, RS, št. 14/2007),
15. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list, RS, št. 84/2007) in 84. člena Statuta Občine Cerklje na
Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 1/99,
01/01, 03/02, 4/03 in 2/07) je občinski svet Občine Cerklje na Go-
renjskem na 10. redni seji dne 18. 06. 2008 sprejel

Spremembe in dopolnitve
LETNEGA NAČRTA

pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem 
Občine Cerklje na Gorenjskem

1. člen

V 2. členu Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim
premoženjem Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine
Cerklje na Gorenjskem, št. 4/2007), se doda:

”41. parc. št. 671/15, pašnik, 38 m2, ki je vpisana v ZKV 1115 k. o.
Velesovo” 

2. člen

Za 2. členom se doda nov 3. člen, ki se glasi:
”V brezplačno uporabo se oddajo naslednji prostori v Kulturnem hra-
mu Ignacija Borštnika v Cerkljah na Gorenjskem: 
- večnamenski prostor - pevska soba, 
- skladišče III,
- hodnik do prostorov. 
Navedeni prostori se oddajo v brezplačno uporabo društvu, ki deluje
v javnem interesu na področju kulturne dejavnosti.” 

3. člen

Ostali členi se ustrezno preštevilčijo.

4. člen

Spremembe in dopolnitve Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja
z nepremičnim premoženjem Občine Cerklje na Gorenjskem se obja-
vijo v Uradnem vestniku občine Cerklje na Gorenjskem in začnejo ve-
ljati naslednji dan po objavi. 

Številka: 032-10/2006-82
Datum: 18. 06. 2008 

Občina Cerklje na Gorenjskem
ŽUPAN

FRANC ČEBULJ, l. r.

Uradni vestnik št. 2 - 24. 6. 2008
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KOMUNALA KRANJ d.o.o., UL. MIRKA VADNOVA 1, KRANJ Čisto je lepo.

Sledimo ekološkim znakom 
na izdelkih

Kot pri mnogih stvareh, tudi pri odpadkih velja, da je bolje prepre-
čiti kot zdraviti. Najbolj učinkovit boj proti naraščajočim količinam
odpadkov je preprečevanje oziroma zmanjševanje nastajanja od-
padkov ter vnovična uporaba oziroma recikliranje. Na odpadke
moramo misliti, že ko kupujemo. Preden se odločimo za nakup, se
je vredno vprašati, kaj resnično potrebujemo in česa ne. 
Odgovornost do okolja lahko pokažemo med drugim tudi tako, da
se odločimo za izdelke, ki se jih lahko predela, reciklira oziroma
so izdelki iz že recikliranih materialov. 
Bodimo pozorni na tako imenovane ekološke oznake, ki se pojav-
ljajo na izdelkih v obliki grafičnih znakov in logotipov. Bodimo po-
zorni na opise, ki poudarjajo ekološko prednost izdelka. 
Danes je na tržišču veliko izdelkov, ki so manj škodljivi za okolje
oziroma so do okolja prijaznejši od drugih. S tem, ko se odloča-
mo zanje, veliko prispevamo k ohranjevanju naravnih virov. 

Ekološki znaki se lahko nanašajo na sam izdelek ali na embalažo
izdelka. Če je izdelek označen z ekološkim znakom, ga ne 
odložimo med druge odpadke v običajen zabojnik za mešane 
komunalne odpadke, pač pa v zabojnike za ločeno zbiranje 
odpadkov.

Najbolj pogost znak je tako imenovani 
znak Mobiusova zanka, ki se pojavlja v 
različnih oblikah in pomeni, da se izdelek 
ali embalaža lahko predela, oziroma ozna-
čuje izdelek, ki je že izdelan iz recikliranih
materialov.

Vsak krak predstavlja del verige recikliranja:
zbiranje, predelava v nov izdelek in nakup
izdelka iz reciklata.

Trikotnik pomeni, da izdelek lahko reciklira-
mo. Znotraj in pod znakom so pogosto na-
pisane številke, pod njim pa črkovne krati-
ce, ki označujejo vrsto materiala. Oznake se 
nanašajo na različne vrste plastičnih mate-
rialov.

Simbol s krožnico se uporablja za embala-
žo, ki je delno ali v celoti izdelana iz recikli-
ranega materiala. Črka X označuje procen-
tualni delež recikliranega materiala.

Puščici predstavljata, da je izdelek name-
njen večkratni uporabi, kot so na primer pov-
ratne steklenice.

Mednarodni znak, ki označuje polietilensko
folijo, ki je sprejemljiva za okolje. Pogosto
znak najdemo na vrečkah.

Znak Zelena pika označuje, da je embalaža
izdelka vključena v sistem ravnanja z odpad-
no embalažo. Izdelek se zbira, ponovno upo-
rabi, reciklira ali drugače ustrezno predela. 
V Sloveniji znak podeljuje družba Slopak, 
d. o. o., tistim izdelovalcem, ki so vključeni 
v sistem za zbiranje in predelavo odpadne 
embalaže SLOPAK, kar pomeni, da se upošteva zahteve Uredbe o
ravnanju z embalažo in odpadno embalažo.
Slovenija je ob vstopanju v EU morala prilagoditi svojo zakonoda-
jo evropskemu pravnemu redu. Na področju embalaže in odpad-
ne embalaže je bil tako konec leta 2000 sprejet Pravilnik o ravna-
nju z embalažo in odpadno embalažo, ki proizvajalcem, uvozni-
kom in embalerjem nalaga zakonsko obveznost prevzemanja in
predelovanja ter recikliranja odpadne embalaže. Zato je bila v letu
2002 ustanovljena družba za ravnanje z odpadno embalažo SLO-
PAK. Družba organizira in izvaja prevzem, razvrščanje, predelavo
in reciklažo odpadne embalaže v Sloveniji. 

V Evropski uniji je najbolj znan ekološki znak EU
roža. Leta 1992 se je pojavila ideja o enotni
ekološki oznaki, ki bi se uporabljala na trgih ev-
ropske unije. Da je izdelek lahko označen z EU
rožo, mora izpolnjevati mnoge kriterije, kot so
zmanjševanje porabe naravnih virov in energije,
uporaba tehnologije, ki je prijazna do okolja,
zmanjševanje onesnaževanja zraka, tal in vode, zniževanje stroškov
ravnanja z odpadki, zmanjševanje hrupa in ohranjanje ekosistemov.

Ne pozabimo, da se pot odpadka začne pri vsakem od nas. 
Mislimo na odpadke že, ko kupujemo:
- Izogibajmo se nepotrebni embalaži.
- Izogibajmo se izdelkom za enkratno uporabo.
- Izogibajmo se izdelkom, ki vsebujejo nevarne snovi. Preverimo poda-
tke na etiketi, izogibajmo se izdelkom, ki so označeni z besedami 
nevarno, okolju škodljivo, zdravju škodljivo, vnetljivo, jedko, strupeno.

- Poiščimo okolju prijazne izdelke. Sledimo ekološkim znakom.
- Kupujmo izdelke za večkratno uporabo, kot je povratna embalaža.
- V trgovino se vedno odpravimo z nakupovalno vrečko oziroma košaro.

Vedno več odpadkov je moč reciklirati in iz njih narediti zopet 
uporabne surovine. Pogoj za uspešno vključitev odpadkov v pre-
delavo je, da se odpadke ločuje na mestu, kjer nastajajo, se pravi 
v vsakem domu.
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Ostreje in dosledno do kršiteljev
Tokrat bom napisal članek v nekoliko dru-

gačni ”luči” kot sicer, saj mislim, da je potreb-
no v določenih pogledih mojega dela, nastopi-
ti odločneje. Zakaj gre?! Mineva osmo leto,
odkar sem prevzel vodenje policijskega okoli-
ša za občino Cerklje na Gorenjskem. Na začet-
ku sem si zastavil določene prioritete, da bom
lažje obvladoval varnostne razmere, predvsem
pa v skupnem interesu vseh občanov tudi re-
presivno ukrepal, če bom s tem pripomogel k
boljšim varnostnim razmeram. In če začnem
pri prometni varnosti: kljub temu da sem posa-
meznike velikokrat opozarjal na ene in iste kr-
šitve, nič ni zaleglo. Še več, določeni vozniki
se do mene obnašajo ignorantsko ali celo z ne-
koliko povzdignjenim glasom, češ ”ali nimaš
drugega dela?!” 

Že nekajkrat sem na tem mestu pisal, da je
lokalna skupnost močna le kot celota in da
sami izločite tiste, ki negativno vplivajo na

življenjske pogoje. Tukaj mislim na pogoste
kršitelje, ki izstopajo s svojim vedenjem. Ker
pa s svojim preventivnim delom nisem v celo-
ti uspel doseči ciljev, ki sem si jih pavšalno za-
stavil, sem letos pristopil nekoliko ostreje. Ver-
jamem, da so denarne globe zelo visoke, zato
sem prepričan, da lahko avtoritativno in z do-
slednim ukrepanjem zoper vsakega posamez-
nika uspem izboljšati prometne razmere. Sam
pogosto opravljam službo tudi v civilni obleki
in tako opažam mnogo preveč negativnih poja-
vov na cesti, kot bi sicer bilo sprejemljivo za
lokalno skupnost. 

Naj poudarim, da se bom morebitnih težav
loteval sistematično. Umirjal bom hitrost v ci-
vilni patrulji (z radarjem), nadzoroval uporabo
mobilnega telefona in varnostnega pasu med
vožnjo. Motoriste bom nadzoroval glede upo-
rabe varnostne čelade, ob vsakem najmanjšem
sumu o uživanju alkoholne pijače pa odrejal
preizkus alkoholiziranosti. Prepričan sem, da
se bo stanje popravilo, saj točno vem, kje se
moram lotiti težav. Naj ob tem dodam še to, da
ni nujno, da kršitelja ustavim takoj, saj imam
možnost, da izsledim kršitelja na domu (preko
registrske tablice), kjer bodo tudi sosedje vede-
li, da nekaj ni bilo v redu s posameznikom. 

In zakaj vse to pripovedujem: zato, ker mi
vedno več posameznikov posredno govori, kaj
vse se dogaja, jaz pa ne ukrepam. Vedno sem
govoril, da je voznika relativno lahko kaznova-
ti, a če ni dosežen namen, so ti ukrepi zaman.
Tokrat bom stvar obrnil in poskusil z ostrejšim
pristopom, kakor mi tudi zakon nalaga. Glede
prometne varnosti naj dodam še tole, pričaku-

jem, da mi boste nekako posredovali podatke,
kje se pojavlja problem oziroma kdo ga pov-
zroča. Vozniki z kros motorji, vozniki s štiriko-
lesniki, enosledna motorna vozila in drugi, so
pereč problem in z vašo pomočjo bom sankci-
oniral tudi njih. Le imena ali naslove bivališča
mi pošljite v nabiralnik policijske pisarne in
čeprav bo anonimno, bom z veseljem pristopil
k reševanju zadeve.

Stanje javnega reda in miru: na območju ce-
lotne občine se zmanjšuje število intervencij na
javnem kraju in s tem tudi povzeti ukrepi. Za
to so zaslužni tudi lastniki lokalov, ki dokaj
dobro upoštevajo zakonska določila v okviru
gostinstva oziroma ob morebitnih negativnih
pojavih obveščajo policijo in tako preprečijo
morebitne nadaljnje kršitve. Zmanjšalo se je
tudi število tatvin oziroma vlomov v stano-
vanjske hiše, saj policisti izvajamo nadzore
tudi v civilnih patruljah in v nočnem času, ko
nismo vsem na očeh. 

Dodal bi še to, da zelo dobro sodelujem z ob-
činsko upravo, kjer mi vedno priskočijo na po-
moč in nudijo potrebne informacije v okviru
skupnega interesa in v dobro lokalne skupno-
sti. Takšno sodelovanje pričakujem v prihod-
nje tudi od drugih občanov.

Naj zaključim z opozorilom; kmalu se bodo
začele počitnice, letni dopusti, zato bodite po-
zorni na sumljive osebe, posebej na tujce, ki se
vozijo okoli vašega bivališča. V času, ko ste na
morju, se s sosedom dogovorite, da vam iz
poštnega nabiralnika jemlje časopis, zvečer naj
za kratek čas prižge luč ali jo pusti čez noč.

Robert Šebenik, vodja policijskega okoliša
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Trg Davorina Jenka 9

4207 Cerklje, tel.: 04/252 13 21

Delovni čas: od 6. do 22. ure

torek zaprto
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Praprotna Polica 23 - Cerklje
tel.: 04/25 26 120, fax: 04/25 26 121

stanovanje: 04/25 22 043

GSM: 041/781 023
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AVTOKLEPARSTVO

AVTOKLEPARSKA IN LIČARSKA DELA,
S E R V I S I , V L E K A I N Č I Č E N J EŠ

Lovci imajo nove člane
Lovska družina Krvavec je junija izpeljala lovsko strelsko tekmovanje na Štefanji Gori, kjer

še vedno gradijo svoj lovski dom. Udeležilo se ga je okoli 40 lovcev, zmagala pa je domača
ekipa. Starešina Ivan Preša je zadovoljen, ker so letos medse na novo sprejeli štiri mlade čla-
ne, ki so se pridružili že šestim pripravnikom iz lanskega leta. Lovci opažajo, da kar nekaj
divjadi še vedno vzame zelo prometna cesta letališče-Brnik-Lahovče, opažajo pa tudi, da na
poljih nastaja nekaj škode zaradi srnjadi, vran in divjih prašičev, na katere je lov zelo teža-
ven. Kmete, ki na svojih pridelovalnih površinah na območju Cerkelj opazijo kakšno spre-
membo, naprošajo, da jih o tem takoj obvestijo (Ivan Preša 041/637 088, Rok Ropret 041/254
087 ali Ivan Jenko 051/204 516). Le tako bodo lovci lahko pravočasno ukrepali.  S. Š.
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Na Krvavcu okronali Golčerja
Letošnja kraljevska etapa kolesarske dirke Po Sloveniji se je končala na planini Jezerca pod Krvavcem. 

Cerklje - Na 15. kolesarski dirki Po Sloveni-
ji, največji etapni dirki pri nas, ki je potekala
od 11. do 14. junija, je nastopilo 16 ekip, od
tega dve z licenco Pro Tour (Liquigas in Lam-
pre). Kolesarji so vozili štiri etape, tretja, kra-
ljevska, se je končala z vzponom iz Cerkelj na
Krvavec, ki je odločal tudi o zmagovalcu letoš-
nje dirke.

Prav kraljevska etapa s startom v Škofji
Loki in ciljem na planini Jezerca pod Krvav-
cem, je bila ena izmed letošnjih novosti. Izka-
zala se je za pravilno, saj se je ob progi kljub
slabemu vremenu (dežju in mrazu, na vrhu so
bile le štiri stopinje nad ničlo) zbralo veliko
kolesarskih navdušencev. Etapo so prav zara-
di slabega vremena skrajšali za 30 kilome-
trov, tako da pred zaključnim vzponom na Kr-
vavec ni bilo kroga od Cerkelj preko Šentur-
ške gore in Kamnika.

Golčer prvi na Krvavcu 
Če je v zadnjih letih odločal vzpon iz doline

Trente na Vršič, je bil tokrat torej odločilen Kr-
vavec. Največ moči na zaključnem, 12-kilo-
metrskem vzponu, je imel v nogah Štajerec
Jure Golčer (LPR). Zmaga na Krvavcu je zanj
pomenila tudi skupno zmago na dirki, kar mu
je uspelo drugič v karieri. Premagal je celo ta-
kega asa, kot je Franco Pellizotti (Liquigas),
ki je na letošnjem Giru dobil gorski kronome-
ter na Kronplatz, skupno pa je bil na dirki po

Italiji četrti. ”Zmaga ni pričakovana, saj sem
bil po Giru zelo utrujen in tudi nisem bil pre-
pričan vase. Odločitev je padla v zadnjih štirih
kilometrih vzpona. Vedel sem, da lahko zma-
gam le, če pridem solo. Seveda je dober obču-
tek premagati Pellizottija, vendar je on Giro od
začetka do konca dirkal na polno, tako da je
zelo utrujen, poleg tega tudi motivacija verjet-
no ni prava. Se ne bi primerjal z njim,” je bil
pod Krvavcem zadovoljen Golčer. Za zmago
so mu na glavo nadeli krono, podobno kot Pel-
lizottiju na Kronplatzu. 

Maja Bertoncelj, foto: Tina Dokl

Zaključek nogometne sezone
Zaključili smo nogometno sezono2007/08, s katero smo lahko zado-

voljni, seveda pa si v naslednjih sezonah želimo še boljših rezultatov.
V letošnji sezoni smo tekmovali v devetih različnih selekcijah in dveh

različnih ligah. Ženski del ekip igra prvo slovensko ligo, kjer so člani-
ce zasedle 3. mesto, U17 - 4. mesto in U13 - 3. mesto, le-te pa so v ma-
lem nogometu postale državne prvakinje, kar nam pomeni zelo velik
uspeh. Ostale ekipe igrajo prvo gorenjsko ligo in so zasedli naslednja
mesta: U8 - 4. mesto, U10 - 10. mesto, U12 - 3. mesto, U14 - 10. me-
sto, mladinci 2. mesto in člani 4. mesto. V gorenjskem pokalu pa so
člani prvič v zgodovini kluba igrali v finalu pokala in zasedli odlično
drugo mesto, s tem pa so se uvrstili v šestnajstino Hervis pokala.

Zadnji teden v mesecu juniju za naše najmlajše pripravljamo nogomet-
ni tabor pod sloganom Žoga je najboljša droga, na katerega je prijavlje-
nih 50 otrok, starih od 7 do 11 let. Njihovi starši nam jih bodo zaupali za
štiri dni, kjer imajo pod vodstvom trenerja Marjana Urha strokovno iz-
delan program. Obsega dvakrat na dan nogometno področje, družabne
igre z pomočjo izdelanega poligona, večerni kres, pohodniški izlet in
osnovne dnevne obveznosti. Hvala staršem, ki nam zaupate in nas pod-
pirate v tem projektu! Za sezono 08/09, ki je pred vrati, pa smo resno za-
skrbljeni, saj NZS postavlja vedno nove, ostrejše športne kriterije za pri-
dobivanje uporabnega dovoljenja za tekmovalni sistem ženske nogomet-
ne lige. Trenutno NK Velesovo teh kriterijev ne izpolnjuje. Skupaj upa-
mo, da ni daleč čas, ko se bodo te zadeve začele odvijati v pravo smer.
Zato gremo strpno in samozavestno v novo sezono, saj lahko le z dejanji
in pridnim, poštenim delom dokažemo, da zmoremo biti še boljši, saj si
želimo igrati v višjih ligah. Zavedamo se, da smo za uspehe najprej od-
govorni prav mi, ki smo v vodstvu kluba, in za nami strokovno izobra-
ženi in pozitivni trenerji posameznih selekcij.   NK Velesovo

Kmalu rokometni tabor
Rokometaši so s tekmovanji zaključili v prvi polovici maja, istega

meseca pa so izpeljali tudi občni zbor Rokometnega kluba Cerklje.
Nad preteklo sezono so kar zadovoljni, le članska ekipa bi morda lah-
ko iztržila več. Prav zato jo bodo za naslednjo sezono poskušali okre-
piti z dvema, tremi igralci, saj so si za cilj postavili igrati v končnici za
prvaka 2. državne lige. Kot je povedal predsednik kluba Bojan Korbar,
so veseli napredka pri nekaterih mlajših selekcijah, njihovi dečki (let-
nik 94/95) so na primer bili tretji na tekmovanju gorenjskih šol. Od 30.
junija do 5. julija bodo v Cerkljah pripravili tabor rokometa, kakršne-
ga so tradicionalno organizirali več let nazaj, prav na njih pa so se z ro-
kometom seznanili igralci v današnji članski ekipi. Udeležba na tabo-
ru bo brezplačna, vsak dan pa bo potekal od 9. do 12. ure. Prijave spre-
jema Jože Cuderman, lahko pa se otroci 30. junija ob 9. uri osebno
oglasijo na zunanjem igrišču ob šoli. S. Š.

Mladi košarkarji v Franciji
Konec maja so se mladi košarkarji, natančneje pionirji Europcar Kr-

vavec udeležili FIBA mednarodnega turnirja v Ardresu v Franciji, kjer
so igrali z vrstniki iz Eastbourna (Anglija), Steinsla (Luksemburg),
Vilniusa iz Litve, domačega Ardresa, poljskega Gdanska in z ekipo
Beograda (Srbija). Pionirji Europcar Krvavec so sicer po zmagah nad
Šenčurjem 63:43 in 37:32 na tretjem mestu na lestvici 2. SKL. Mlajši
pionirji Krvavec Tonač so v zadnji tekmi premagali Logatec 44:26 in
so četrti. Mladinsko-članska ekipa Češnar Krvavec igra v letni gorenj-
ski košarkarski ligi. Trenutno so vodilni na lestvici, saj so premagali
Rock ‘n roll pub 86:80, Pizzerijo Bolero 74:62 in 78:73, Mojstrano
90:72, Praprot 94:76, Podnart 83:82, klonili pa proti Prošportu 64:80
in Sharku 73:76. S. Š.

Kolesarjem asfaltirali cesto
Ker se je kraljevska etapa Dirke po Slo-

veniji končala na Krvavcu, so le dva dni
prej asfaltirali še slabih štiristo metrov cilj-
ne ravnine na Planini Jezerca. Pri tem so
združili moči občina Cerklje na Gorenj-
skem in RTC Krvavec (skupaj 18 tisoč ev-
rov), ki sta prispevala za asfalt, Cestno
podjetje Kranj ter pašni skupnosti Jezerca
in Kriška planina pa so brez plačila opravi-
li zemeljska dela. Kot je dejal župan Franc
Čebulj, bodo še letos na koncu asfaltne ce-
ste postavili zapornico, preko katere bodo
na vrh Krvavca smeli peljati samo lastniki
objektov in tamkajšnji gostinci. S. Š.

Franco Pellizotti (Liguigas, na sliki) je letošnji Giro d’
Italia končal na skupno četrtem mestu in bil junak
gorskega kronometra na Kronplatz. V vzponu na
Krvavec je bil od njega boljši Slovenec Jure Golčer
(LPR). 
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Delovni čas: 12.00 - 23.00

Delovni čas razvoza hrane:
pon. - pet.: 9.00 - 23.00

sob. in ned.: 12.00 - 23.00

NOVO! Odprta letna terasa

Znova kolesarji na Krvavcu
V sklopu akcije ”Slovenija kolesari” bosta 28. in 29. junija na Krvavcu potekala vzpon na Krvavec in tekma

gorskih kolesarjev. 

Rekreacijsko društvo Strmol letošnji, 3. vzpon
za kralja in kraljico Krvavca 2008 organizira v
sodelovanju z društvom Bambi. Start bo v sobo-
to, 28. junija, ob 11. uri pred picerijo Pod Jenko-
vo lipo, cilj je planina Jezerca. Za razliko od
prejšnjih let bo RD Strmol letos gorskokolesar-
sko tekmovanje organiziral posebej, in sicer v
nedeljo, 29. junija. Start in cilj bosta na Krvav-
cu (pred brunarico Sonček). Ker bodo pri gor-
skem kolesarjenju različne dolžine in zahtevno-
sti prog, bo tudi več startov (otroci ob 9. uri,
mladinci, rekreativci, ženske in starejši ob 10.45
ter tekmovalci z licencami ob 13. uri). Vabljeni
tudi otroci od 9 let naprej, ki obvladate vožnjo z
gorskim kolesom, da pridete v spremstvu star-
šev in se preizkusite na lažji progi. 

Vse udeležence ali gledalce v RD Strmol
prosijo, da v času obeh prireditev upoštevajo
navodila redarjev, še posebej v nedeljo pa naj
se, če je le možno, na Krvavec popeljejo z gon-
dolsko žičnico, da ne motite kolesarjev udele-
žencev krosa. Več o prireditvah na spletni stra-
ni www.rd-strmol.si.

Simon Šubic Utrinek z lanske prireditve 

Škropili so podnevi
Med majskimi množičnimi pomori čebel so primer padca čebel,

sicer nekoliko manjšega obsega, odkrili tudi na Spodnjem Brniku -
pri predsedniku Čebelarskega društva Cerklje Franciju Strupiju.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pred kratkim že
sporočilo, da je edino na Spodnjem Brniku za pomor čebel kriva
nepravilna raba fitofarmacevtskih sredstev, ki so se uporabljala v
času letenja čebel, torej v dnevnem in ne v nočnem času. 

Strupi ob tem pravi, da nikogar ne želi kriviti za pomor njegovih
čebel, razmišlja pa, da bi morala biti država bolj pozorna, katera
fitofarmacevtska sredstva dovoljuje za uporabo, saj fitofarmacevt-
ska podjetja propagirajo tudi uporabo takih sredstev, ki imajo
škodljive učinke na okolje. ”Čebele so namreč prvi pokazatelj ones-
naženja narave. Že Einstein je dejal, da bomo štiri leta po izumrtju
čebel izumrli tudi ljudje, saj je čebela glavni opraševalec v naravi,”
je dejal. Vesel pa je, da so kmetijske zadruge in pospeševalne službe
v zadnjem obdobju uredile izobraževanje za uporabo škropiv, saj z
njimi pripomorejo, da se vsi uporabniki takih sredstev seznanijo s
koristnostjo in škodljivostjo kemikalij. 

Kmetijsko ministrstvo je sicer letos priskrbela pomoč za čebelar-
je, saj jim bo brezplačno razdelila preparat za zatiranje varoe. Takoj
ko bo možno, ga bo čebelarsko društvo tudi razdelilo med čebelar-
ji, da bodo lahko enotno pristopili k zatiranju varoe. 

Simon Šubic

Starodobniki leteli na Krvavec
Moto klub Leteči Kranjci iz Gorenje vasi vsako leto pripravijo eno

od gorskih hitrostnih dirk starodobnikov, ki šteje za državno prven-
stvo. Letos, 24. maja, so jo prvič organizirali na Krvavcu (prej
Šmarjetna gora in Črni vrh nad Polhovim Gradcem). Kot je povedal
direktor dirke Jože Turšič iz Ambroža pod Krvavcem, je dirka lepo
uspela, na njej pa je nastopilo 68 tekmovalcev, ki se je z motorji,
starejšimi od 25 let, na dvokilometrski progi pomerilo v trinajstih
kategorijah - prikoličarji in solo motorji. Nekateri motorji niso
zmogli krvavškega klanca, večina pa je svoje lastnike vendarle
pripeljala do cilja pri Ambružarju. S. Š.

www.gorenjskiglas.si
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Dosegli nadpovprečne rezultate
Cerkljanski učenci so v letošnjem šolskem letu dosegli nadpovprečno bero najvišjih priznanj na državnih

tekmovanjih iz znanj, prav tako nadpovprečno pa so se skoraj pri vseh predmetih odrezali tudi pri 
nacionalnem preizkusu znanj.

V letošnjem šolskem letu so na OŠ Davorina
Jenka v Cerkljah zasledovali predvsem tri cilje.
Prvi je bil neprestano povečevanje kakovosti
znanja in poučevanja, kar so uresničevali s pro-
jektom Fleksibilni predmetnik. Pod drugi cilj
so si zastavili, da izboljšajo vzgojno delovanje
šole in vrtca ter začno z vzgojnim načrtom, za
tretji cilj pa so si določili začetek vzgoje za
trajnostni razvoj, je povedal ravnatelj šole Bog-
dan Sušnik. 

”Na področju učenja in poučevanja ocenju-
jem, da smo bili zelo uspešni, saj smo dosegli
nadpovprečno bero najvišjih priznanj na dr-
žavnih tekmovanjih iz znanj. Na šoli so pote-
kali tudi nacionalni preizkusi znanj iz sloven-
ščine, matematike in fizike, po kriterijih NPZ
pa smo učence za potrebe projekta fleksibilni
predmetnik dodatno preizkusili še iz znanja
zgodovine in geografije. Skoraj pri vseh pred-
metih so učenci dosegli nadpovprečni rezultat.
Uspeli smo tudi povečati kontrolo in število
opravljenih domačih nalog,” je zadovoljen rav-
natelj. Po drugi strani ga skrbi vse večje števi-
lo popravnih izpitov pri učencih 9. razredov.
”Takim učencem sedaj nudimo dodaten pouk,”

dodaja. 
Zaradi vzgojnega delovanja šole so se do-

sledno odzivali na vse probleme, zato so bili
bolj učinkoviti, v vseh primerih pa so po bese-
dah ravnatelja uspeli vzpostaviti vsaj minimal-
no sodelovanje staršev. ”Število vzgojnih pro-
blemov se zmanjšuje in so tudi lažje obvladlji-
vi,” ugotavlja. 

V okviru vzgoje za trajnostni razvoj so na
šoli zbrali veliko količino odpadnega papirja, v
vseh razredih so izvedli program varčevanja s
pitno vodo, hrano in energijo, vestno so loče-
vali tudi odpadke. V okviru dneva šole so se
množično priključili očiščevalni akciji v orga-
nizaciji občine. 

”Vse tri cilje bomo v skladu z dolgoročno
strategijo zasledovali tudi v prihodnjem šol-
skem letu. Nadaljevali bomo projekt Fleksibil-
ni predmetnik in diferenciacijo s poudarkom
na vse večji individualizaciji dela z učenci,
tako na področju učenja, vzgojnega delovanja
in osebne rasti. Največji poudarek bomo dali
medpredmetnim povezavam in med njimi tudi
takim, ki učijo učiti, organizirati svoje delo,
kakovostnejšo rabo interneta in drugih komu-

nikacijskih virov. Na področju vzgojnega delo-
vanja bomo dokončno izoblikovali vzgojni na-
črt, v ta koncept pa postavili vse aktivnosti, ki
vodijo k boljšemu vzgojnemu delovanju šole.
Med drugim bomo še doslednejše upoštevali
pravila vedenja, še bolje spodbujali in nagraje-
vali učence ter tesneje sodelovali s starši. Na-
daljevali bomo tudi s prizadevanji za vzgojo za
trajnostni razvoj; spodbujali bomo varčevanje,
ozaveščanje, zmanjševanje odpadkov, protipo-
trošništvo,” napoveduje.

Ravnatelj ocenjuje, da na šoli uspešno deluje-
jo na izobraževalnem in vzgojnem področju,
da imajo vpeljan sistem za stalno presojanje
učinkovitosti dela, da zelo dobro sodelujejo s
starši in da so pomemben dejavnik pri bogate-
nju športne in kulturne podobe občine Cerklje.
”Tudi v prihodnje bomo nadaljevali s številni-
mi projekti s tega področja, za katere se trudi-
mo, da bi presegli tudi občinske okvire, pred-
vsem z Unicefovimi in Unescovimi projekti, s
sodelovanjem z okoliškimi šolami in drugimi
organizacijami. Želimo, da bi se otroci in star-
ši na šoli dobro počutili,” je zaključil ravnatelj.  

Simon Šubic

Letos šestnajst odličnih

Vseh osem let izobraževanja na Osnovni šoli Davorina Jenka v Cer-
kljah je z odličnim uspehom letos zaključilo šestnajst učencev. 13. ju-
nija jih je zato sprejel in jim osebno čestital župan Franc Čebulj. Ob
tej priložnosti jim je poklonil tudi Veliki slovar tujk. Letošnji osemlet-
ni odličnjaki so: Andraž Dobnikar, Petra Kostevc, Uroš Založnik,
Katja Žlebir, Katja Begelj, Danaja Plevel, Ana Korenčan, Anama-
rija Purgar, Nejc Sluga, Katja Žagar, Vid Žargaj, Petra Bobnar,
Anja Frantar, Lucija Korbar, Tjaša Petrič in Adam Prestor. S. Š.

Dobitniki zlatih priznanj 
Zlata priznanja na državnih tekmovanjih iz znanj so letos prejeli na-

slednji učenci: iz angleščine Tjaša Petrič, iz biologije Katja Žagar, iz
zgodovine Katja Žagar, iz matematike Laura Erzar, Andraž Dobni-
kar in Katja Žlebir, iz računalništva Andraž Dobnikar, iz fizike Lau-
ra Erzar, Andraž Dobnikar in Adam Prestor, iz tekmovanja o slad-
korni bolezni Laura Erzar in v mednarodnem tekmovanju Genius lo-
gicus Katja Žlebir, Tjaša Prosen, Martin Hočevar in Laura Slemc. 

Uspešna učenca
V generaciji učencev, ki so se letos poslovili od

osnovnošolskih klopi, sta vidno izstopala Ana-
marija Purgar iz Dvorij in Andraž Dobnikar s
Spodnjega Brnika. Anamarija predvsem zaradi
svoje osebnosti in nesebičnosti, Andraž pa je pre-
jel največ zlatih priznanj na državnih tekmova-
njih iz različnih znanj. 

Anamariji je šola na zaključni valeti kot zahva-
lo in nagrado podarila celo udeležbo na počitni-
škem taboru Slovenski otroški zbor 2008, kjer bo
lahko svoje glasbene in druge talente delila z
vrstniki iz vse Slovenije. V obrazložitvi so pove-
dali: ”Anamarija je v vseh svojih osnovnošolskih
letih vestno, odgovorno, ustvarjalno in kvalitetno
sodelovala pri številnih interesnih dejavnostih
šole. Izkazala se je kot pevka v zboru, kot solist-
ka, pri ansamblu bratov Vojsk, kot sodelavka šol-
skega radia DJ, pri povezovanju in vodenju prire-
ditev, pri novinarskem delu in pri številnih pro-
jektih, kjer je vedno nesebično pomagala z vso
svojo ustvarjalno močjo in sposobnostjo. Je do-
bra prijateljica in nanjo se tako sošolci kot učite-

lji vedno lahko zanesemo.” Kot nam je zaupala Anamarija, se je na šoli
zelo dobro počutila in zagotovo jih bo še kdaj obiskala. Kariero bi rada
gradila v novinarstvu in glasbi, je še dejala. 

Andraž je prejel zlata priznanja na tekmovanjih iz znanja matemati-
ke (Vegovo priznanje), računalništva in fizike (Stefanovo priznanje).
Že po tem se vidi, da je zelo naravoslovno naravnan, trenutno pa ga
najbolj mami svet računalništva. ”V računalništvo me je vpeljal učitelj
Boštjan Mohorič. Odkar sem začel programirati, me igrice ne zanima-
jo več,” je pojasnil. Andraž je med drugim pomagal pri postavljanju
spletne strani Mladinskega centra Cerklje, vendar ni seznanjen, ali bo
sploh kdaj zaživela.  Simon Šubic

Anamarija Purgar

Andraž Dobnikar
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Suhomontažne storitve v gradbeništvu
- montaža sten in spuščenih stropov
- izgradnja mansardnih stanovanj
- vgrajevanje vrat in strešnih oken
- suhomontažni estrihi

Marko Dobnikar, s. p.
Lahovče 84, 4207 Cerklje

tel. in fax: 04 25 26 770, gsm: 041/653 778 MIHA GROŠELJ
Tel.: 04 25 22 574, fax: 04 25 25 859

GSM: 041 672 - 057

KLJUČAVNIČARSKE STORITVE
4207 Cerklje, Poženik 14a

d.o.o

Bojan Globočnik, s. p.
Lahovče 11, 4207 CERKLJE, tel.: 04/252 9090

Učenci OŠ Davorina Jenka so sodelovali na mednarodnem festivalu
otroške ustvarjalnosti v Goleniowu na Poljskem, ki ga je razpisal poljs-
ki komite Unesca. Za poslana likovna dela so bili nagrajeni z vabilom
na enotedensko likovno kolonijo v Goleniowu (27. maj-2. junij), kamor
sta se z mentorico Majo Zajc Sobočan odpravili učenki Petra Kostevc
in Katja Kepic. Katja je kasneje strnila vtise s kolonije, ker pa nimamo
zadosti prostora, da bi jih objavili v celoti, jih v nadaljevanju podajamo
v skrajšani obliki.

”V enem tednu smo dodobra spoznale Goleniow in Poljsko v malem.
In ne samo to, tudi islam in Tunizijo, pa našo sosedo Madžarsko, Slo-
vaško in Nemčijo, saj se je 18. mednarodnega festivala otrok in umet-
nosti udeležilo kar nekaj pripadnikov različnih držav. Jasno, da je bilo
Poljakov največ. Teden smo preživeli skupaj in se imeli zelo dobro.
Imeli smo piknike, izlete, delavnice ... Zelo mi je bil všeč izlet v Kolo-
brzeg, mesto ob Baltskem morju. Tam smo se peljali z vikinško ladjo,
se povzpeli na svetilnik in jedli okusne sadne palačinke. Seveda pa smo
poleg izletov in piknikov počeli nekaj, kar smo vsi komaj čakali. Slikan-
je z akrili. Prve umetnine sva se lotili midve s Petro, najlepše detajle pa
je dodala še ga. Maja. Druge slikarske akcije pa sva se jaz in Petra lotili
vsaka zase. Meni je uspelo dokončati sliko s pomočjo Tunizijca Ossa-
me, njegov spremljevalec pa je pomagal Petri. Naša dela so mi zelo
všeč. (...) V Goleniowu smo videli še veliko lepega in doživeli še mar-
sikaj zanimivega, a meni je bil najboljši ogled največjega živalskega
vrta v Evropi, živalskega vrta v Berlinu. Tja smo se odpravili na poti
nazaj. Videle smo tudi slavnega medveda Knuta ...” Simon Šubic

Kolonija na Poljskem
Učenki Petra Kostevc in Katja Kepic sta se udeležili

likovne kolonije v Goleniowu na Poljskem.

Mladi v parlamentu
Konec maja sta se učenca Julija Rozman in Adam Prestor udeležila

zaključnega srečanja evropskega projekta Pomladni dan, ki je bil v
državnem zboru v Ljubljani. 

”V dvorani Državnega zbora smo se zbrali učenci in dijaki iz vse
Slovenije in verjemite, da je dober občutek, ko sediš na stolih, na ka-
terih velikokrat sedijo znani slovenski politiki. Seveda pa poleg orga-
nizatorjev srečanja niso manjkali niti častni udeleženci zaključne
prireditve Pomladni dan, kot so poslanka evropskega parlamenta
Ljudmila Novak in veleposlaniki Nizozemske, Italije, Nemčije in
Avstrije,” se spominja Julija Rozman.

Razpravljali so na temo medkulturni dialog, ki so mu v Evropski
uniji tudi posvetili letošnje leto. ”Mladi so predstavljali svoje razmiš-
ljanje o maternem jeziku, emigraciji, kulturi, manjšinah. Zelo zan-
imiva sta bila prispevka dijakinj iz slovenskih gimnazij v Celovcu in
Trstu. Mnenja vseh govornikov so se pomešala in nastala je čudovita
raznolikost razmišljanj in narečij mladih iz vse Slovenije. Pokazalo se
je, da se mnogi mladi zavedamo, da smo državljani Slovenije tudi
državljani večje skupnosti, kot je EU,” se spominja Julija. 

Po končanem delu so se razpravljavci slikali skupaj s slovenskim
predsednikom Danilom Türkom. V drugem delu pa so gostje odgo-
varjali na vprašanja učencev in dijakov. Spraševali so o jezikovni
raznolikosti v Evropi, o vstopu Turčije v EU, o vplivu majhne
Slovenije in mladine na odločanje v EU, o priseljevanju ljudi iz
revnejših predelov pa tudi o sporih med Hrvaško in Slovenijo.

”To pa še ni vse, nekateri udeleženci so na Trg Republike v zrak
spustili 27 belih golobic, 27 pa zato, ker je toliko držav članic v EU.
To čast je imel tudi naš Adam,” je v prispevku o vtisih z zaključne
prireditve Pomladnega dne zapisala Julija Rozman. 

Simon Šubic

Julija Rozman in Adam Prestor pred vhodnimi vrati državnega zbora
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Učenki sporočata 
neprijetno resnico

Osmošolski Julija Rozman in Vesna Golob opozarjata, kam nas vodi
neodgovoren odnos do narave. 

Predavanje klimatologinje Lučke Kajfež Bo-
gataj na OŠ Davorina Jenka je tako navdušilo
osmošolki Julijo Rozman in Vesno Golob, da
sta tudi sami pripravili predavanje na temo o
klimatskih spremembah, ki jih povzroča neod-
govoren odnos do narave. Naslovili sta ga Ne-
prijetna resnica, enako, kot je naslovljena tudi
knjiga Nobelovega nagrajenca Ala Gora, ne-
kdanjega ameriškega podpredsednika. K tej
Nobelovi nagradi je seveda s svojim delom pri-
spevala tudi Kajfež Bogatajeva. 

”Tudi naju zelo zanima ta tematika, zato sva
se odločili, da jo poglobljeno raziščeva in nato
predstaviva drugim. Ugotovili sva, da človek z
neodgovornim odnosom naravi povzroča veli-
ko škodo. Če se bo ta odnos še nadaljeval, se
bo dvignila morska gladina in bo prihajalo do
poplav, ogrevalo se bo ozračje, izumrle bodo
mnoge živalske in rastlinske vrste, vse to pa bo

v končni fazi vplivalo tudi na človeško raso,”
sta razložili. Podatek, da vreme in podnebne
spremembe vsako leto ubijejo 65 tisoč ljudi,
desetkrat več kot vojne, je grozljiv. 

V svojem 45-minutnem predavanju zato sku-
šata ozaveščati nepoučene in vsem svetujeta,
naj odpadke reciklirajo in ločujejo, kupujejo
lokalno pridelano hrano, pijejo vodo iz pip in
ne ustekleničene, naj uporabljajo kolo ali javni
prevoz in ne motorja ali avtomobila ... Vsak
lahko po svojih močeh prispeva k ohranjanju
narave. 

Julija in Vesna sta že predavali učencem 7. in
8. razreda ter v Mladinskem centru, želita pa si
z njimi prepotovati tudi vse krajevne skupnosti
v občini. ”Večino poslušalcev najino sporočilo
pretrese, saj se ne zavedajo, kaj nas čaka,” sta
še povedali. 

Simon Šubic

Nagrada petošolki Rebeki
Učenka 5. razreda Rebeka Selan je bila

nagrajena na literarnem, likovnem, foto-
grafskem in internetnem natečaju Evropa v
šoli na temo Medkulturni dialog - druge
kulture me bogatijo. 

Koncerta za občane
Orkester diatoničnih harmonik, orkester

blok flavt iz 7. razredov, dvanajstčlanski
orkester ter zbor s solistkama Tjašo Petrič
in Anamarijo Purgar so konec maja pod
vodstvom Mirjane Huljev pripravili kon-
cert v kulturnem hramu Ignacija Borštnika
v Cerkljah. 3. junija so učenci pod vod-
stvom Irme Močnik in Petre Fajdige v kul-
turnem hramu pripravili tudi tematski kon-
cert S pesmijo po državah Evropske unije. 

Nastopili v Kranju
Učenci OŠ Davorina Jenka (folklora, or-

kester, pevci, harmonikarji) so 13. maja na-
stopili na Tednu mladih v Kranju (na sliki).
Teden dni kasneje so sodelovali tudi na od-
prtju razstave o Portugalski v Kranjski hiši
v okviru projekta Barve Evrope. Zapeli in
zaigrali so portugalske pesmi, to državo pa
so predstavili na podlagi izkušenj svojega
bivanja na likovnih kolonijah na Portugal-
skem. S. Š., foto: Matic Zorman

Julija Rozman in Vesna Golob

Gorazd Ciperle, s. p.
Lahovče 85, 4207 Cerklje

Mob.: 041 322 645, 041 767 506
Tel.: 04/25-26-810
Fax: 04 25 26 811
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Križanka
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KZ Cerklje Vas vabi v svoje trgovine  s kmetijskim in
vrtnarskim programom.

Trgovina Cerklje,  tel.: 04/25 29 020, Trgovina Šenčur,  tel.: 04/25 19 140, 
Trgovina Komenda,  tel.: 01/834 56 80, Trgovina Moravče,  tel.: 01/723 29 13

Skladišče Voklo,  tel.: 04/25 19 141

Rešitve križanke (nagradno geslo) pošljite na dopisnicah do srede, 23. julija 2008,
na Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, 4001 Kranj ali pa jih oddajte v naši 
malooglasni službi. Izžrebance bomo objavili v Gorenjskem glasu 25. julija.

1. nagrada: bon v vrednosti 30 eur; 
2. nagrada: bon v vrednosti 20 eur; 
3. nagrada: bon v vrednosti 10 eur.

KMETIJSKA ZADRUGA CERKLJE, z.o.o.

Slovenska cesta 2, 
4207 Cerklje
Telefon: 04/25-29-010, 
Fax: 04/25-29-011, 
e-mail: kzcerklje@siol.net
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V petek, 28. marca, so v športni dvorani v
Cerkljah praznovali štiridesetletnico vrtca Mu-
renčki. Kot predšolski oddelek pri Osnovni
šoli Davorina Jenka so ga na pobudo šole,
Društva prijateljev mladine Cerklje in staršev
odprli 21. septembra 1968. Danes vrtec v Cer-
kljah (štirje oddelki) in podružnični v Zalogu
(dva oddelka) obiskuje že 118 otrok. 

Sedanji vrtec so zgradili leta 2001. Tedaj je
prejel tudi novo ime; namesto Kurirček Robi so
ga poimenovali vrtec Murenčki. Kot je na slo-
vesnosti povedal župan Franc Čebulj, je novi
vrtec občina v celoti zgradila z lastnim denar-
jem. ”Ob ustanovitvi občine leta sredi devetde-
setih let smo si težko predstavljali, kako v vrtcu
zagotoviti takšne pogoji, kot smo si jih vsi že-
leli. Ko smo leta 2000 polagali temeljni kamen
za športno dvorano in vrtec, smo še verjeli ob-
ljubam, da bo država sodelovala pri njuni grad-
nji, kmalu zatem pa smo izvedeli, da lahko dr-
žavni delež za gradnjo vrtca pričakujemo šele v
letu 2008. Danes bi torej vrtec lahko šele zače-
li graditi, če ne bi sami pogumno začeli z grad-
njo,” se spominja župan. Ker je vrtec Murenčki
že nekaj let premajhen, da bi lahko zadostil vse
večjemu povpraševanju staršev, je župan oblju-
bil, da ga bodo do leta 2010 povečali. Po bese-
dah pedagoške vodje vrtca Vlaste Košnik bodo
prizidali dva oddelka jasli, ki jih trenutno v
Murenčku sploh nimajo. Najmlajše otroke v
Cerkljah namreč ta čas sprejemajo samo v žup-
nijskem Marijanskem vrtcu. 

Na slovesnosti ob štiridesetletnici cerkljanske-
ga vrtca so nastopili otroci iz vseh šestih oddel-

kov vrtca Murenčki. Podelili so tudi učenca OŠ
Davorina Jenka Laro Markun in Jona Kuharja,
oba iz Zaloga, ki sta si na posebnem natečaju
prislužila nagrado za najboljšo pesem oziroma
likovno delo. Ob okroglem jubileju so izdali

tudi poseben zbornik z zgodovino vrtca. V njem
lahko med drugim preberemo, da je bil cer-
kljanski vrtec v preteklosti priljubljen tudi pri
lopovih; januarja 1981 jih je obiskal ropar, avgu-
sta 2005 pa še vlomilec. Simon Šubic

Štirideset let vrtca Murenčki
Konec marca so v vrtcu Murenčki praznovali štiridesetletnico delovanja.

OBVESTILO
Starši otrok, ki so z novim šolskim letom

sprejeti v vrtec Murenčki, lahko do 15.
julija vložite vlogo za znižanje plačila vrt-
ca (na Občini Cerklje).

Hkrati vas obveščamo, da bo uvodni ses-
tanek za vse vas 26. avgusta, vse podrob-
nosti pa bodo v vabilu, ki ga boste nekaj
dni prej prejeli.  Hvala za razumevanje.

Strokovne delavke vrtca Murenčki

Vašca 21, Cerklje
telefon: 25-26-830
mobitel: 041/716-781

DELOVNI ČAS:  PON. - PET. 7. - 19. SOBOTA 7. - 12.

VODOVOD
OGREVANJE
KERAMIKA

NOVA LOKACIJA TRGOVINE - RAZŠIRJENA PONUDBA

Za 40. rojstni dan so se otroci posladkali z velikansko torto. 

OBČINA CERKLJE na Gorenjskem
Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje

VABILO DRUŠTVOM V OBČINI CERKLJE K SODELOVANJU
OB OBČINSKEM PRAZNIKU 2008

Občina Cerklje na Gorenjskem vabi vsa društva v občini Cerklje, da sodelujejo pri pripravi
praznovanja občinskega praznika v mesecu septembru. S kulturnimi, športnimi in ostalimi
prireditvami se bomo spomnili na Ignacija Borštnika, režiserja, učitelja dramaturga, pisate-
lja ter največjega slovenskega igralca, po katerem smo v lanskem letu poimenovali novo
zgrajen Kulturni hram Ignacija Borštnika v Cerkljah.
Prosimo, da vaše programe in predloge praznovanja pisno posredujete do 18. avgusta
2008 na naslov Občine Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje ali
na e-pošto obcinacerklje@siol.net.

Številka: 030-03/2008-01
Datum: 24. 06. 2008

Župan
Franc Čebulj, l.r.


