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Ta mesec so začeli z odvozom komunalnih
odpadkov vsakih štirinajst dni, vsa gospo-
dinjstva, razen v gorskem delu, pa ločeno
zbirajo tudi embalažo v t. i. ekoloških vreč-
kah? Kako so novost sprejeli občani?

”Naj najprej povem, da sem že na zadnji seji
občinskega sveta od predstavnika Komunale
Kranj zahteval, da občanom poleg zbiranja em-
balaže v ekoloških vrečkah omogoči tudi mož-
nost odlaganja embalaže v posebne zabojnike.
Po vsej verjetnosti bo ta možnost dana s 1. av-
gustom, ko bodo imeli občani možnost kupiti
dodatni zabojnik, za kar že iščemo najugodnej-
šega ponudnika, ali pa ga najeti na Komunali
Kranj. Ekološke vrečke lahko namreč povzro-
čajo tudi preglavice, saj se bojim, da jih bo ob
močnem vetru odnašalo naokoli, prav tako pa
lahko po njih začno brskati živali. Gospodinj-
stva so sicer na dom brezplačno prejela vrečke,
ki naj bi jih bilo zadosti vsaj do jeseni, če ne do
konca leta. Moram reči, da je večina občanov
nov način sprejela pozitivno, v začetnem ob-
dobju pa se pri nekaterih razumljivo porajajo
dodatna vprašanja, ki jih naslavljajo na občino
ali komunalo. Nekaj je seveda tudi takih, ki
vsako novost sprejemajo z nerganjem in kritizi-
ranjem.”

Nekateri menijo, da
je bil nov način odvo-
za odpadkov uveden
na hitro ...

”Res smo prva od ob-
čin, v katerih za odpad-
ke skrbi Komunala
Kranj, ki smo se odlo-
čili za dvotedenski od-
voz odpadkov in uved-
bo ekoloških vrečk,
vseeno pa zamujamo
tudi mi. Za ta korak smo se odločili tudi na
osnovi lanske ankete, v kateri so se občani v 98
odstotkih odločili za štirinajstdnevni odvoz. Po
15. juliju bodo zaprli deponijo Tenetiše in meša-
ne komunalne odpadke bo treba voziti drugam.
Ne vemo še kam, morda na Jesenice, Celje, Le-
nart ali pa celo v Avstrijo. Katera deponija bo
izbrana, pogovori še potekajo, v vsakem prime-
ru pa se bo odvoz odpadkov bistveno podražil.
Z ločevanjem embalaže že v gospodinjstvih
bomo precej zmanjšali količino mešanih komu-
nalnih odpadkov, kar bo posledično pomenilo
tudi nižje zneske na položnicah. Prav zato pozi-
vam vse občane, da se potrudijo in čimbolj do-
sledno ločujejo odpadno embalažo. Hitreje ko
bomo osvojili novost, bolje bo za vse nas. Sicer
pa v Cerkljah sploh nismo prvi, ki smo uvedli
ekološke vrečke, saj so nekatere slovenske obči-
ne to že zdavnaj storile.”

Kako resno pa razmišljate, da bi v prihod-
nosti odvoz komunalnih odpadkov uredili
na tri tedne?

”Smo tipična podeželska občina, zato lahko
večina bioloških odpadkov, kot je trava, plevel,
kuhinjski odpadki in podobno, obdela kar
doma kompostnikih oz. gnojiščih, razen seve-
da tistih, ki živijo v bloku. S strani Komunale
Kranj bo omogočen tudi dodatni odvoz biolo-
ških odpadkov. Vse večje kosovne odpadke je
možno peljati v zbirni center, postavljenih je
tudi veliko ekoloških otokov, kjer je možno od-
lagati papir, steklo in embalažo. Sedaj smo
uvedli še ekološke vrečke. Menim, da bi bila
uvedba tritedenskega odvoza smeti možna, če
bomo z ločevanjem odpadkov dosledni. Seve-
da pa razvoja dogodkov ne bomo prehitevali.”

Se recesija pozna tudi v občinskem prora-
čunu? Bo zaradi manjših prihodkov potre-
ben rebalans?

”Rebalans bo verjetno potreben, a ne zaradi
manjših prihodkov, temveč zaradi nekaterih
postavk, ki jih bomo najbrž prekoračili. Tu
mislim na plačilo in nakup zemljišč, saj pred-
videvamo ureditev dodatnega parkirišča v Cer-
kljah, česar pri pripravi proračuna še nismo na-
črtovali. Sicer pa se gospodarska kriza zaen-
krat še ne pozna v občinskem proračunu.”

Krčenje občinskih investicij torej ne bo po-
trebno?

”Zaenkrat te potrebe ne zaznavamo. Na Zgor-
njem Brniku se tako gradi po vsej vasi - od ka-
nalizacije in vodovoda do pločnikov, plinovoda
in širokopasovnega telekomunikacijskega
omrežja. Na državni cesti na Spodnjem Brniku

gradimo pločnik ter urejamo kanalizacijo in vo-
dovod, upam, da se bo že letos začela tudi grad-
nja krožišča. Na Petrovčevi hiši dela že zaklju-
čujemo. V njej bo največ prostora zavzela
knjižnica, tam bo tudi turistično informativni
center, uredili pa bomo tudi poseben prostor,
kjer bodo domači likovniki lahko razstavljali
svoja dela, kadarkoli bodo hoteli. Po občini
bodo kmalu stekla različna vzdrževalna dela,
tudi zamenjava poškodovanih prometnih zna-
kov in druge signalizacije. Ob tem moram izra-
ziti svoje ogorčenje, ker je te škode neverjetno
veliko, zato apeliram na občane, ki opazijo take
pojave vandalizma, da povzročitelje nepotrebne
škode opozorijo, naj s tem prenehajo in takoj
kršitelje prijavijo, lahko tudi občini. Ko bodo
zaključeni javni razpisi za izbiro izvajalcev, se
bo pričela tudi obnova ceste Vašca-letališče,
ureditev parkirišča v Adergasu ter nekaj prepla-
stitev cest, ki smo jih lani preplastili samo z
grobim asfaltom. Pripravljamo se na gradnjo
kanalizacije Pšata-Poženik-Zalog, odprt je tudi
razpis za gradnjo prizidka k vrtcu v Cerkljah.
Prav sedaj poteka tudi razpis za zavarovanje
občinskega premoženja.”

Na aprilski seji je občinski svet priporočil
svetu šole, naj za novo ravnateljico OŠ Da-
vorina Jenka imenuje Damijano Božič-
Močnik iz Cerkelj. Zakaj taka odločitev?

”Že pred sejo občinskega sveta se je pokazalo,
da sedanji ravnatelj nima več dovolj podpore
znotraj kolektiva in med starši. Ker Damijana
Božič-Močnik izpolnjuje vse zahtevane kriteri-
je, za nameček pa je tudi domačinka, so se svet-
niki po daljši razpravi odločili, da podprejo moj
predlog in jo priporočijo svetu šole, ki odloča o
novem ravnatelju. Prepričani smo, da mora rav-
natelj na šolo z enim očesom gledati 24 ur na
dan. Šola ni samo v času pouka, temveč tudi po
njem, saj se okoli nje pogosto zbira mladina,
zato je dobro, da se ravnatelj okoli šole vsake to-
liko časa sprehodi tudi izven delovnega časa. To
je do sedaj manjkalo, kar se je videlo tudi po
tem, da je nastajala škoda na šolskem oziroma
občinskem premoženju. Nenazadnje je omenje-
no priporočilo občinski svet sprejel soglasno, ne
oziraje se na strankarsko pripadnost. Osebno pa
se sedanjemu ravnatelju zahvaljujem za ves trud
v dveh mandatih, čeprav relacija župan-rav-
natelj ni bila na takem nivoju, ki bi omogočil
njegovo ponovno izvolitev.

Ko že omenjam občinske svetnike, bi rad ne-
katerim glede na veselo dopisovanje, ki smo ga
bili priča v zadnjih dveh številkah Novic izpod
Krvavca, predlagal, naj s predlogi, ki so jih
omenjali, raje prihajajo na seje občinskega
sveta, ne pa da molčijo. Tudi sklicevanje na
predloge občanov, ki da so neuslišani, se mi
zdi za lase privlečeno, saj smo še vedno pri-
sluhnili vsem dobrim predlogom, ki so jih ob-
čani posredovali meni oziroma občinski upra-
vi. Ni razloga, da tako ne bi bilo tudi v prihod-
nje. Nekateri svetniki pa očitno po dolgih letih
delovanja v občinskem svetu očitno postajajo
utrujeni, nekoliko pozabljivi in ležerni. Tudi
pri sebi včasih opažam ta pojav.” S. Š.

Župan Franc Čebulj

Na naslovnici: Cerkljansko polje
Foto: Gorazd Kavčič 

NOVICE IZPOD KRVAVCA (ISSN 1406 - 1369) so priloga
Gorenjskega glasa za občino Cerklje. Prilogo pripravlja
Gorenjski glas, odgovorna urednica Marija Volčjak,
urednik 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 40. številke Gorenjskega glasa, 22. maja
2009, 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

Z ločevanjem bomo znižali cene
Z ločevanjem embalaže bomo znižali tudi račune za odvoz smeti, pravi župan Franc Čebulj.
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Z mesecem majem smo na območju občine Cerklje uvedli dve po-
membni novosti: odvoz odpadkov na 14 dni in ločeno zbiranje
odpadkov z ekološko vrečko.

Vsako gospodinjstvo je prejelo paket ekoloških vrečk skupaj z brošu-
ro, v kateri predstavljamo, kako odpadke pravilno odlagamo. Vsi tisti, ki
paketa niste prejeli, vas vabimo, da nas obiščete na sedežu podjetja,
na Ulici Mirka Vadnova 1 v Kranju, kjer boste paket osebno prevzeli
oziroma nas pokličete po telefonu 28 11 300.

Kaj torej sploh še odlagamo v običajne zabojnike za me-
šane komunalne odpadke?

Odlagamo tiste odpadke, ki se jih ne da predelati: povoščen papir, le-
pilne trakove, celofan, fotografije, tapete, kasete, zgoščenke, ogorke ci-
garet, ostanke pometanja, plenice, sanitarne izdelke, vrečke sesalcev,
ogledala, manjše količine keramike, porcelan, šiviljske ostanke.

V pomoč pri tem, ali se izdelek lahko predela, so nam tako imenova-
ni ekološki znaki na izdelkih. Ekološke oznake se na izdelkih pojavljajo
v obliki grafičnih znakov in logotipov. Nanašajo se lahko na sam izde-
lek ali na embalažo izdelka. Če je izdelek označen z ekološkim zna-
kom, ga ne odložimo v običajen zabojnik, pač pa ločeno v ekološko
vrečko oziroma v zabojnike za ločeno zbiranje odpadkov.

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

Ločeno zbiranje odpadkov od vrat do vrat

V ekološko vrečko SKUPAJ odložimo raz-
lično kovinsko, plastično, papirno in sestavlje-
no embalažo.

Embalažo izpraznimo in stisnimo, da zmanj-
šamo volumen. 

V vrečko ne odložimo embalaže z
vsebino, saj se s tem zmanjša mož-
nost predelave.

V ekološko vrečko NE SMEMO ODLAGA-
TI mešanih komunalnih odpadkov, kot so
ostanki hrane, plenice, oblačila, odpadne sve-
če, cvetlični lončki, tapete, lepilni trakovi, grad-
beni materiali in podobno. 

Prav tako ne smemo odlagati stekla in stekle-
ne embalaže ter odpadnega papirja, kot je
časopisni papir. 

Odpadno embalažo lahko odlagate le v po-
sebne rumene zabojnike, ki jih lahko najame-
te oziroma kupite pri Komunali Kranj.

Ti zabojniki so označeni z logotipom Komu-
nale Kranj in s posebno identifikacijsko števil-
ko.

Po prvem odvozu ekoloških vrečk 
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Na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Ur. list RS, št. 69/03, 18/04,
in 57/08), Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur. list RS,
št. 14/04, 34/04, 62/06 in 11/09), Zakona o splošnem upravnem postop-
ku (Ur. list RS št. 24/06 - UPB2, 126/07 in 65/08), Zakona o socialnem var-
stvu (Ur. list RS št. 3/2007, 23/07 in 41/07), župan Občine Cerklje na Go-
renjskem objavlja

JAVNI RAZPIS 
ZA DODELITEV NEPROFITNEGA 

STANOVANJA V NAJEM

1. PREDMET RAZPISA

1.1. Občina Cerklje na Gorenjskem razpisuje v najem 1 neprofitno najemni-
ško stanovanje v izmeri 57,70 m2 in kletni prostor v izmeri 10 m2. 

Lastnik stanovanja je Občina Cerklje na Gorenjskem na lokaciji Krvavška 
cesta 18, 4207 Cerklje na Gorenjskem.

1.2. Najemnina za dodeljeno neprofitno stanovanje bo določena na podlagi
Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih 
ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Ur. list 
RS, ŠT. 131/03 in 42/04), oziroma na podlagi predpisa, ki bo veljav v času
oddaje stanovanja v najem.

Najemnik, ki izpolnjuje pogoje, lahko uveljavlja pravico do subvencionirane
najemnine v skladu z uredbo, citirano v prejšnjem odstavku, oziroma predpi-
som, veljavnim v času najema stanovanja.

Najemodajalec ima pravico od prejemnika vsakih pet let zahtevati, da predlo-
ži dokazila o izpolnjevanju pogojev za uporabo neprofitnega stanovanja. Če
najemnik glede na denarne prejemke in premoženjsko stanje ni več upravi-
čen do neprofitnega stanovanja, se neprofitna najemnina z odločbo lahko
spremeni v prosto oblikovano najemnino (tržno najemnino).

1.3. Pri dodelitvi neprofitnega stanovanja bodo upoštevani naslednji površin-
ski normativi
Število članov gospodinjstva Površina stanovanja brez plačila varščine

1-člansko od 20 m2 do 30 m2
2-člansko nad 30 m2 do 45 m2
3-člansko nad 45 m2 do 55 m2
4-člansko nad 55 m2 do 65 m2
5-člansko nad 65 m2 do 75 m2
6-člansko nad 75 m2 do 85 m2

Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se površine spodnjega in gornje-
ga razreda povečajo za 6 m2.

2. RAZPISNI POGOJI

2.1. Upravičenec do dodelitve neprofitnega stanovanja je državljan Republi-
ke Slovenije, ki ima na dan objave razpisa stalno prebivališče na območju ob-
čine Cerklje na Gorenjskem in če:
- prosilec ali kdo izmed oseb, ki skupaj s prosilcem uporabljajo stanovanje 

(v nadaljevanju: gospodinjstvo) ni najemnik neprofitnega stanovanja, odda-
nega za nedoločen čas in z neprofitno najemnino, ali lastnik oz. solastnik
drugega stanovanja ali stanovanjske stavbe, razen če je stanovanje ali sta-
novanjska stavba po zakonu oddana v najem za nedoločen čas z neprofitno
najemnino;

- prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva ni lastnik drugega premoženja,
ki presega 40 % vrednosti primernega stanovanja;

- se mesečni dohodek prosilčevega gospodinjstva v letu dni pred razpisom za
dodeljevanje neprofitnih stanovanj giblje v mejah, določenih v 5. členu pravilnika; 

- ženske in ženske z otroki, žrtve družinskega nasilja z začasnim bivanjem v
materinskih domovih, lahko sodelujejo na razpisu za oddajo neprofitnega
stanovanja tudi v kraju začasnega bivanja.

- invalidi, ki so trajno vezani na uporabo invalidskega vozička ali trajno pomoč
druge osebe, lahko ne glede na kraj stalnega bivališča, zaprosijo za pri-
dobitev neprofitnega stanovanja tudi v drugi občini, kjer so večje možnosti
za zaposlitev ali kjer jim je zagotovljena pomoč druge osebe in zdravstvene
storitve.

2.2. Prosilci so opravičeni do dodelitve neprofitnega stanovanja, če dohodki
gospodinjstva v koledarskem letu pred letom razpisa, to je v obdobju od 1. 1.

2008 do 31. 12. 2008, ne presegajo zgornje meje, določene v odstotkih od
povprečne neto plače v državi, ki je v navedenem obdobju znašala 899,65
EUR. Maksimalne vrednosti so opremljene v spodnji preglednici.

Velikost gospodinjstva Dohodek ne sme presegati naslednjih % od 
povprečne neto plače v državi

1-člansko 200 %
2-člansko 250 %
3-člansko 315 %
4-člansko 370 %
5-člansko 425 %
6-člansko 470 %

2.3. Na razpisu ne more sodelovati tisti, ki mu je bila najemna pogodba 
po sklepu sodišča odpovedana, razen če so poravnane vse obveznosti iz
prejšnjega neprofitnega najemnega razmerja, vključno s stroški sodnega po-
stopka.

3. KRITERIJI IN MERILA ZA OCENJEVANJE STANOVANJSKIH IN 
SOCIALNIH RAZMER PROSILCEV

Prednostna lista upravičencev za oddajo neprofitnih stanovanj v najem 
bo sestavljena na podlagi kriterijev, ki jih določa Pravilnik o dodeljevanju 
neprofitnih stanovanj v najem.
Poleg kriterijev iz prejšnjega odstavka se v skladu s 6. členom pravilnika 
upošteva še 

PREDNOSTNE KATEGORIJE PROSILCEV ŠTEVILO TOČK
Stalno bivališče v občini Cerklje na Gorenjskem

do 10 let 0 točk
od 10 let do 20 let 40 točk

nad 20 let 60 točk

4. RAZPISNI POSTOPEK

Prosilci, ki se želijo prijaviti na razpis za dodelitev neprofitnega stanovanja 
v najem, prevzamejo obrazec vloge, s katerim se prijavijo na razpis od 
22. maja 2009 do vključno 22. junija 2009, v času uradnih ur, v 
sprejemni pisarni Občine Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka
13, ali ga stiskajo s spletne strani Občine Cerklje na Gorenjskem
(www.cerklje.si), ki se nahaja pod rubriko javni razpisi. Prosilci vložijo vloge
na enotnem obrazcu.

Ob vložitvi vloge so prosilci dolžni plačati upravno takso v višini 17,73 EUR 
za vlogo in izdajo odločbe po tarifni številki 1 in 3 taksne tarife Zakona o 
upravnih taksah (Uradni list RS, št. 42/07 ZUT-UPB3 in 126/07). Upravno
takso prosilci plačajo na blagajni soba št. 107 ali s plačilnim nalogom na 
račun št.: 01212-4120309135, sklic na št 3523-2009 katerega se priloži
k vlogi.

Prejemniki lahko zaradi slabih premoženjskih razmer zahtevajo oprostitev plačila
takse, če izpolnjujejo zahtevane kriterije po 25. členu Zakona o upravnih taksah. 

Vloge z dokazilom o plačani upravni taksi se sprejemajo od 22. maja
2009 do 22. junija 2009 v času uradnih ur, v sprejemni pisarni Občine
Cerklje na Gorenjskem, na naslovu Trg Davorina Jenka 13, 4207 
Cerklje na Gorenjskem osebno ali priporočeno po pošti.

Če bo prosilec oddal nepopolno vlogo, bo pozvan na dopolnitev vloge v 
za to določenem roku. Vloge prosilcev, ki v roku ne bodo dopolnjene, in 
vloge, oddane po zaključku razpisnega roka, bodo s sklepom zavržene.

K vlogi za pridobitev neprofitnega stanovanja v najem mora poleg izpolnjene-
ga prijavnega obrazca na razpis za oddajo neprofitnega stanovanja prosilec
priložiti še naslednje listine:

1. izjavo o premoženjskem stanju prosilca in ožjih družinskih članov (s pod-
pisi vseh družinskih članov oziroma njihovih zakonitih zastopnikov) ter iz-
javo, s katero prosilec in drugi polnoletni člani gospodinjstva dovoljujejo
vpogled v svoje podatke pri drugih upravljavcih zbirk podatkov;

2. potrdila o skupnem neto dohodku gospodinjstva v obdobju od 1. 1.
2008 do 31. 12. 2008 

3. v primeru nezaposlenosti potrdilo o nezaposlenosti prosilca, zakonskega
ali zunajzakonskega partnerja oziroma drugega družinskega člana (izda 
Zavod RS za zaposlovanje);
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4. veljavno dokazilo o stanovanjskem statusu: najemna ali podnajemna po-
godba oziroma izjav prosilca, zakaj pogodba ni sklenjena;

5. dokazilo o zadnji plačani najemnini ali podnajemnini;
6. dokazilo o kvaliteti bivanja - stanovanje, ovrednoteno z največ 150 točka-

mi po sistemu točkovanja po Pravilniku o merilih in načinu ugotavljanja
vrednosti stanovanj in stanovanjskih hiš ter sistemu točkovanja (točkova-
ni zapisnik ali opis kvalitete stanovanja: leto izgradnje, kvaliteta stanova-
nja, dotrajanost ipd.

7. utesnjenost stanovanja - pri izračunu se upoštevajo podatki o površini
stanovanja iz sklenjene najemne oziroma podnajemne pogodbe ali za-
pisnika o točkovanju stanovanja;

8. kopijo poročnega lista oziroma overjene izjave o obstoju zunajzakonske
skupnosti; 

9. kopijo izpiska iz rojstne matične knjige za vsakega otroka;
10. potrdilo o rednem šolanju otrok, ki so starejši od 15 let;
11. zdravniško potrdilo o nosečnosti;
12. odločbo socialne službe o ločenem življenju roditeljev in mladoletnih

otrok zaradi neprimernih stanovanjskih razmer;
13. dokazilo o statusu roditelja, ki sam preživlja otroka (samohranilec), v 

nadaljevanju odločba ali potrdilo, da je preživnina neizterljiva, oziroma 
odločbo o prejemanju preživnine iz preživninskega sklada;

14. potrdilo ustrezne institucije, če je prosilec ali njegov ožji družinski član,
ki bo z njim stalno prebival, gibalno ovirana oseba, trajno vezana na upo-
rabo invalidskega vozička ali trajno pomoč druge osebe;

15. strokovno mnenje Centra za socialno delo ter vladnih in nevladnih orga-
nizacij (materinski domovi, zatočišča-varne hiše itd), ki nudijo ženskam in
ženskam z otroki psihosocialno pomoč ob nasilju;

16. dokazilo o dobi bivanja v občini Cerklje na Gorenjskem (UE Kranj oziro-
ma KU Cerklje);

17. potrdilo o državljanstvu.

Potrdila, ki ne izkazujejo trajnega statusa, ne smejo biti starejša od 30 dni od
objave razpisa.

Potrdila o državljanstvu in potrdila o stalnem prebivališču in številu članov 
gospodinjstva bo pridobila občinska uprava na podlagi pooblastila vlagatelja

in njegovih ožjih in širših družinskih članov neposredno od pristojnega držav-
nega organa.

Občina k vlogi priložene listine zadrži in jih po izteku razpisnega roka udele-
žencem razpisa ne vrača.

5. SPLOŠNE DOLOČBE

Strokovna komisija, ki je imenovana s strani Občinskega sveta Občine 
Cerklje na Gorenjskem, bo proučila pravočasnost in popolnost vlog na 
podlagi prejetih listin, potrebnih za oblikovanje prednostne liste za oddajo 
neprofitnega stanovanja.

Komisija si lahko stanovanjske razmere prosilcev tudi ogleda.

Če se ugotovi, da je prosilec podal neresnične podatke, ni upravičen do 
dodelitve neprofitnega stanovanja v najem in se ne uvrsti na prednostno 
listo. Če imajo vlagatelji enako število točk, imajo prednost pri dodelitvi nepro-
fitnega stanovanja tisti, pri katerih predstavlja višina najemnine za primerno
stanovanje večji delež v družinskem dohodku.

Udeležencem razpisa bodo vročene odločbe o uvrstitvi oziroma neuvrstitvi na
prednostno listo v roku 45 dni po zaključku javnega razpisa. Rok pritožbe na
odločbo je 15 dni po prejemu odločbe. O pritožbi odloči župan Občine Cer-
klje na Gorenjskem. Odločitev župana o pritožbi je dokončna.

Vse informacije lahko dobite med uradnimi urami osebno ali po tel. 04/28 15
814 pri direktorici Marti Jarc ali referentki Majdi Stare, tel. 04 28 15 807.

Številka: 3523-01/2009-01
Datum: 18. 05. 2009

Občina Cerklje na Gorenjskem
ŽUPAN

FRANC ČEBULJ
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OBČINA CERKLJE na Gorenjskem
Trg Davorina Jenka 13

4207 Cerklje
tel.: 04/28 15 800, faks: 04/28 15 820

e-pošta: obcinacerklje@siol.net

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

RAZPIS
zbiranja predlogov za podelitev priznanj

Občine Cerklje na Gorenjskem

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

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

Velika oziroma mala plaketa Občine Cerklje na Gorenjskem se podeli:
Posameznikom, skupinam, društvom, organizacijam in skupnostim, za dolgo-

letno uspešno in ustvarjalno delo ter vidne dosežke trajnejšega pomena s 
področja gospodarskih in družbenih dejavnostih, kulture in znanosti.

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

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

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

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

Predlagatelj oziroma pobudniki morajo svoje pobude pisno posredovati 
do 18. avgusta 2009 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: 032-06/2007-14
Datum: 12. 05. 2009

Predsednik komisije
JOŽE IPAVEC, l. r. 
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Slovenski župani v Cerkljah
Na občini Cerklje je bila aprila na povabilo župana seja predsedstva Skupnosti občin Slovenije. 

Cerklje so v tej skupnosti šele nekaj mesecev.

Cerklje - Župani oziroma njihovi predstavni-
ki so se dotaknili vrste vročih tem, ki tarejo
slovenske občine, predvsem odnos države ozi-
roma njenih institucij do lokalne samouprave. 

O nezdružljivosti funkcije župana in poslan-
ca je predsedstvo SOS spregovorilo z Dragom
Kosom, predsednikom Komisije za prepreče-
vanje korupcije, in dr. Brankom Lobnikarjem 
z Ministrstva za javno upravo, ki je v zakonu o
integriteti v javnem sektorju nezdružljivost
tudi predlagalo. Župani so ugotavljali, da bi
takšno določilo občine še bolj odmaknilo od
sprejemanja odločitev na državni ravni, saj 
danes župani-poslanci najbolje poznajo lokal-
no problematiko in jo v Državnem zboru tudi
primerno zastopajo.

Med večje probleme župani štejejo tudi si-
stem upravljanja nezazidanih stavbnih in kme-
tijskih zemljišč Sklada kmetijskih zemljišč in
gozdov RS. Predsedstvo SOS pričakuje ukini-
tev sklada in prenos zemljišč na občine, saj se
je naloga sklada s koncem denacionalizacije
izpela. Sonja Bukovec s kmetijskega ministr-
stva je povedala, da je predlog zakona, po ka-
terem bi občinam neodplačno prenesli zemljiš-
ča (kadar je opredeljen javni interes), priprav-
ljen. Župani so ji odgovorili, da mora biti v 
zakonu jasno določeno, kaj je javni interes. 

O težavah z zemljišči so spregovorili tudi žu-
pani. Tone Peršak iz Trzina je povedal, da želi-
jo modernizirati državno cesto: ”Lastnica bi
zemljo rada zamenjala, vendar je Sklad ne da!

Sami bi to uredili v enem tednu.” Radovljiški
kolega Janko S. Stušek je povedal, da bi imeli
danes letališče Lesce že urejeno, tako pa se s
Skladom bodejo že tri leta. Gostitelj Franc 
Čebulj pa je povedal, da Sklad ne funkcionira
zaradi zaposlenih: ”Obnašajo se kot mali bogo-
vi, čeprav so le birokrati.” 

Velike probleme občinam predstavlja tudi
neurejenost lastninskih pravic in evidenc ob-

činskih cest, saj je to zelo drago breme brez
katerega nastajajo velike težave pri novih inve-
sticijah. Prisotni so se strinjali, da organizirajo
problemsko konferenco. Župani so spregovori-
li tudi o zakonu o pogrebnih dejavnostih in
upravljanju s pokopališči, pripravili so zakon,
ki ga bodo s pomočjo županov -poslancev vlo-
žili v državnozborsko proceduro.
Boštjan Bogataj, fotografija Matic Zorman

Aprilske seje predsedstva SOS v Cerkljah se je udeležil tudi Drago Kos, vodil jo je mariborski župan Franc Kangler.

O d g o v o r  ž u p a n u

Kje je bila LDS?
Gospod župan, LDS je bila v občinskem svetu občine Cerklje, zato pa

lahko skozi naš pogled tudi ocenjujemo vse tisto, kar je bilo v občini
storjenega. Statistično gledano na rezultate je lahko napredno in us-
pešno, je pa znano, da statistično lahko vse prilagajamo oz. dokazuje-
mo za uspešno.

Sistemski pristopi k izgradnji imajo tudi lepotno napako, saj je LDS
že leta 1999 predlagala gradnjo športne dvorane, kjer bi bil delež
udeležbe države 50-odstoten. In kolikšen je bil po sistematični izgrad-
nji? Kdo je predlagal odlok o predkupni pravici, pa bil napadan, da je
to komunistična preteklost, čeprav so občine takšne odloke že spreje-
male, da bi zavarovale nekontrolirano prodajo, pa je bila tako pro-
dana Petrovčova domačija v centru občine.

Razvitost občine je gledano skozi oči LDS-a lahko tudi drugačna, saj
ni bilo posluha za gradnjo doma starostnikov na Šenturški Gori, kljub
temu da bi od države lahko pridobili znatna sredstva. Ali da smo
občinsko upravo selili trikrat in že po prvi selitvi se je pokazalo, da
namesto, da bi se občina širila v zadružnem domu (ki ji pripada vsaj
delno), se sedaj tam širi Kmetijska zadruga.

Lahko razvoj občine merimo po stanovanjskih površinah, odprtju
obrtne cone za tiste, ki finančno ne vzdržijo cen v coni Brnik. Kaj smo
storili za turizem? Pred leti je bil izdelan elaborat razvoja turizma, ki
je med drugim predvideval, da z avtoceste v občino pripeljemo 5
odstotkov potnikov. Smo jih?

LDS je zavzemala mesto opozicije v občinskem svetu in tako ni bila
vključena v odločanje, razen takrat, ko so se zadeve zaostrile v primeru
Celovške v Ljubljani ali ko se je pojavila peticija prebivalcev vasi

Poženik in Šmartno, da nasprotujejo gradnji doma (to se pa lahko zgo-
di samo v naši občini), ki se odmika v neke prihodnje čase.

Gradnja centra dobrega počutja v Češnjevku (naš predlog je bil iz-
gradnja manjšega obrtno-poslovnega centra) je vsaj za sedaj padla v
vodo, saj bomo težko dobili investitorja, ki bi poleg centra na letališču
gradil tudi na tej lokaciji. Ali je bolj smotrno zgraditi stanovanjsko so-
sesko, ki bo posredno preko glavarine (in drugih dajatev) nekaj pri-
nesla tudi v proračun občine. Če pa ne bo nič od naštetega, pa del vasi
Dvorje priključimo na čistilno napravo v vasi, saj so proste kapacitete.

Župan, LDS je vedno podpirala projekte, ki so bili usmerjeni 
za razvoj in se ni spuščala na raven populizma, in je dajala ideje, 
ki pa niso dobile podpore župana in koalicije. Delo župana in OS je,
da prisluhne potrebam vseh občanov, pa zato predlagamo majhen
korak, da se v Dvorjah namesti cestno ogledalo in v bližini odpravi
deformirani pokrov kanalizacije, ki postaja vse bolj moteč. 

Predlagamo manj statistike in več materije.      Anton Kopitar, LDS
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VABILO 
društvom za sodelovanje ob občinskem 

prazniku 2009

Vljudno vabimo vsa društva v občini Cerklje, da sodelujejo pri
pripravi praznovanja občinskega praznika v mesecu septembru. 
S kulturnimi, športnimi in ostalimi prireditvami bomo izkazali 
spoštovanje Ignaciju Borštniku, enemu največjih slovenskih igral-
cev, režiserjev in dramaturgov, rojenem v Cerkljah na Gorenjskem. 
Prosimo, da vaše programe in predloge praznovanja pisno 
posredujete do 18. avgusta 2009 na naslov Občina Cerklje na
Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje ali na e-pošto
obcinacerklje@siol.net.
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BRITOF 43
tel.: 04/234 30 50 

delovni čas: 
pon. - pet.: 7. - 19. ure 

sob.: 7. - 12. ure

CESTA STANETA ŽAGARJA 2 
(nasproti Policije)

tel.: 04/202 41 60
delovni čas: 

pon. - pet.: 9. - 18. ure 
sob.: 8. - 12. ure

MEDVODE, BC MERCATOR
tel.: 01/36 11 034

delovni čas: 
pon. - pet.: 9. - 18. ure

sob.: 8. - 12. ure

Čistilnica, pralnica 
in šivalnica Šengar

■ oprana in zlikana srajca - 1 €

■ hitro in kvalitetno čistimo 
vse vrste tekstilnih, 
usnjenih in krznenih izdelkov, 
preproge, odeje
in merino posteljnino

■ vse storitve šivalnice
(krajšanje, ožanje, menjava zadrg in podlog ...)

■ parkirni prostor zagotovljen
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Oživiti zadružno stavbo
Včasih je bila stavba kmetijske zadruge 

v Cerkljah zelo živa, s potrebnimi posegi jo bomo
skušali znova oživiti, napoveduje direktor 

KZ Cerklje Miro Jenko.

Kmetijska zadruga Cerklje se je
lani uspešno dogovorila s KUD
Davorina Jenka, zato je lahko ne-
kdanjo kulturno dvorano nameni-
la drugim dejavnostim; razširili
so trgovino (ponudba se bo še ši-
rila) in uredili nov vhod v za-
družni dom. ”Ob gradbenih pose-
gih smo izvedli tudi sondiranje
temeljev in jih sanirali. S podrt-
jem dvorane smo pridobili tudi
dodatne prostore v 1. nadstropju.
Stavba je tako danes v dobrem
stanju, sedaj sledi še dokončna
ureditev in njena revitalizacija.
Včasih je bila namreč ta stavba
zelo živa, v njej so bili kulturniki,
krajevna skupnost in tudi občina,
zato ji moramo vrniti življenje,
kar mora biti tudi v interesu obči-
ne,” pravi direktor kmetijske za-
druge Miro Jenko.

Kdaj bo revitalizacija (oživitev)
izvedena, Jenko težko napove:
”Ti prostori morajo dobiti novo
funkcijo. Kdaj se bo to zgodilo,
je odvisno od naših zmožnosti in

lokalnega interesa. Trenutno ob-
staja več razmišljanj, kaj bi lahko
naselili stavbo.” 

Pred kratkim sta se kmetijska
zadruga in družba Mercator do-
govorila o zamenjavi zemljišč.
Zadruga je kupila bivši zdrav-
stveni dom in vrt okoli njega, obe
strani pa sta se dogovorili tudi o
vhodu v celoten kompleks. ”Mer-
cator se je pokazal kot konstruk-
tiven sosed, skupaj bomo izvedli
določene ukrepe, zaradi katerih
bo na tej lokacij nastal pravi
poslovno-trgovski center. Sedaj
zapuščeni stari zdravstveni dom
želimo funkcionalno in poslovno
povezati s celotnim kompleksom,
saj je primeren za dopolnitev go-
spodarske dejavnosti zadruge,”
razlaga Jenko. ”Veliko je treba še
postoriti za ureditev tukajšnjih
stavb in celotnega območja, kar
bo zahtevalo še veliko sredstev,
zato bomo k temu pristopili trž-
no,” je še dejal direktor kmetijske
zadruge.

Maja podpisali koncesijsko pogodbo
Po petih letih čakanja je Lovska družina Krvavec 12. maja le 

dočakala podpis koncesijske pogodbe. ”Da smo prišli do konce-
sije oz. lovišča, ki bo namenjen pretežno domačinom in ljubiteljem
lovstva v občini Cerklje, je veliko pomagal župan Franc Čebulj. 
V nadaljevanju nas čaka še veliko dela z ureditvijo lovskih prež,
poti ter prilagajanje novemu načinu koncesijskega poslovanja. 
Do potankosti se bomo morali držati planov, ki jih narekuje zavod
za gozdove,” razmišlja starešina Ivan Preša. Kot pravi, lovce 
čaka veliko truda pri urejanju problemov z divjimi prašiči, ki 
povzročajo precej škode na cerkljanskem območju, a verjame, 
da bodo zmogli, takoj ko v dogovoru s kmeti dokončno uredijo 
gospodarjenje po revirjih. ”Lovska čuvajska služba je sicer že 
urejena, s skupnim sodelovanjem pa bomo največje probleme tudi
uspešno rešili, zato bomo skušali gojiti dobre in odkrite odnose z
lastniki gozdov in zemljišč,” še razmišlja. S. Š.
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Prvi koncert ob petdeseti obletnici
Kulturno društvo Davorin Jenko Cerklje je po dobrem startu skupin januarja in februarja z enakim 

trendom nadaljevalo tudi marca in aprila.

Člani CMePZ so 22. februarja pripravili ve-
selo nedeljsko pustno rajanje z Mojco in Kali-
čopkom. Najbolj izvirne maske so bile tudi na-
grajene. Glavne nagrade za družinsko masko
so bili deležni Egipčani s Šenturške Gore. Ne-
pogrešljivi so bili tudi slastni pustni krofi, ki so
jih pripravile članice zbora.

Območna revija odraslih pevskih zborov je
bila znova 6. in 7. marca v prostorih telovadni-
ce gimnazije Kranj. Našo občino so predstav-
ljali vsi štirje zbori, KMoPZ Davorina Jenka,
CŽPZ, MeMlPZ in CMePZ Andreja Vavkna.
Nastop vsakega posameznega zbora je bil do-

volj kvaliteten, zato so bile tudi kritike ocenje-
valcev temu primerne. Tradicionalno območno
revijo 2009 je tokrat spet zelo pohvalno organi-
zirala ekipa JSKD, Območne izpostave Kranj.

Koncert KMoPZ Davorina Jenka z naslo-
vom Nekoč v starih časih je bil 18. aprila. To
je bil prvi izmed petih koncertov, ki se bodo
zvrstili do zadnjega slavnostnega koncerta
kot zaključka praznovanja 50-letnice zbora.
Koncert je bil tematsko naravnan in je obra-
vnaval v ljudskih pesmih izražene običaje va-
sovanja. Za prizore, ki so se odvijali v starih
časih, so si fantje izbrali dve zunanji pomoč-

nici Bernardo in Uršo, vse ostale vloge pa so
odigrali kar pevci sami.

Po uspešnem celovečernem koncertu je zbor
takoj začel s pripravami na snemanje nove
zgoščenke. Prvi del snemanja je potekal v 
cerkvi Janeza Krstnika na Zgornjem Brniku. V
tem obdobju tudi zbirajo gradivo za izdajo
zbornika o pol stoletni zgodovini zbora. Pri
tem naprošajo vse občane, še posebej nekdanje
člane, da jim pri zbiranju gradiva pomagajo s
svojim arhivskim materialom (slike, prispevki,
članki, anekdote, vse zanimivosti). 

Alojz Vidmar

Dejavni v jubilejnem letu
Na nedavnem občnem zboru KUD Pod lipo Adergas so zadovoljno

ugotovili, da so bili lani, ko so praznovali sedemdesetletnico usta-
novitve društva, zelo dejavni. 

”V naš repertoar se je zapisalo kar 47 kulturnih dogodkov, na katerih
so sodelovali ali pa smo jih sami pripravili. Tudi velik del planiranih
dejavnosti za letošnje leto smo že izpolnili,” pravi Silvo Sirc, tajnik,
mentor in režiser. Z igro Truth Story so tako opravili deset predstav,
ogledal si jo je tudi selektor festivala Gorenjski komedijanti. Pripravili

so tradicionalni, dvajseti Pustni živ-žav ter prireditev ob materinskem
dnevu. 

Mladi igralci so se z igro Semafor in zima po izboru selektorja Fran-
cija Končana 17. aprila predstavili tudi na medobmočnem srečanju
(Kekčevem srečanju) v gledališču Toneta Čufarja na Jesenicah. Igro, ki
jo je režirala Veronika Sirc, je republiška selektorica Jana Milčinski
ocenila z naslednjimi besedami: ”Prisrčno in toplo besedilo, kljub
zimi, v kateri se igrica dogaja. Lep je čas, ko pomlad prežene hladno
in mračno zimo - tudi iz naše zavesti. Predstava je narejena korektno.
Vsebuje vsa gledališka pomagala, predvsem kostumi lepo dopolnjuje-
jo prisrčnost predstave. Vidi se, da ima kraj dolgoletno gledališko 
tradicijo, ki jo kvalitetno izkoriščajo in nadaljujejo.”

Simon Šubic, foto: Janez Ribnikar

Letna likovna razstava
Likovno društvo Cerklje zopet pripravlja letno razstavo del, ki bo

med 30. majem in 1. junijem potekala v župnijski dvorani. Na njej 
bosta sodelovala tudi gosta - kipar Bojan Štine in slikar Lojze Kalin-
šek. ”Udeležili se bomo tudi slikarske delavnice v Ljubljani Zajtrk ob
Ljubljanici, ob občinskem prazniku pa pripravljamo razstavo del svo-
jih članov. Teh je sedaj trideset. Naše društvo bi potrebovalo majhno
skladišče in delovni prostor. Mislili smo, da ju bomo dobili v prenov-
ljeni Petrovčevi hiši, a vse kaže, da se to ne bo zgodilo, kar nas žalosti.
Upam, da se bo vendarle našla ustrezna rešitev za nas,” pravi predsedni-
ca društva Julka Hrovat, ki vabi občane, naj se pridružijo likovnikom.
”Starost, poklic in predhodno znanje niso pomembni,” še pravi. S. Š.Z igro Semafor in zima so se predstavili tudi na Jesenicah.

Komorni moški pevski zbor Davorina Jenka praznuje petdesetletnico delovanja.
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Kultura

LAHOVČE 125, 4207 CERKLJE NA GORENJSKEM

051/305 324, 051/226 126
GVB.INFO@GMAIL.COM

- IZVEDBA IN ORGANIZACIJA NIZKIH IN VISOKIH GRADENJ
- PRIDOBIVANJE PROJEKTNE GRADBENE DOKUMENTACIJE

IN DOVOLJENJ ZA GRADNJO
- SVETOVANJE

N A P R O D A JN A P R O D A J

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

Erjavšek Zvone, s. p.

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

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.

R
O

O
F-

R
R

, 
d.

o.
o.

V vaseh pod Krvavcem, še posebej pa na
Šenturški Gori pogosto odmeva otroški smeh,
ropot traktorjev, rezget konj in ubrano petje
Šenturškega okteta. Če vzamemo v zakup, da
je v vseh vasicah pod Krvavcem okoli dvesto
stalno naseljenih prebivalcev, lahko izračuna-
mo, da pojejo kar štirje odstotki vseh prebival-
cev le v Šenturškem oktetu in potemtakem bi
Ljubljanski oktet štel 12 tisoč pevcev. 

Šenturški oktet je bil vnovič ustanovljen pred
petimi leti, ko se je ideja porodila v glavi umet-
niškega vodje Braneta Jagodica. Tak oktet je
obstajal na Šenturški Gori že pred 30 leti in je
služil istemu namenu, kateremu služi sedanji
Šenturški oktet. Druženje in povezovanje sta
verjetno enako pomembni dejavnosti kakor
petje. Zasedba okteta je gotovo veliko bolj pes-
tra kakor njegov program, saj oktetovci zvesto
sledijo izročilu slovenske ljudske pesmi in dru-
gim narodno budečim pesmim. Starostni raz-
pon pevcev je vse od 20 do 76 let. Tone, Tine,
Tone, Brane, David, Tomaž, Janko in Dejan
skoraj vsak četrtek na vajah pilijo stare in se
učijo novih skladb. Šenturški oktet vsako leto
tradicionalno pripravi koncert in medse povabi
svoje pevske prijatelje v začetku decembra. Le-
tos so tako na Šenturški Gori gostili Tunjiški

oktet, oktet Akolada in Moški pevski zbor iz
Stražišča. 

Šenturški oktet zapoje tudi ob najsrečnejših
in najbolj žalostnih trenutkih, pa vendar se za
prejšnje leto spomnijo le veselih, kot je petje
ob odprtju Zbiralnega centra za odpadke obči-
ne Cerklje, Mednarodno srečanje oktetov in
malih pevskih skupin v Pivki, srečanja oktetov
”Pozdrav Mariji” v Tunjicah. Seveda ne sme-
mo pozabiti, da se oktet s petjem rad odzove
povabilu občine Cerklje. Oktetovci pa zagoto-
vo radi zapojejo tudi ob osebnih praznikih pri-

jateljev in s Cerkvenim pevskim zborom Si-
mon Robič vsako leto organizirajo izlet v dru-
go slovensko pokrajino. 

Za leto pred sabo si je Šenturški oktet zadal,
da s pomočjo sponzorjev in tudi v lastni režiji
kupi elegantne obleke za nastope, čeprav so
sedanji krvavo rdeči suknjiči gotovo že njegov
zaščitni znak in se jim bodo pevci le stežka
odrekli. Pevci pa si prav tako želijo vsak svoje
narodne noše, saj ni slovenske ljudske pesmi
brez pristne slovenske narodne noše.

David Jagodic

Ne samo petje, tudi druženje
V okviru Kulturnega društva Šenturška Gora deluje oktet, ki letos praznuje peto obletnico delovanja. 

Oktet je bil ustanovljen iz čiste ljubezni do petja in povezovanja vaščanov.
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Šestnajstega marca se je pri Selanovih na
Praprotni Polici rodil sedmi otrok - punčka Ra-
hela, šest dni kasneje pa so se pri Kernovih na
Velesovem, po domače pri Hribarjevih, razve-
selili osmega otroka - fantka Štefana. Ob vese-
lih dogodkih je župan Franc Čebulj obema
številnima družinama podaril bona s po tisoč
evrov posebne denarne pomoči, ki jih bo obči-
na nakazala preko Rdečega križa. 

”Pravijo, da vsak otrok pomladi, pa sem
možu Danetu dejala, imejva še enega,” se je
pošalila štiridesetletna Ana Selan. Poleg novo-
rojenke Rahele imata zakonca Selan še šest
otrok (dva fanta in štiri deklice), starih od de-
vet do dvajset let. ”Rahela nas je kar malo vr-

gla iz ustaljenih tirov, vendar v pozitivnem
smislu. Večkrat na dan se namreč spontano
zberemo okoli nje, kar je lep povod za daljše
družinske pogovore, ki smo jih v zadnjem času
že kar malo pogrešali,” pravi Ana, ki si je ve-
liko družino želela od nekdaj. Pri tolikih otro-
cih je seveda poklicno kariero pustila ob stra-
ni, a pravi, da ji ni prav nič žal, saj se z možem
od otrok vsak dan kaj novega naučita. ”Če bi
se še enkrat odločala, bi se odločila enako,” je
zatrdila. Izvedeli smo še, da je Rahela, kakor
sta starša nadela ime novorojenki, starozavez-
no ime in pomeni ”potrpežljiva”. 

Na Hribarjevi kmetiji na Velesovem imajo
odslej osem otrok - šest fantov in dve dekleti,

najstarejša Anita ima 21 let. Novorojenec Šte-
fan je ime dobil po očetu. ”Nisva imela name-
na, da bi otroke poimenovala po naju dveh, a je
že počasi primanjkovalo imen in je mož rekel,
pa naj bo Štefan,” je razložila 42-letna mati
Marija Kern. Tudi ona je od nekdaj razmišlja-
la o veliki družini. Pred dvanajstimi leti je opu-
stila delo na Onkološkem inštitutu in se posve-
tila družini. ”Nikoli nam ni dolgčas in kar
hudo bi mi bilo, če ne bi bilo otrok. V velikih
družinah razkošja ni, pomanjkanja pa tudi ne.
Otroci so navajeni skromnosti, kar pa niti ni
tako slabo,” nam je zaupala. 

Simon Šubic

Marca so zibali
Župan Franc Čebulj je pred dnevi obiskal najštevilnejši družini v občini Cerklje, ki sta se marca 

veselili novih družinskih članov. 

Zahvala
V sredo, 21. januarja, letos nas je prizadel požar. Iskreno se zahvalju-

jemo gasilcem PGD Cerklje in PGD Zgornji Brnik za hitro posredova-
nje, vso požrtvovalnost in pomoč. Gašenje in reševanje ostale lastnine
je potekalo v zelo težkih razmerah, zato sta njihov trud in delo nepre-
cenljiva.                                                     

Družina Jereb, Cerklje

Čestitali nekdanjemu predsedniku
Rdeči križ Cerklje sporoča občanom, ki so se morda znašli v social-

ni krizi, da se lahko obrnejo na krajevne prostovoljce za pomoč v hrani,
medtem ko je treba vlogo za denarno pomoč podati na sedežu Ob-
močne organizacije RK Kranj. RK Cerklje je sicer marca izvedel kr-
vodajalsko akcijo, na kateri je sodelovalo 195 krvodajalcev, skupno pa
imajo letos že 218 krvodajalcev. 98 od njih se je udeležilo tudi izleta v
Laško, kjer so si ogledali mesto, pivovarno in muzej. Na meritve ho-
lesterola je prišlo 159 občanov, znova pa so meritve pokazale največ
problemov s holesterolom. Dobro sodelujejo tudi z osnovno šolo, kjer
so za tri oddelke in vrtec organizirali predavanje o svoji organizaciji.
Učenci sedaj rišejo risbe na temo Rdečega križa, ki bodo razstavljene
4. junija, na dan krvodajalstva, med 7. in 13. uro v domu krajanov na
Primskovem. 19. septembra bodo organizirali nove meritve, 25. sep-
tembra pa krvodajalsko akcijo. Oktobra in novembra bosta sledili pre-
davanji o raku na dojki ter zobni preventivi, decembra pa bodo znova

obiskali starejše od 80 let. Pred kratkim pa so predstavniki RK Cerklje
obiskali svojega nekdanjega predsednika, sedaj častnega člana Andreja
Žergaja in mu čestitali za 80. rojstni dan (na sliki). S. Š.

Pri Selanovih so se sredi marca razveselili nove družinske članice - Rahele. Pri Hribarjevih že pred rojstvom Štefana ni bilo nikoli dolgčas.
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Junija izbor 
za mlado kmetico leta 

Kmečki glas bo v sodelovanju z Zvezo kmetic Slovenije letošnji final-
ni izbor mlade kmetice leta, osmi po vrsti, pripravil v športni dvorani v
Cerkljah. Občina Cerklje je gostiteljica letošnje prireditve po zaslugi
lanskoletne zmagovalke in nosilke naziva Mlada kmetica leta 2008 Ma-
rije Grilc z Ambroža pod Krvavcem. Za letošnji naziv mlade kmetice
se bo potegovalo šestnajst kandidatk z vseh koncev Slovenije, starih od
18 do 40 let. Vse kandidatke se bodo v Cerkljah na dan tekmovanja
zbrale že v dopoldanskih urah. Po sprejemu pri županu Francu Čebulju
si bodo ogledale nekaj znamenitosti Cerkelj in okolice, druženje bodo
nadaljevale ob kosilu, ko bodo izžrebali tudi vrstni red tekmovalk.
Osrednja prireditev, ki jo bo tako kot lani vodil Franci Podbrežnik, se bo
začela ob 17. uri in nadaljevala s Hišnim ansamblom Avsenik do poznih
večernih ur. S. Š.

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.

vodenje poslovnih knjig za s.p. in d.o.o.
brezplačno računovodsko svetovanje na dan registracije
cenovno ugodna ponudba

Dvorje 46/b, Cerklje
Delovni čas: 
pon., tor.: zaprto
sre. - sob.: 11:00 - 22:00
ned.: 11:00 -16:00

tel.: 04/252 16 34, 041/808 505
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Vabljeni na pester izbor jedi po naročilu 
(hladne predjedi, domače jedi, vse vrste zrezkov, 

ribje jedi, solate in sladice).
Po 11. uri vam ponudimo tudi malice in 

kosila od 12. - 16. ure.
Sprejemamo rezervacije za večje skupine 

(ohceti, obletnice, sedmine ...)

NOVO - letni vrt, igrala za otroke

Dosedanje zmagovalke izbora Mlada kmetica leta, Marija Grilc je tretja z leve. 

Že 55. prvomajska parada
Avto-moto društvo Cerklje je letos pripravilo že 55. prvomajsko pa-

rado motornih vozil vseh vrst in starosti (na sliki). Na njej je sodelo-
valo sto lastnikov avtomobilov in skoraj toliko motoristov. ”Vreme je
bilo dobro, vzdušje med udeleženci tudi, šli pa smo po standardni
poti, ki smo ji letos dodali še cesto od Spodnjega Brnika do gostilne
Cilka. Za parado je med občani veliko zanimanja in si jo radi ogleda-
jo, tako da si bomo trudili tradicijo ohraniti. Če nam bo uspelo, bi radi
junija letos izpeljali še tekmovanje traktoristov in avgusta tekmovanje
skuterjev, če bo dovolj prijav, skoraj gotovo pa bomo za občinski praz-
nik organizirali spretnostno vožnjo z Branetom Küzmičem pred šolo
v Cerkljah. S. Š.
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Preventiva

Motoristična sezona se je že začela. Prihaja-
joči sončni in topli dnevi, ki na ceste že privab-
ljajo večje število motoristov, so kot nalašč za
gnečo in povečanje števila udeležencev v cest-
nem prometu. Motoristi, kolesarji in pešci so
med najbolj ranljivimi udeleženci v cestnem
prometu, policisti vsem voznikom enoslednih
motornih vozil svetujemo, naj bodo izjemno
previdni, hitrost svoje vožnje pa naj prilagodi-
jo razmeram na cesti! 

Prometnih nesreč je največ, njihove posledi-
ce pa so najtežje ravno ob koncu tednov, ko je
na cestah več voznikov motornih koles kot
med tednom. Vozniki motornih koles naj si
počasi znova pridobijo vozniško kondicijo. V
nadaljevanju pa le nekaj nasvetov za varno
vožnjo.

Pred vožnjo preverite zračni tlak v pnevmati-
kah in jih v prvih kilometrih vožnje primerno
grejte. Motoristično čelado si pravilno zapnite.
Čisti vizir vam omogoča potrebno vidljivost.
Ne pozabite na oblačila s ščitniki. Motorno
kolo je ozko, zato vas pri večji hitrosti drugi
udeleženci v prometu lahko hitro spregledajo.
Vaša hitrost naj bo primerna okoliščinam, da
vas bodo drugi pravočasno opazili, pa tudi vi
njih. Pri vožnji skozi levi ovinek se odmaknite

od ločilne črte na sredino vozišča, sicer bo
vaša glava hitela tudi meter globoko po voziš-
ču za nasprotni promet. Hitrost in način vožnje
motornih koles še posebej prilagodite v prvih
minutah deževja. Če vaše motorno kolo nima
zavornega sistema ABS, v dežju ali na spolz-
kem vozišču ne zavirajte na talnih označbah,
ker so izjemno spolzke. Izogibajte se asfaltnim
površinam, na katerih je posut pesek, razlito
olje ali podobno (predvsem v ovinku). Reakcij-
ski čas v idealnih pogojih je 0,6 - 0,8 sekunde,
v cestnem prometu v povprečju 1 sekundo, pri
nezbranem ali utrujenem vozniku pa celo 2 se-
kundi ali več. Zavorna pot do ustavitve je pri
hitrosti 100 km/h 40 metrov. Pot ustavljanja je
seštevek reakcijske in zavorne poti. Ne vozite,
če ste uživali alkohol, mamila, psihoaktivna
zdravila ali če ste utrujeni. To lahko hitro po-
stane vaša zadnja vožnja. Verjetno vsakemu
motoristu znano načelo - naj motorist vozi mo-
torno kolo, ne motorno kolo motorista - velja.

Naj dodam še nekaj besed za čas prihajajočih
počitnic. Vlomi so še vedno eno najbolj dobič-
konosnih poslov nepridipravov, zato ni odveč
nekaj nasvetov, ki bi jih bilo modro upoštevati.
Tatovi in vlomilci imajo radi lahko delo, zato
poskrbite za tehnične ovire, sodelujte s sosedi.

Doma ne hranite denarja in vrednih kovin. Po-
leg tega pa poskrbite za svoje premoženje tudi:
ojačana ali posebna protivlomna ali protipo-
žarna vhodna vrata, opremljena s kakovostni-
mi ključavnicami, kukalom, zaščitnim okov-
jem in ščitom proti lomljenju ključavnic, če je
stanovanje v pritličju, okna zaščitite z varoval-
nimi folijami (prodajajo jih podjetja za varova-
nje premoženja) in mehansko zaščito na oken-
skih krilih, na hiši namestite senzorsko luč,
vgradite kakovostno alarmno napravo, vezano
na lokalno signalizacijo (luč, sireno, mobitel,
pozivnik itd.), in, če je le mogoče, tudi var-
nostno podjetje (odlična rešitev v času, ko ste
na dopustu), ki bo posredovalo v primeru jav-
ljanja vloma ali poskusa vloma. Ko boste vgra-
dili alarmno napravo, obvestite sosede, objekt
pa označite z nalepkami, ki opozarjajo nanjo,
da ne bo po nepotrebnem ”panike”. Pred naku-
pom se posvetujte s strokovnjaki.

Upoštevajte nasvete, saj nepridipravi ne poči-
vajo, tudi takrat ne, ko to počnete vi. Želim
vam lep začetek poletnih oddihov, v upanju, da
bomo po njih vsi boljše razpoloženi.

Robert Šebenik, 
vodja policijskega okoliša

Motoristi, bodimo kul ...

Mladi gasilci GZ Cerklje so tekmovali
Na Štefanji Gori je maja potekalo tekmovanje v orientaciji za mlade

gasilce in gasilke, ki ga je organizirala Gasilska zveza Cerklje. Tekmo-
vanja se je udeležilo 55 ekip, in sicer 28 ekip mlajših pionirjev in pio-
nirk, 20 ekip starejših pionirjev in pionirk ter sedem ekip mladincev in
mladink. 

Najboljši ekipi v vsaki kategoriji sta se uvrstili na regijsko tekmovanje.
Najuspešnejši so sicer bili mladi gasilci iz Zaloga, saj so zmagale tri nji-
hove ekipe (na sliki). Pri mlajših pionirjih je tako zmagala ekipa PGD
Zalog pred PGD Šenturška Gora 2, pri mlajših pionirkah je bila najbolj-
ša ekipa PGD Zalog 1, druga pa ekipa PGD Štefanja Gora 1. Pri starej-
ših pionirjih sta bili najboljši ekipi PGD Zalog 1 in Spodnji Brnik-
Vopovlje 1, pri starejših pionirkah pa ekipi PGD Štefanja Gora 1 in Cer-
klje 2. Pri mladincih sta se na prvi dve mesti uvrstili ekipi PGD Štefanja
Gora in Cerklje 1, pri mladinkah pa ekipi PGD Cerklje 1 in Cerklje 2. 

”Vsem, ki so pomagali pri organizaciji in izvedbi tekmovanja, še po-
sebej članom PGD Štefanja Gora, se v imenu GZ Cerklje prav lepo za-
hvaljujem,” je dejal predsednik gasilske zveze Jože Žlebir.

Simon Šubic Šesto Gregorjevo na Pšati
Na Pšati so tudi letos že šestič pripravili praznovanje gregorjevega. V

mladinskem centru so z otroki izdelali veliko lepih plovil - gregorčke,
nekateri pa so obnovili plovila iz prejšnjih let. Najboljši trije gregorčki
so bili tudi nagrajeni, za ostale pa so pripravili simbolične nagrade, ki
so jih prispevali sponzorji: občina Cerklje, piceriji Pod Jenkovo lipo in
Štalca, Mesarija Kepic, Kmečki hram, trgovina Agropromet in Ivan
Jenko. Za pogostitev so poskrbele vaške gospodinje, medalje oz. pod-
kvice je naredil Janez Globočnik, za popestritev pa sta poskrbeli Fran-
cka in Anica iz vrst upokojencev. Ob tej priložnosti se iniciator števil-
nih vaških prireditev Nande Podjed zahvaljuje vsem občanom za sode-
lovanje pri teh prireditvah: ”Da sem si nakopal iniciativo za običaje v
vasi, so krive prigode, sreča v nesreči ob ustvarjanju naše družine. V
vasi smo zelo složni, vseeno pa imam včasih občutek, da vaščane z 
izvedbo običajev že preveč bremenim. A vedno pomagajo, z darovi,
dejanji in drugim. Tudi tisti, ki odhajajo in se vračajo, začutijo vredno-
to naše vasi. To si tudi ti, Mojca Kepic, saj z razumevanjem naučiš
otroke program in s pridom uporabljaš talent povezovanja.” S. Š.
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6. ODLOK o zaključnem računu proračuna Občine Cerklje na
Gorenjskem za leto 2008

7. ODLOK o urejanju, varstvu in vzdrževanju zelenih površin na
območju Občine Cerklje na Gorenjskem

8. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s
komunalnimi odpadki v Občini Cerklje na Gorenjskem

9. SKLEP o izvzemu iz javnega dobra
10. SKLEP o dodelitvi sredstev za sofinanciranje letnih progra-

mov športa v občini Cerklje na Gorenjskem za leto 2009
11. SKLEP o dodelitvi sredstev za sofinanciranje programov na

področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in kulturnih pro-
jektov v Občini Cerklje na Gorenjskem za leto 2009

6.

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 14. redni seji, dne 22. 4.2009, sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna 

Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2008

1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Cerklje
na Gorenjskem za leto 2008, 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. 2008 do 31. 12. 2008 naslednje zneske:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR
I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74) 5.927.429
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 5.301.408

70 DAVČNI PRIHODKI 4.231.192
700 Davki na dohodek in dobiček 3.426.682
703 Davki na premoženje 517.106
704 Domači davki na blago in storitve 287.404

71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.070.216
710 Udeležba na dobičku in dohodki 

od premoženja 248.327
711 Takse in pristojbine 5.867
712 Globe in druge denarne kazni 3.877
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 22.768
714 Drugi nedavčni prihodki 789.377

72 KAPITALSKI PRIHODKI 70.442
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 1.274
722 Prihodki od prodaje zemljišč 

in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 69.168
73 PREJETE DONACIJE 500

730 Prejete donacije iz domačih virov 500
74 TRANSFERNI PRIHODKI 555.079

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih 
institucij 555.079

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 5.081.244
40 TEKOČI ODHODKI 1.019.903

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 233.468
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 37.613
402 Izdatki za blago in storitve 731.420
409 Rezerve 17.402

41 TEKOČI TRANSFERI 1.141.554
410 Subvencije 5.255
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 806.270
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam117.840
413 Drugi tekoči domači transferi 212.189

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.544.990
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.544.990

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 1.374.797
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim 

osebam, ki niso proračunski uporabniki 1.223.334
432 Investicijski transferi proračunskim 

uporabnikom 151.463
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.- II.) 846.185

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750) 22.189

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 22.189

750 Prejeta vračila danih posojil 22.189
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.) 22.189

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.) 868.374
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.) 0
XI. NETO FINANCIRANJE 
(VI. + VII. - VIII. - IX.) -846.185

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
Gorenjskem za leto 2008 sta sestavna dela tega odloka in bosta ob-
javljena na spletnem portalu Občine Cerklje na Gorenjskem.

4. člen
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Cerklje na Gorenjskem
za leto 2008 se objavi v Uradnem vestniku Občine Cerklje na Gorenj-
skem in začne veljati 15 dni po objavi.

Številka, 032-10/2006-115
Cerklje, 22. 4. 2009

Župan
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7.

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, ZLS-UPB2 ter št. 27/08
in 76/08), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št.
39/06, 49/06, 66/06, 33/07, 57/08 in 70/08), 3. in 17. člena Za-
kona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 - uradno prečiščeno bese-
dilo, ZP-1-UPB4 ter št. 17/08, 21/08 in 76/08), 3., 4. in 7. člena Za-
kona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/1993,
30/1998 - ZZLPPO in 127/06 - ZJZP), 3. člena Odloka o gospodar-
skih javnih službah Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Ob-
čine Cerklje na Gorenjskem št. 1/2008) ter 7., 75., 78. in 80. 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 14. redni seji, dne 22. 04. 2009,
sprejel

ODLOK
o urejanju, varstvu in vzdrževanju zelenih površin 

na območju Občine Cerklje na Gorenjskem

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(Predmet odloka)

Ta odlok določa urejanje, varovanje in vzdrževanje javnih in drugih ze-
lenih površin na območju Občine Cerklje na Gorenjskem (v nadaljeva-
nju: Občina) s ciljem, da se ohrani njihova ekološka, sociološka,
estetska, vzgojno-izobraževalna in naravovarstvena zasnova. 

Vsakdo je dolžan s primernim vzdrževanjem svojih površin zagotavljati
red in urejenost javnih in zasebnih zelenih površin.

2. člen
(Način izvajanja odloka)

Obvezna gospodarska javna služba urejanja in vzdrževanja javnih ze-
lenih površin se izvaja v okviru javnega podjetja, ki je registrirano za
opravljanje dejavnosti in izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti (v
nadaljevanju: izvajalec javne službe).

Druge zelene površine v lasti pravnih in fizičnih oseb urejajo, varujejo
in vzdržujejo lastniki oziroma uporabniki površin.

3. člen
(Javne zelene površine in zasebne zelene površine)

Zelene površine po tem odloku so:

1. Javne zelene površine v lasti ali v upravljanju Občine, ki so pod
enakimi pogoji namenjene vsem uporabnikom. Kot javne zelene
površine, ki jih po tem odloku ureja izvajalec javne službe, so miš-
ljene predvsem:
-  javne zelenice
-  javni parki
-  javni drevoredi
-  javni okrasni nasadi
-  javna sprehajališča
-  javne zelene površine ob spomenikih, zgodovinskih, kulturnih in

drugih objektih.

2. Druge zelene površine v lasti pravnih in fizičnih oseb, ki niso pod
enakimi pogoji namenjene vsem uporabnikom (v nadaljevanju: za-
sebne zelene površine). Zasebne zelene površine so zemljišča v
območju naselij, ki funkcionalno pripadajo zazidanemu stavbnemu
zemljišču, nezazidana stavbna zemljišča in vsa zemljišča v naseljih

in zunaj naselij, ki se nahajajo ob javnih površinah in vplivajo na
urejenost naselja oziroma določenega območja.

4. člen
(Določitev zemljišča kot zelene površine)

O tem, ali je posamezno zemljišče zelena površina po tem odloku, od-
loči v dvomljivih primerih občinska uprava z odločbo.

II. UREJANJE ZELENIH POVRŠIN

5. člen
(Nove zelene površine)

Nove javne zelene površine se pridobivajo in urejajo v skladu s pros-
torskimi izvedbenimi akti in na njihovi podlagi izdanimi dovoljenji za po-
sege v prostor.

Investitorji gradenj objektov v ureditvenih območjih naselij so dolžni v
skladu s prostorskimi izvedbenimi načrti poskrbeti za estetsko, varno
in naravnim pogojem primerno ureditev okolja novih gradbenih objek-
tov.

Za zagotovitev primernega videza naselja in zagotovitev pravic drugih
fizičnih in pravnih oseb mora investitor stanovanjskega, poslovnega,
industrijskega ali drugega objekta javnega pomena v projektni doku-
mentaciji določiti načrt urejanja zelenih površin ob objektu, ki ga na-
merava graditi. Načrt urejanja zelenih površin obsega ureditveni načrt
zelenih površin in predlog hranjenja rodovitne zemlje v času gradnje.

6. člen
(Načrt urejanja in kataster javnih zelenih površin)

Javne zelene površine se urejajo z načrtom urejanja javnih zelenih po-
vršin, ki mora vsebovati program ureditve javnih zelenih površin in za-
varovanja posameznih značilnih javnih zelenih površin, drevoredov in
zelenih površin ob pomembnejših prometnicah, križiščih, ob objektih,
urejenih vodnih strugah ipd. Načrt urejanja javnih zelenih površin izde-
la izvajalec javne službe in ga predloži v potrditev Občini, do takrat pa
izvaja dejavnost na krajevno običajni način.

Javne zelene površine so določene v katastru javnih zelenih površin na
območju Občine Cerklje na Gorenjskem. Kataster javnih zelenih povr-
šin mora voditi izvajalec gospodarske javne službe, ki ga je dolžan iz-
delati v enem letu po začetku izvajanja javne službe.

7. člen
(Urejanje zasebnih zelenih površin)

Zasebne zelene površine, ki se nahajajo ob javnih površinah in vpliva-
jo na urejenost naselja oziroma določenega območja, morajo biti ure-
jene tako, da ne kvarijo estetskega videza naselja oziroma določene-
ga območja in zagotavljajo pravice drugih fizičnih in pravnih oseb ter
javno in prometno varnost.

Investitorjem individualnih stanovanjskih hiš ni potrebno izdelati načrta
urejanja zelenih površin. Zelene površine teh gradenj se morajo uredi-
ti v skladu s projektno dokumentacijo.

III. VZDRŽEVANJE ZELENIH POVRŠIN

8. člen
(Vzdrževalna dela na javnih zelenih površinah)

Na javnih zelenih površinah se morajo redno, v skladu z namenom in
zahtevnostjo teh površin ter potrjenim načrtom urejanja javnih zelenih
površin, opravljati vsa potrebna vzdrževalna dela in varstveni ukrepi,
zlasti pa:

1. spomladansko in jesensko čiščenje zelenih površin,
2. vzdrževalna dela in košnja travnatih površin,
3. urejanje nasadov in sajenje cvetličnih gredic,
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4. zasajanje, oskrba, čiščenje in obrezovanje dreves, drevoredov
in grmovnic,

5. odstranitev hirajočih oziroma suhih dreves,
6. zatiranje plevela in drugih rastlin, ki ovirajo rast parkovnih ras-

tlin,
7. obrezovanje živih mej, posebej ob cestah in pločnikih, da ne

ovirajo hoje po javnih prometnih površinah in preglednosti v kri-
žiščih in ne zakrivajo prometne signalizacije,

8. oskrba in obrezovanje vegetacije na prometnih otokih,
9. varstvo rastlin pred rastlinskimi boleznimi, škodljivci in poškod-

bami,
10. redno pometanje in pobiranje smeti v parkih in na zelenicah,

dobava, montaža in vzdrževanje parkovne opreme,
11. druga vzdrževalna dela, ki so potrebna, da se ohranja urejen vi-

dez zelenih površin.

9. člen
(Vzdrževalna dela na zasebnih zelenih površinah)

Na zasebnih zelenih površinah, ki se nahajajo ob javnih površinah in
vplivajo na videz in urejenost naselja oziroma določenega območja,
morajo lastniki oziroma upravljavci opravljati vsa nujna vzdrževalna
dela, zlasti pa:

1. spomladansko čiščenje zelenih površin,
2. košnjo travnatih površin,
3. urejanje obstoječih nasadov,
4. obrezovanje živih mej, grmovnic in dreves, posebej ob cestah

in pločnikih tako, da ne segajo na javno površino in ne ovirajo
hoje ter preglednosti v križiščih in ne zakrivajo prometne signa-
lizacije,

5. pravočasno odstranitev hirajočih oziroma suhih dreves,
6. takojšnjo odstranitev odpadnega materiala,
7. druga vzdrževalna dela, ki so nujno potrebna, da se ohranja

urejen videz zelenih površin in naselja oziroma določenega ob-
močja.

Kadar lastniki oziroma upravljavci zasebnih zelenih površin ne izvajajo
nujnih vzdrževalnih del, odredi nadzorni organ rok za izvedbo nujnih
vzdrževalnih del.

V primeru, da lastniki oziroma upravljavci zasebnih zelenih površin ne
izvedejo nujnih vzdrževalnih del v roku, ki jim ga je odredil nadzorni or-
gan, lahko le-ta odredi, da dela opravi izvajalec javne službe na stro-
ške lastnikov oziroma upravljavcev.

IV. VAROVANJE ZELENIH POVRŠIN

10. člen
(Nujna dela na komunalni infrastrukturi)

V primerih prekopavanja javnih zelenih površin, zaradi nujnih del na ko-
munalni infrastrukturi, je izvajalec posega dolžan najkasneje v roku 24
ur obvestiti pristojni občinski organ o izvajanju del in takoj po končanju
del povrniti javno zeleno površino v prvotno stanje.

V primeru, da izvajalec nujnih del na komunalni infrastrukturi po preko-
pavanju ne vzpostavi javne zelene površine v prvotno stanje takoj po
končanju del, mu nadzorni organ odredi rok za vzpostavitev prvotnega
stanja oziroma odredi, da na stroške izvajalca to opravi drugi izvajalec.

11. člen
(Gradbeni in drugi posegi na javnih zelenih površinah)

Izvajalec, ki zaradi gradbenih ali drugih del ter izvajanja rednih vzdrže-
valnih del na komunalni infrastrukturi posega v javne zelene površine,
je dolžan poskrbeti, da ne povzroči nepotrebne škode na zelenih po-
vršinah, oziroma je dolžan škodo takoj po nastanku odpraviti.

V primeru, da izvajalec škode ne odpravi takoj po opravljenem delu,
mu lahko nadzorni organ odredi dodatni rok za odpravo škode oziro-
ma odredi, da na stroške izvajalca škodo odpravi drugi izvajalec.

Kadar nadzorni organ ugotovi, da se izvajajo posegi na javnih zelenih
površinah brez dovoljenja, odredi takojšnjo ustavitev del in določi rok
za pridobitev dovoljenja. 
Če izvajalec posega v javne zelene površine ne pridobi ustreznega do-
voljenja v določenem roku, odredi nadzorni organ vzpostavitev javne
zelene površine v stanje pred posegom, na stroške izvajalca posega.

12. člen
(Ureditev zelenih površin po zaključeni gradnji)

Po zaključeni gradnji je investitor stanovanjskega, poslovnega, indus-
trijskega ali drugega objekta javnega pomena oziroma izvajalec grad-
benih del, dolžan urediti zemljišče v skladu z načrtom urejanja zelenih
površin v roku, ki je določen v dovoljenju in ki ne sme biti daljši od ene-
ga leta. Z zemljišča je dolžan odstraniti začasne objekte in odvečni
material ter razgrniti in poravnati plodno zemljo. Na območje, ki je na-
menjeno travni površini, mora posejati travno seme.

Za drevoredne oblike sajenja in za sajenje ob asfaltnih cestah ter parki-
riščih se določi višina plodne zemlje z načrtom urejanja zelenih površin.

Če investitor oziroma izvajalec gradbenih del po zaključeni gradnji ne
uredi zemljišča v skladu z načrtom urejanja zelenih površin v roku, ki
je določen v uporabnem dovoljenju, ali tega ne stori tako, kot to dolo-
čata prvi in drugi odstavek tega člena, nadzorni organ odredi, da to
stori izvajalec javne službe na stroške investitorja oziroma izvajalca
gradbenih del.

13. člen
(Poškodovanje, zmanjševanje, uničenje javnih zelenih površin)

Na javnih zelenih površinah je prepovedano sekanje, obsekovanje,
odstranjevanje ali drugačno poškodovanje in uničevanje gozdnega ali
parkovnega drevja, grmičevja in drugih okrasnih rastlin, sprememba
namembnosti javnih zelenih površin oziroma zmanjšanje javnih zelenih
površin, razen če to ni predvideno v dovoljenju za gradnjo, načrtu ure-
janja javnih zelenih površin ali če je to potrebno zaradi preureditve, ob-
nove in varstva javnih zelenih površin, javne varnosti ali varnosti v cest-
nem prometu.

14. člen
(Prepovedana dejanja na javnih zelenih površinah)

Na javnih zelenih površinah je prepovedano:
1. ustavljati, parkirati ali se voziti s kolesi, motornimi vozili, delovni-

mi stroji, razen pri vzdrževanju teh površin;
2. uničevati, mehansko poškodovati, odstranjevati, poslikati z gra-

fiti komunalno opremo, rastline in infrastrukturne objekte, ki so
namenjeni rabi zelenih površin;

3. obešati ali pritrjevati kable, žice, antene, obvestilne ali reklam-
ne napise in druge predmete na drevesa ali na grmovnice;

4. izlivati komunalno odpadno in meteorno vodo in izlivati okolju
nevarne snovi;

5. čistiti motorna vozila, druge stroje in naprave, stanovanjsko in
drugo opremo;

6. odlagati odpadni material, gradbeni material ali druge predmete;
7. graditi oziroma postaviti pomožne in začasne objekte na zele-

nih površinah brez soglasja pristojnega občinskega organa;
8. gojiti določene kulture, vrtnine in druge rastline, če to estetsko

kvari videz naselja ali ima druge škodljive učinke;
9. uporabljati predmete in naprave, ki so sestavni del javnih zele-

nih površin v nasprotju z njihovo naravo in namenom;
10. odmetavati odpadke izven posod za odpadke;
11. postavljati šotore ali bivalne prikolice in kuriti, razen na za to do-

ločenih mestih;
12. zažigati travne površine, suhe veje, odpadke in podobno;
13. namerno vznemirjati, poškodovati, odvzemati iz narave ali ubi-

jati prosto živeče živali;
14. izvajati športno rekreativne dejavnosti na javnih zelenih površi-

nah, če za to niso posebej urejene in bi s tem povzročili po-
škodbe zelenice ali ogrožali varnost obiskovalcev, stanovalcev
v sosednjih stanovanjskih objektih ter povzročili škodo na ob-
jektih ob javnih zelenih površinah;
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15. jezditi (razen uradnim osebam pri opravljanju službene dolžnosti);
16. puščanje iztrebkov psov, mačk in drugih domačih živali.

15. člen
(Odprava škode, nastale z izvajanjem prepovedanih dejanj)

Škodo, ki nastane z izvajanjem prepovedanih dejanj na javnih zelenih
površinah, je dolžan odpraviti povzročitelj v roku, ki ga določi nadzor-
ni organ.

V primeru, da povzročitelj škode ne odpravi v določenem roku, lahko
nadzorni organ odredi, da škodo odpravi izvajalec javne službe na
stroške povzročitelja.

V. NADZOR

16. člen
(Nadzor nad izvajanjem odloka)

Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka izvaja občinska inšpekcija
Občine Cerklje na Gorenjskem, v kolikor zakon ne določa drugače. 
Nadzorni organ vodi in odloča v postopku o prekršku po določbah Za-
kona o prekrških kot prekrškovni organ v skladu s pooblastili.
V primeru, ko zavezanec ne izvrši odločbe, izdane na podlagi prvega
odstavka tega člena, v roku, določenem v odločbi, občinski inšpektor
lahko odredi prisilno izvršitev odločbe na stroške zavezanca.

VI. DOLOČBE O SANKCIJAH

17. člen
(Globe - izvajalec gospodarske javne službe)

Z globo 1.400 EUR se za prekršek sankcionira izvajalec javne gospo-
darske službe, če:

1. ne izdela načrta urejanja javnih zelenih površin in katastra jav-
nih zelenih površin v roku enega leta od začetka izvajanja javne
službe (6. člen)

2. ne opravlja vzdrževalnih del na javnih zelenih površinah v skla-
du z določili tega odloka (8. člen)

18. člen
(Globe - pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in 

posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost)

Z globo 1400 EUR se sankcionira za prekršek izvajalec del - pravna
oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostoj-
no opravlja dejavnost:

1. če kot lastnik ali upravljavec zasebne zelene površine ne opra-
vi vzdrževalnih del, določenih v 9. členu tega odloka

2. če izvaja posege na javnih zelenih površinah v nasprotju z do-
ločili 10., 11. in 12. člena tega odloka

3. če krši določila 13. člena odloka
4. če krši določila 14. člena tega odloka

Z globo 400 EUR se sankcionira tudi odgovorna oseba pravne ose-
be, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena.

19. člen
(Globe - fizična oseba)

Z globo 400 EUR se sankcionira za prekršek fizična oseba:
1. če kot lastnik ali upravljavec zasebne zelene površine ne opra-

vi vzdrževalnih del, določenih v 4., 5., 6. in 7. točki prvega od-
stavka v 9. člena tega odloka 

2. če izvaja posege na javnih zelenih površinah v nasprotju z do-
ločili 10., 11. in 12. člena tega odloka

3. če krši določila 13. člena odloka
4. če krši določila 4., 5., 6. in 7. točke prvega odstavka 14. čle-

na tega odloka

Z globo 100 EUR se sankcionira za prekršek fizična oseba:
1. če kot lastnik ali upravljavec zasebne zelene površine ne opra-

vi vzdrževalnih del, določenih v 1., 2. in 3. točki prvega odstav-
ka v 9. člena tega odloka 

2. če krši določila 1., 2., 3., 8., 9., 11., 12. in 13. točke prvega
odstavka 14. člena tega odloka

Z globo 50 EUR se sankcionira za prekršek fizična oseba:
1. če krši določila 10., 14., 15., in 16. točke prvega odstavka 14.

člena tega odloka

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

20. člen

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

Št.: 032-10/2006-117
V Cerkljah, dne 22. 04. 2009

Občina Cerklje na Gorenjskem
ŽUPAN

FRANC ČEBULJ, l.r.

8.

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, ZLS-UPB2 ter št. 27/08 in
76/08), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06,
49/06, 66/06, 33/07, 57/08 in 70/08), 3. in 17. člena Zakona o pre-
krških (Uradni list RS, št. 3/07 - uradno prečiščeno besedilo, ZP-1-
UPB4 ter št. 17/08, 21/08 in 76/08), 3., 4. in 7. člena Zakona o go-
spodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/1993, 30/1998 -
ZZLPPO in 127/06 - ZJZP), določil Uredbe o ravnanju z odpadki (Urad-
ni list RS, št. 34/08), določil Odredbe o ravnanju z ločeno zbranimi frak-
cijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki
(Uradni list RS, št. 21/01), 3. člena Odloka o gospodarskih javnih služ-
bah Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na
Gorenjskem št. 1/2008) ter 7., 75., 78. in 80. 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 14. redni seji, dne 22. 04. 2009, sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju 

s komunalnimi odpadki v Občini Cerklje na Gorenjskem

1. člen

V Odloku o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Cerklje na Go-
renjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem št. 4/2008),
se v 50. členu doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
”Pooblaščeni delavci izvajalca izvajajo nadzor ustreznosti vsebin na-
menskih posod in vreč.”

Drugi, tretji in četrti odstavek postanejo tretji, četrti in peti odstavek.

2. člen

V prvem odstavku 52. člena se doda nova točka 4. a, ki se glasi:
”4. a - če krši določila prvega in drugega odstavka 20. člena tega odloka”

3. člen

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

Št.: 032-10/2009-116
V Cerkljah, dne 22. 04. 2009

Občina Cerklje na Gorenjskem
ŽUPAN

FRANC ČEBULJ, l.r.
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9.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
94/07 - uradno prečiščeno besedilo, ZLS-UPB2 ter št. 27/08 in
76/08) 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 14.
redni seji dne 22. 04. 2009 sprejel naslednji 

SKLEP
o izvzemu iz javnega dobra

1.
Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem je odločil, da se zemljiš-
ča s parcelnimi številkami:
- 76/3, pot 109 m2, vpisana v vl. št. 3001, k. o. Grad,
- 1279/3, pot 399 m2, vpisana v vl. št. 3001, k. o. Zgornji Brnik,
- 355/2, pot 221 m2, vpisana v vl. št. 3001, k. o. Pšata
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: 032-10/2006-120
Datum: 23. 04. 2009

Občina Cerklje na Gorenjskem
ŽUPAN

FRANC ČEBULJ, l.r.

10.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
94/07 ZLS-UPB2, 27/08 Odl. US, 76/08, 100/08 Odl. US), 2. čle-
na Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98 do 15/03), 7. in 16. čle-
na Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cer-
klje 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 Gorenjske, št. 4/03, 2/05, 1/08),
Javnega razpisa za sofinanciranje letnih programov športa iz proraču-
na Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2009 (Novice izpod Krvav-
ca 1/09) je Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem na 14. red-
ni seji dne 22. 4. 2009 sprejel

SKLEP
o dodelitvi sredstev za sofinanciranje letnih programov športa

v občini Cerklje na Gorenjskem za leto 2009

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 2009 v višini:

Športno društvo Adergas 3.902,00 EUR
Rokometni klub Cerklje 26.732,00 EUR
Nogometni klub Velesovo 24.098,00 EUR
Športno društvo Krvavec Cerklje 21.366,00 EUR
Rekreativno društvo Strmol 585,00 EUR
Karate klub Cerklje 2.341,00 EUR
Športno društvi BI Nordic 976,00 EUR

2. člen

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

Številka: 032-10/2006-119
Cerklje na Gorenjskem, dne 22. 04. 2009

ŽUPAN
Občine Cerklje na Gorenjskem

Franc ČEBULJ 

11.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
94/07 ZLS-UPB2, 27/08 Odl. US, 76/08, 100/08 Odl. US), 7. in
16. člena Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Ob-
čine Cerklje na Gorenjskem št. 1/99, 1/01, 3/02, 4/03, 2/07), Toč-
kovnika in Pravilnika o izbiri in vrednotenju programov ljubiteljskih kul-
turnih dejavnosti in kulturnih projektov, ki jih financira in sofinancira
Občina Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Go-
renjske, št. 4/03), Javnega razpisa za sofinanciranje programov na
področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in kulturnih projektov v Obči-
ni Cerklje na Gorenjskem za leto 2009 (Novice izpod Krvavca 1/09)
je Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem na 14. redni seji dne
22. 4. 2009 sprejel

SKLEP
o dodelitvi sredstev za sofinanciranje programov na področju
ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in kulturnih projektov v Občini

Cerklje na Gorenjskem za leto 2009

1. člen

Sredstva, za delovanje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in kulturnih pro-
jektov, ki se izvajajo na območju občine Cerklje na Gorenjskem, se
razdelijo na podlagi meril in vrednotenju del kulturnih skupin za leto
2009 v višini:

KUD Cerklje 6.860,00 EUR
KUD Adergas 6.945,00 EUR
KUD Spodnji Brnik 770,00 EUR
KUD Šenturška Gora 785,00 EUR
Likovno društvo Cerklje 1.062,00 EUR
UNESCO klub Cerklje 1.078,00 EUR

2. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Ob-
čine Cerklje na Gorenjskem, uporablja pa se v času veljavnosti prora-
čuna občine za leto 2009.

Številka: 032-10/2006-118
Cerklje na Gorenjskem, dne 22. 04. 2009

ŽUPAN
Občine Cerklje na Gorenjskem

Franc ČEBULJ 



Otroci za mame

18 - N OV I C E  I Z P O D  K RVAVC A

Prireditev so tudi tokrat popestrili številni na-
stopajoči. Otroci so mamam v čast recitirali in
peli pesmi ter pripravili zabaven skeč iz šol-
skih klopi. Obiskovalci so med drugim lahko
prisluhnili zvokom Hiše vzhajajočega sonca,
harmonikarski izvedbi Sive poti, pa tudi pes-
mim o kranjskem Janezu in zeleni trav’ci. Na-
stopili so lahovški cerkveni pevci, s plesnimi
koraki pa so se poleg mlajših predstavile tudi
članice plesne skupine Danica. 

Mamam, babicam in ženam je večer polepša-
la roža, ki so jo v dar prejele ob prihodu. Naj-
mlajši so se razveselili novih pričesk, ki jih je
za nastop uredila ena izmed bližnjih frizerk. Po
proslavi, ki jo je povezovala Mari Križaj, je
sledila pogostitev za obiskovalce. Ti so poleg
hrane in pijače poizkusili dobrote, ki so jih na-
pekle vaške gospodinje. Zabava se je ob zvoku
harmonike nadaljevala pozno v noč. 

Vahovške cimbare so s prirejanjem srečanj ob
materinskem dnevu začele pred štirimi leti, ko
je domačin Vinko Vrhovnik izrazil pobudo,
da bi se v gasilskem domu nekaj dogajalo.
”Vsaka vas ima poleg cerkvenega tudi šaljive-
ga zavetnika. Simbol Lahovč so Vahovške cim-
bare, ki vključujejo vse vaščane. Vsak po svo-
jih močeh pripomore, da se družimo. Gre za
divjo slivo, ki je dobra samo takrat, ko je rav-
no prav zrela, sicer je zelo trpka. V vasi je še

nekaj teh dreves, včasih pa je bilo to drevo sko-
raj pri vsaki hiši,” je pojasnil Janez Galjot.

Glavni vir financiranja Vahovških cimbar so
ljudski običaji, nekaj pa prispeva tudi Občina
Cerklje. Vaščani pripravijo ‘’šrango’’, ko se
kdo ‘’oženi’’, vsako leto pa organizirajo tudi

pustni sprevod, ki se ga ponavadi udeleži
okrog sto ljudi. Kot je dejal Pavel Žvelc, je to
del vaške tradicije že od leta 1982. Sredstva
nato namenijo proslavi in vaškemu pikniku, ki
ga vsako poletje pripravijo ob lahovškem rib-
niku.                                 Renata Globočnik

Lahovčani proslavili materinski dan
V Lahovčah so zadnjo marčevsko soboto četrtič zapored pripravili družabno 

srečanje ob materinskem dnevu.

Najmlajši so ob harmoniki zapeli Jaz pa pojdem na Gorenjsko.

Nedelja, 22. marca, je bila prva res sončna nedelja v letošnjem
letu in nas je kar skrbelo, kakšen bo obisk. Vendar so bile naše
skrbi povsem odveč, kajti že nekaj minut pred začetkom je bila
dvorana povsem polna. Še zadnji pogled na maskirane obrazke in
najmlajši nastopajoči - predšolski otroci in prvo ter drugošolčki
so ob zvokih poskočne koračnice začeli z našo prireditvijo.
Zaigrali so pripovedko Mačja domišljija se kot mišji repek zvija,
zapeli pesmico Tri muce in Gosenica in poželi dolgotrajen
aplavz. 

Šolski otroci so zaigrali tri priložnostne enodejanke in sicer
Darilo za mamo, v kateri živali pomagajo iskati darilo za mamo,
potem je sledila igrica Materinski dan, v kateri otroci sami izde-
lajo darilo za svoje mame in še Mamica je odšla, v kateri se
izkaže, da, kljub temu da otroci odraščajo in so prepričani, da
lahko že sami vse rešujejo, še vedno potrebujejo mamo in jo
pogrešajo.

Sledil je skeč Vesela šola, v katerem so otroci prikazali nekaj
zabavnih utrinkov iz šole. Zabavali smo se vsi, nastopajoči in
obiskovalci v dvorani.

Zadnji sklop prireditve so pripravili mladinci. Najprej so zaigrali
kratko enodejanko Brezplačni servis, v katerem je na šaljiv način
prikazana moška lahkovernost, sledila je priredba enodejanke Moš-
ki k otroku, v kateri se izkaže, kaj vse smo pripravljeni narediti za
dodatni zaslužek. Sledili so trije skeči o življenju na vasi Iz naših
krajev, Zaljubljeni sosedi in Pohlevni mož.

Med posameznimi igricami in skeči so otroci recitirali nekaj pesmic in
zaigrali na instrumente ter tako še popestrili prireditev. 

Da je prireditev uspela, so nam pokazali obiskovalci z dolgotrajnim
ploskanjem in zadovoljnimi in nasmejanimi obrazi. Vesele so bile tudi vse
matere, ki smo jih ob odhodu obdarili z vrtnicami, nastopajočim pa je bilo
največje plačilo pozitiven odziv in aplavz v dvorani.          Štefka Luskovec

Praznovali smo skupaj z mamami ...
Otroci in mladinci iz Vopovelj, Spodnjega in Zgornjega Brnika smo se že februarja začeli 

pripravljati za proslavo ob materinskem dnevu.

Najmlajši so pogumno stopili na oder in predstavili miške in mucke. / Foto: David Luskovec
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”Petnajsti maj je mednarodni
dan družine. Enostarševska, raz-
širjena ali kakršnakoli je, je druži-
na osnovna celica vsake družbe.
Vsaka si po svojih močeh prizade-
va zaživeti, živeti, preživeti in do-
živeti svoj dani čas in nuditi svo-
jim članom najboljše, kar je mož-
no. Če družino prežemajo ljube-
zen, strpnost in posluh drug za
drugega, je to največ, kar si lahko
le želimo. Zaploskajmo si ob
prazniku,” so bile besede tega dne
vodje programa Lilijane Skubic.
Učenci podaljšanega bivanja

(PB), starši, dedki, babice, sorod-
niki, ravnatelj šole Bogdan Suš-
nik, koordinatorica Unescove šole
Mojca Milek, predsednica Unes-
covega kluba Cerklje Daniela
Močnik, nekateri uslužbenci šole
smo se tega dne zbrali v avli šole
ob sklepnem projektu PB z naslo-
vom Lepe stare igre.

Učenci so v tednu pred priredit-
vijo v svojem ožjem in širšem
okolišu povpraševali starejše ose-
be, kako so se včasih igrali. Želeli
smo zbrati in preizkusiti pozablje-
ne ali manj običajne igre, take, za

katere ne potrebujejo poseči v de-
narnico, ampak so povezane z
običajnimi predmeti v svojem
okolju: klobuke, palice, kamen-
čke, fižol, gumbe ... Vsak oddelek
je izbral eno igro za predstavitev
ob sklepu projekta. Zapise iger,
ilustracije, risbe in fotografije smo
oblikovali v razstavo. Iz nje so
zvenela imena iger: rihtarja bit,
kamenčki, rinčice talat, špana, vr-
tenja kolesa, frača, trden most,
moja mladost, mama - koliko je
ura, pojoči gumbi, preskakuj pali-
co, vrtavka in fižoli ...

Razstavo je odprl svetovno znani
športnik Robert Kranjec. Učencu
Maticu Veselu je podaril majico,
saj je ta uspešen skakalec in je bil
drugi na državnem tekmovanju.
Že prej pa nam je zaupal, da si želi
postati Robert Kranjec. Ker je
Robi vedno na Visokem, smo ga
posedli kar na lestev.

Indijka Habiba nam je napisala
naslov prireditve v hindujščini in
smo nazorno videli, kako drugač-

na je njihova pisava. S skupino
učencev III. ravni angleščine je
predstavila igro daš, dobiš - zavr-
tiš. Njeni učenci so govorili v an-
gleščini, ona pa v slovenščini. Z
močnim aplavzom smo nagradili
njen trud. Medgeneracijsko pove-
zovanje v igri, plesu in petju je
bilo res zanimivo in prijetno. Ob
sklepu smo se posladkali s slado-
ledom. Gostom pa smo polepšali
dan z darilcem - papirnatim metu-
ljem.

Letošnji sklepni projekt PB je
zelo uspešno vodila Sergeja An-
žič, preostali učitelji v PB pa so
Lilijana, Marjeta, Andreja, Katja,
Jana in Peter. 

Kot Unescova šola smo si priza-
devali obuditi stare igre in ohra-
njati kulturno dediščino, kar je vo-
dilo Unesca. Marjeta Čebulj in Li-
lijana Skubic pa sva tudi članici
Unescovega kluba Cerklje, kjer se
v programu oblikujejo ideje za
delo z mladimi.                    

Lilijana Skubic

Igrajmo se skupaj
Ob mednarodnem dnevu družine je učence podaljšanega bivanja, ki so pripravili projekt Lepe stare igre,

obiskal smučarski skakalec Robert Kranjec. 

Šolski utrip popestrila Indijka Habiba
Na OŠ Davorina Jenka od

aprila gostijo Indijko Habibo
Insaf iz Mumbaja. Dvajsetletna
študentka psihologije je prišla v
Cerklje za dva meseca na pod-
lagi programa kulturne izmen-
jave, pomaga pa pri pouku
Etike, kjer predstavlja indijsko
družbo in hinduizem. Enkrat na
teden sodeluje v Oddelku za
podaljšano bivanje, učencem pa
pomaga tudi pri osvajanju an-
gleščine. ”V primerjavi s šola-
mi v Indiji je cerkljanska veliko
bolj organizirana in ponuja
otrokom ogromno možnosti za
razvijanje svojih talentov.
Opazila sem, da med učitelji in
učenci obstaja precej prijateljski
odnos, kar je po eni strani do-
bro, saj so učenci v šoli bolj
sproščeni, paziti pa je treba, da

ti odnosi ne postanejo preveč domači. Tudi preverjanj znanja je manj kot
pri nas,” nam je zaupala. V Sloveniji se sicer dobro počuti. Poročali smo
že, da na šoli poučuje tudi Steve Zulu iz Zambije.                        S. Š. 
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V soboto, 16. maja, zvečer se je dvorana Kulturnega hrama Ignacija
Borštnika v Cerkljah napolnila skoraj do zadnjega kotička. Večer je bil na-
menjen upokojenima učiteljema Tončki Perčič in Jožetu Varlu, častnemu
občanu Občine Cerklje. Praznovala sta visoka življenjska jubileja. Oba sta
s svojim delom pustila pečat na vrsti generacij. 

Pesmi Tončke Perčič so recitirali nekateri njeni nekdanji učenci in seda-
nja mlajša generacija. ŽCPZ pod vodstvom prof. Damjana Močnika, šol-
ski zbor pod vodstvom prof. Mirjane Huljev ter nekaj izredno uspešnih
učencev ob spremljavi klavirja prof. Damjane Močnik so zapeli nekaj pes-
mi naše jubilantke, ki jih je uglasbil prof. Janez Močnik.

Iz povezovalnih besed prof. Daniele Močnik, ki je kot vodja Unescovega
kluba Cerklje tudi organizirala in vodila prireditev, smo še bolje spoznali
slavljenca, kakor tudi gosta Mita Trefalta ter nekdanjega šolskega ministra
Petra Venclja.

V sklepnem delu prireditve smo se nasmejali ob igri učencev 5. r podalj-
šanega bivanja Lepe stare igre, ki jih Unesco v svojih ciljih posebej negu-
je ter pesmi v rap izvedbi učenca Benjamina Tajča.

Ko je bil oder zapolnjen z vsemi nastopajočimi in slavljencema v njiho-
vi sredini, pa so izzveneli še zvoki na havajski kitari Damjana Štirna.
Skladbo je znani in uspešen slikar posvetil posebej za spoštovana gosta.

Ob pogostitvi, ki so jo pripravile kuharice OŠ Davorina Jenka Cerklje in
za katero se lepo zahvaljujemo ravnatelju Bogdanu Sušniku, se je razvil
klepet, prežet s čestitkami in lepimi spomini. Posebna zahvala gre županu
Francu Čebulju, ki nam je omogočil res nepozaben večer v našem prele-
pem kulturnem hramu. Hvala tudi sponzorjema Cvetlični vrt Cerklje in
DNK.

Ob tej priložnosti je izšel majhen Praznični odmev, želimo pa obuditi
čim več spominov in jih seveda izdati v obsežnejši izdaji - seveda le s po-
močjo vas, spoštovani bralci, nekdanji učenci naše šole. Povabilo torej ob-
čanom, predvsem učencem obeh slavljencev, da skušajo obuditi kakšen

spomin na šolo, učenje, domače naloge, akcije, čeprav pobiranje krompir-
ja in seveda vse to zapišejo z očmi odraslega človeka. K tej domači nalo-
gi vabimo tudi nekdanje dopisovalce v Odmevih izpod Krvavca. Prispev-
ke pošljite na OŠ Davorina Jenka Cerklje. Zaželene so tudi fotografije, ki
jih bomo vrnili.

Izdani praznični Odmevi Daniele Močnik so v svoji vsebini potrdili po-
membnost sobotne prireditve. Ena od mojih nastopajočih učenk je dejala:
”Bila sem srečna, ko sem videla, kako srečna sta bila gospod in gospa.”
Gospa Tončka in gospod Jože, vse najboljše vama želimo še naprej.

Lilijana Skubic, članica Unesco kluba Cerklje

Na Unescovem taboru
Štirje učenci so ta teden odšli na tridnevni Unescov naravoslovni ta-

bor v Grižah, prejšnji teden pa se je pet učencev udeležilo Unescove
delavnice Torkova likovna kolonija v OŠ Koroška Bela, kjer so pridno
ustvarjali.                                                                                  S. Š.

Praznični odmev
Nekdanjima učiteljema Tončki Perčič in Jožetu Varlu je ob visokih jubilejih čestitala polna 

dvorana kulturnega hrama. 

V torek, 21. aprila, je OŠ Davorina Jenka Cerklje gostila srečanje
Unesco šol Gorenjske. Udeležili so se ga predstavniki enajstih od pet-
najstih Unescovih šol na Gorenjskem. Prišli so z osnovnih šol Gorje,
Mojstrana, Lesce, Cvetka Golarja Škofja Loka, Koroška Bela, Poljane,
Stražišče, Toneta Čufarja Jesenice, gimnazij Škofja Loka in Jesenice ter
Ekonomske gimnazije in srednje šole Radovljica.

Srečanje so začeli z odprtjem razstave likovnih del, na katerih so učen-
ci štirih šol upodobili različne kulture. ”Na naši šoli so, denimo, ob po-
moči učitelja Stephena Zuluja iz Zambije, ki ga dve leti gostimo v sklo-
pu državnega projekta Sporazumevanje v tujih jezikih, ustvarjali na
temo afriške umetnosti,” je pojasnila učiteljica Mojca Milek, koordina-
torica dejavnosti Unesca na cerkljanski šoli.

Sledile so delavnice na temo globalnega učenja, ki jih je pripravila
nevladna organizacija Humanitas. Udeleženci so se pogovarjali 
o pravični trgovini, družbeno odgovornih darilih Krilca, botrstvu, pro-
blemu pitne vode po svetu ... 

Veliko zanimanja je pritegnila tudi globalna vas s predstavitvijo Indi-
je, Grčije in Kitajske. Indijsko kulturo je predstavljala Indijka Habiba,
ki je na OŠ Davorina Jenka na dvomesečni praksi v sklopu projekta
Kulturno povezovanje. Obiskovalci so lahko okusili indijski kari, mno-
gi pa so dobili tudi enotedenski tatu, saj jim je Habiba s kano poslikala
roke, kar je sicer navada tudi pri indijskih nevestah. Grčijo je predstav-
ljala Grkinja Vaselina, ki opravlja prakso v Kranju, kitajsko kulturo pa
je obiskovalcem približal Hui, kitajski učenec, ki obiskuje OŠ Stražiš-
če. S pisanjem besed s kitajskimi pismenkami je pritegnil veliko pozor-

nosti. Srečanje so sklenili v kulturni dvorani s prireditvijo, na kateri so
učenci pod mentorstvom novega učitelja iz Zambije in profesorja Bošt-
jana Kernca z glasbo in plesi predstavili delček bogate afriške kulture.
Nasproti so ji postavili slovensko kulturo ter tako ugotavljali, katere so
njune značilnosti in da nas različnost bogati. 

Predstavnikom Unescovih šol so na koncu izročili še grafike v obliki
panjskih končnic na temo ljudski ornament, ki so jih izdelali cerkljanski
učenci.                                                                        Ana Hartman

Gostili enajst Unescovih šol
Aprila je na OŠ Davorina Jenka potekalo srečanje gorenjskih Unescovih šol, ki so ga popestrili 

z delavnicami na temo globalnega učenja, prikazom afriške kulture, globalno vasjo ... 

Učenci so predstavili delček afriške kulture, med drugim tudi njihove plese.



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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Danes vabljeni na 
opero Carmen

Skupina učencev, ki ima v drugem polletju
v okviru fleksibilnega predmetnika glasbo, je
pripravila odlomke iz opere Carmen. Danes,
22. maja, ob 19. uri se bodo v Kulturnem hra-
mu Ignacija Borštnika z njo predstavili tudi
vsem staršem in drugim občanom. Prosto-
voljni prispevki, ki jih bodo zbrali ob tej pri-
ložnosti, bodo namenjeni v podporo delovan-
ju Mladinskega centra v Cerkljah.           S. Š.

Sobotna šola za nadarjene
Na cerkljanski šoli je bila aprila sobotna

šola za nadarjene učence iz OŠ Davorina Jen-
ka in Orehek, ki je potekala pod geslom
Ostani lačen, ostani radoživ. Udeležilo se je
je 45 učencev, ki so sodelovali pri pouku ma-
tematike ali pa angleščine. Pri matematiki so
obravnavali snov, ki je pri navadnem pouku
niso osvajali - izdelovanje teles iz enakih plo-
skev oziroma poliedrov. Pri angleščini so
delo bazirali na govoru Steva Jobsa, ustanovi-
telja korporacije Apple. Na neki podelitvi di-
plom je spregovoril o svojem življenju. Učen-
ci so si govor najprej ogledali, nato pa po
skupinah na različne načine predstavili nje-
govo zgodbo. Pripravili so tudi kratke filme. 

S. Š.

Sodelovala na 
mednarodnem natečaju

Fotografija učenke Eve Štirn je bila uvršče-
na v ožji izbor mednarodnega natečaja v
izdelavi miniatur, ki ga je organiziral Fo-
tografski klub Janez Puhar Kranj. Ogledate si
jo lahko na razstavi, ki jo bodo 11. junija

postavili v mestni hiši v Kranju. Eva je sicer
članica krožka Digitalna fotografija, ki ga
vodi Maja Zajc Sobočan.                       S. Š.

Zahvala ob slovesu
Ob koncu devetletnega mandata se moram

zahvaliti vsem tistim, ki so udejanjali in ver-
jeli v vizijo in program te šole, tako med mo-
jim mandatom kot ob vnovični kandidaturi.
Žal pri večini strokovnih delavcev ta program
ni odtehtal dejstva, da zahteva tudi več
strokovnega dela v šoli. Predvsem bi rad iz-
postavil kolege, ki so sodelovali v vodstven-
em timu - obe pomočnici, vodstvo vrtca, po-
družnične šole in vodjo svetovalne službe.
Omenjenim bi pridružil tudi strokovne
delavce, ki so sodelovali v timu za kakovost.
Menim, da smo skupaj naredili res veliko.
Šolo smo odprli za spremembe, poudarili
pomembnost stalnega razvoja poučevanja v
didaktičnem in psihološkem smislu z na-
menom, da naši učenci pridobijo izobrazbo,
ki bo čimbolj vredna, tako za nadaljnje šolan-
je kot polnovredno bivanje v EU. Vrednote,
ki jih udejanjam, so poštenost, korektnost,
delavnost in argumentiran dialog. Trdno ver-
jamem, da so to tudi vrednote okolja, v
katerem šola deluje. Zahvalil bi se tudi števil-
nim staršem in predstavnikom občine v svetu
šole, ki so v devetih letih zelo podpirali in
konstruktivno sodelovali pri razvoju uspešnih
projektov. 

Izid glasovanja v svetu šole čutim kot po-
raz, hkrati pa tudi olajšanje, saj mi je odvzel
breme odgovornosti za nadaljevanje tako za-
htevnega programa ob nizki podpori
strokovnih delavcev. Novi ravnateljici želim
mnogo dobrih in skrbno pretehtanih od-
ločitev ter veliko sreče pri tem.                      

Bogdan Sušnik

- POLAGANJE KERAMIKE, 
MOZAIKA IN KAMENJA

- KOMPLETNA ADAPTACIJA STANOVANJ
- SPLOŠNA GRADBENA DELA

Tomaž JENKO s.p.
Zgornji Brnik 131a

4207 Cerklje na Gorenjskem
Telefon: 04/252 16 44

041/22 55 97
e-pošta: gradbenistvo.jenko@siol.net

www.gradbenistvo-jenko.net

BAR KERN

Trg Davorina Jenka 9

4207 Cerklje, tel.: 04/252 13 21

Delovni čas: od 6. do 22. ure

torek zaprto
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OŠ Davorina Jenka je 16. aprila znova
pripravila že dobro znano prireditev Podarim ti
pesem, na kateri so s prostovoljnimi prispevki
zbirali denar za šolski sklad. Nabralo se je kar
820 evrov, ki jih bodo namenili za subvencio-
niranje razširjenega programa, ki je plačljiv
(šola v naravi, dnevne dejavnosti ...). ”Nekate-

ri starši so v zadnjem obdobju ostali brez zapo-
slitve, zato temu področju posvečamo še do-
datno pozornost, da njihovi otroci ne bi bili
prikrajšani pri šolskih programih,” je dejal rav-
natelj Bogdan Sušnik. Na koncertu so učenci
pripravili kar 24 plesnih in glasbenih točk.        

S. Š., foto: M. Z.

Podarim ti pesem
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VRTNARIJA JENKO
Trata pri Cerkljah 18
Tel.: 04/25 22 666, 041 500 860

JDJ - AVRIKELJ, d.o.o., Spodnji Brnik 30, Cerklje

Še vedno nudimo bogat izbor 

rastlin za grobove in gredice.

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 

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.

Velika ponudba že pripravljenega mesa za žar.
Se priporočamo.

Ulica 4. oktobra 1
4207 Cerklje

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

ŠIVILJSTVO GRILC 

Šivanje po meri - vsa popravila oblačil.
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SLIKOPLESKARSTVO

SUHA MONTAŽA
KNAUF

ADAPTACIJE IN 
ZAKLJUČNA DELA V

GRADBENIŠTVU

Dvorje 71, 
4207 Cerklje

matjazstirn@gmail.com

041/432 212GSM

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

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

stanovanje: 04/25 22 043

GSM: 041/781 023

M a r t i n J e n k o

d
.o

.o
.

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

mali oglasi
04/201 42 47, e-pošta: malioglasi@g-glas.si
www.gorenjskiglas.si

Spoznavali kulturno dediščino
V vrtcu Murenčki so v starejših skupinah pri-

pravili poseben projekt, pri tem pa so se pove-
zali z vrtcem Škofja Loka. Otroci so najprej
spoznavali kulturne spomenike in dediščino v
obeh krajih, nato pa so z različnimi tehnikami
svoje vtise prelili v izdelke, ki so jih tudi raz-
stavili. Hkrati so otroke usposobili, da so se
preizkusili v vlogah vodičev po posameznih
točkah kulturne dediščine. Tako so najprej cer-
kljanski otroci odpotovali v Škofjo Loko, kjer
so jim njihovi vrstniki predstavili tamkajšnje
znamenitosti, nato pa so loški otroci obiskali
še Cerklje (na sliki). Na temo dediščine je vr-
tec marca pripravil tudi prireditev Iz roda v
rod, na kateri je sodelovala tudi folklorna sku-
pina Strmol. Ljudske plese, ki so značilni za
cerkljansko območje, je pomagalo plesati tudi
nekaj malčkov.                                       S. Š.

Trideset let vrtca v Zalogu
V Zalogu so marca praznovali tridesetletnico

vrtca. Odprli so ga 1. septembra 1979, prvo
leto pa ga je obiskovalo devet otrok, starih od
dve do sedem let. Še danes deluje kot podružni-
ca vrtcu Murenčki v Cerkljah, v njem pa sta se-
daj organizirana oddelka za obe starostni skupi-
ni, ki ju obiskuje 43 otrok. Kot je poudarila vod-
ja podružničnega vrtca Ida Vadnov, je največje
bogastvo zaloškega vrtca tesna povezanost s
skrbnimi in delovnimi starši, ob tridesetem rojst-
nem dnevu pa si najbolj želijo postavitve hiške za
igrala na njihovem zunanjem igrišču. Praznova-
nje okroglega jubileja so v Zalogu povezali s pro-
jektom Iz roda v rod, preko katerega spoznavajo
domače kraje. Tako so otroci na proslavi prepe-
vali narodne pesmi, v vrtčevskih prostorih je bila
pripravljena tudi razstava starih predmetov, ki jo
je postavil domačin.                      T. K., S. Š.
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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

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

TRGOVINA Z AVTODELI 
IN AVTOMEHANIČNE STORITVE

Brane Dolinar

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

- 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.

TRGOVINA S KMETIJSKIM REPROMATERIALOM

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

d.
o.

o.

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

Prodaja in dostava kurilnega olja,
čiščenje hišnih cistern.

KONKURENČNE CENE - HITRA DOSTAVA

V Športnem društvu Adergas ne počivajo.
Tako imajo v načrtu, da v sodelovanju s Kole-
sarskim klubom Sava 29. avgusta organizirajo
kolesarsko dirko za dečke. Gre za krožno dirko
po trasi Adergas-Češnjevek-Trata-Adergas,
letos pa jo organizirajo drugič. Štela bo tudi za
državno prvenstvo, za prihodnjo sezono pa
planirajo, da jo bodo uvrstili v Pokal Alpe-
Adria. 

Odbojkarji so letos dosegli največji uspeh
doslej, saj so se uvrstili v 5. krog slovenskega
pokala, kjer jih je izločil drugoligaš Olimpija.
Kegljači drugo leto zapored nastopajo v 3.
slovenski ligi, v njej se bodo tudi obdržali. 

Velike uspehe v zadnjem obdobju dosega
tudi njihov tekač Stanko Maček, ki je oktobra
v Črni gori postal veteranski balkanski prvak
na 1.500 metrov in bil drugi na 800 metrov. 
Istega meseca je nastopil tudi na državnem pr-
venstvu v cestnem teku na deset kilometrov in
zasedel četrto mesto. ”Dobre rezultate sem za-
čel nizati že marca lani, ko sem na malem
maratonu, to je na 21 kilometrov, v članski kat-

egoriji zelo dobro tekel v Gorici in Sežani. V
Trevisu sem potem nepričakovano postavil os-
ebni rekord v maratonu - 2:39,05 in med več
kot štiri tisoč tekači zasedel 28. mesto,” je
povedal Maček, sicer tudi predsednik društva.
Lani je postavil tudi najboljši čas v malem
maratonu (1:12,18). Decembra je na maratonu
v italijanskem mestu Reggia skoraj izenačil os-
ebni rekord, na evropskem prvenstvu vetera-
nov v Ljubljani pa je bil sedmi na 1500 metrov. 

Letošnjo sezono je začel s petnajstim mestom
na malem maratonu v Gorici, nato pa vse po-
dredil nastopu na maratonu v Trevisu. ”Malo
sem bil zaskrbljen zaradi težav z zdravjem
nekaj dni pred tem maratonom, nazadnje pa
sem kljub dežju in mrzlemu vremenu s časom
2:34,43 skoraj za štiri minute popravil osebni
rekord, ki je hkrati še vedno najboljši izid v
Sloveniji. V absolutni razvrstitvi sem v
konkurenci okrog tri tisoč tekačev osvojil 23.
mesto,” je razložil. Kako bo z nadaljevanjem
sezone, še ne ve, saj ima trenutno precejšnje
težave z levo peto.                     Simon Šubic

Veteranski 
balkanski prvak

Predsednik Športnega društva Adergas Stanko Maček je zelo dober
tekač, kar je dokazal tudi z zmago na veteranskem balkanskem prvenstvu
v Črni gori. V lasti ima tudi letošnji najboljši čas v maratonu v Sloveniji. 

Stanko Maček med tekom na lanskem evropskem vet-
eranskem prvenstvu v atletiki
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V začetku aprila je v Ivančni Gorici potekal
državni turnir Sankukai karateja za dečke v
borbah in deklice v katah, ki so se ga udeleži-
li tudi dečki in deklice iz Cerkelj.

Državnega turnirja Sankukai karateja so se
udeležili tekmovalci, ki so bili pred tem uspeš-
ni na regijskem tekmovanju na OŠ Moste pri
Komendi. Slednjega se je udeležilo skoraj 30
tekmovalcev iz karate klubov Cerklje in Ko-
menda. Mlajši in starejši dečki so se pomerili
v borbah, deklice pa so pokazale spretnost in
znanje tehnik v tekmovanju v katah. Najboljše
rezultate so dosegli Petra Kern pri deklicah v
katah (3. mesto), Jon Kuhar, ki je bil v svoji
kategoriji najboljši, ter Gal Kuhar, ki je dose-
gel 3. do 4. mesto.

Na državnem turnirju je nastopilo več kot 140
tekmovalcev iz 16 različnih Sankukai klubov
in sekcij Slovenije. Športne borbe so potekale
v 12 različnih kategorijah glede na težo, starost
in stopnjo pasu, kate pa so potekale v treh ka-
tegorijah glede na starost in stopnjo pasu tek-
movalk. Pogoj za udeležbo na tekmovanju je
najmanj 5. kyu (rumeni pas) ter uspeh na pred-
hodnih regijskih tekmovanjih.

Otroci KK Cerklje so na državnem turnirju
pokazali veliko borbenosti, dobre tehnike in
zagnanosti. Tekmovanje je bilo zelo zanimivo
in doživeto. V borbah so bili dečki celo preveč
zagnani, saj se je zgodilo nekaj lažjih poškodb.
Nekateri udarci so bili premočni, s prevelikim
kontaktom ali celo prepovedani. Pri deklicah v
katah smo lahko opazovali sproščenost, ele-
ganco in hitrost ob njihovi izvedbi. Omeniti
moramo izjemne dosežke naših tekmovalcev;
v kategoriji starejših dečkov je Gal Kuhar do-
segel 3. do 4. mesto, Jon Kuhar pa je med
mlajšimi dečki premagal kar pet tekmovalcev
in na koncu osvojil prvo mesto. 

Fantje in dekleta pridno trenirajo v telovadni-
ci športne dvorane v Cerkljah pod vodstvom
Marka Kramarja. Ob sobotah ima borbena in
demonstracijska skupina dodatne treninge v
Mostah pri Komendi. Tam imajo treninge tudi
cicibani. Šolsko uro dolg trening za cicibane je
zelo zanimiv, razgiban in prilagojen razumeva-
nju najmlajših otrok, ki z navdušenjem trenira-
jo pri Alenki Kosec. Ti otroci so hkrati tudi
osnova za naše kasnejše mojstre. Dijaki, štu-
dentje in odrasli imajo treninge v Cerkljah
vsak torek in četrtek. 

Vsake pol leta imamo tako otroci kot tudi
člani izpite za pasove. Do zelenega pasu izpiti

potekajo na klubskem nivoju, za višji pas pa se
izpiti izvedejo oz. položijo pri našem tehnič-
nem mentorju Vladu Paradižniku v Ljubljani.
Polletni izpiti bodo tako potekali za naš klub
13. junija ob 10. uri v telovadnici šole Moste v
Mostah pri Komendi, za višji pas pa 14. junija
ob 10. uri na gimnaziji Šentvid v Ljubljani.

Sankukai karate je nastal z združitvijo princi-
pov in tehnik aikida, juda, shito-ryu ter shuko-
kai karateja. Ustanovil ga je Japonec Yoshinao
Nanbu. Pionir slovenskega Sankukai-ja pa je
mojster karateja in tehnični mentor Sankukai
karateja Vlado Paradižnik.       

Alenka Kosec

Uspešni na državnem turnirju

Pionirji Europcar Krvavec so letos zelo uspešni v tekmovanju v 2.
slovenski košarkarski ligi, saj so doslej zmagali prav vse tekme in vodi-
jo na lestvici pred ekipami Simon Jenko, Gorenja vas in Jesenice.
Rezultati: Europcar Krvavec : Gorenja vas (82:41 in 63:43); S. Jenko
(67:65 in 47:44); Jesenice (63:59, v Cerkljah 16. junija ob 11. uri).

Mlajši pionirji Krvavec Tonač so šele začeli z ligaškim tekmovanjem
v 1. SKL. Prvo tekmo so izgubili proti Komendi (16:53), naslednje
tekme pa igrajo proti Slovanu in Vrhniki.

Konec maja se bodo pionirji udeležili mednarodnega FIBA turnirja v
Franciji, kjer nastopajo ekipe Fresh Air iz Belgije, Ženeva iz Švice,
Kaunas iz Litve, Trebinje iz Bosne, Beograd iz Srbije, Moycullen z
Irskega, Dubrovnik s Hrvaškega, CSKA Sofija iz Bolgarije, Eastbourne
iz Anglije, Stensel in Ettelbruck iz Luksemburga, Europcar Krvavec in
Simon Jenko iz Slovenije, Gvajana iz Južne Amerike, ekipa
Slonokoščene obale iz Afrike in francoske ekipe Martinique, Indre et
Loire, Pes de Calais in Ardres. 

Mešana ekipa Češnar Krvavec (člani in mladinci) igra v gorenjski
košarkarski ligi. Po dveh kolih zaseda četrto mesto v svoji skupini.
Premagali so Pizzerijo Bolero (75:57) in izgubili s Storžičem (67:86).
Ekipa igra ob torkih in petkih, ob lepem vremenu na novem zunanjem
igrišču ob OŠ, ob slabem pa v športni dvorani.

Ob koncu zimske sezone in pred prvomajskimi prazniki smo v šport-
ni dvorani organizirali turnir generacij. Zmagali so člani pred veterani,
starejšimi člani in mladinci.                                            ŠD Krvavec

Zelo uspešni pionirji

Pionirji Europcar Krvavec
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Uspešna sezona za rokometaše
Letošnjo sezono so člani rokometnega kluba Cerklje zaključili z zmago v Kranju in tako potrdili 

dobre igre v celotni sezoni. 

Mlada generacija rokometašev je letos
dokazala pravilno usmeritev kluba, da se tudi s
samo doma vzgojenimi igralci lahko dosežejo
lepi uspehi. Ob tem je treba povedati, da je
ekipa tudi v fair playu na vrhu med šestnajsti-
mi nastopajočimi ekipami. Naš igralec Primož
Korbar je drugi strelec lige za prvaka s 77 goli
ter v celotni ligi prvi strelec s 171 doseženimi
goli. Poleg njega sta bila na revijalno All stars
tekmo Vzhod : Zahod v Celje povabljena tudi
Jure Zaplotnik in Luka Žvanut. 

Za še kakšen večji uspeh bo ob dozorevanju
mladincev, ki trkajo na vrata prve ekipe, ver-
jetno treba okrepiti člansko ekipo na nekaterih
igralnih mestih. Ob koncu sezone se je z mes-
ta trenerja članske ekipe umaknil Jože Cuder-
man, ki se mu zahvaljujemo za tri leta us-
pešnega vodenja celotnega trenerskega dela v
klubu. Z novo sezono bo člansko ekipo prevzel
do letos igralec ekipe Domen Likozar, Jože pa
se bo v celoti posvetil delu z najmlajšimi. 

Mladinci so sezono zaključili že pred časom
z osvojenim petim mestom, z nekaj več sreče
pa bi se lahko potegovali za mesto pri vrhu 2.
DRL - mladinske lige. Prijetno presenečenje so
dosegli starejši dečki z uvrstitvijo med 16 ekip
v Sloveniji v svoji starostni kategoriji. Na kon-
cu so zasedli petnajsto mesto, kar štejemo kot
največji uspeh dela v mlajših kategorijah. S

tem se uresničuje naš primarni cilj dobrega
dela z mladimi. Tudi v tekmovanju osnovnih
šol so postali medobčinski prvaki, prvaki
Gorenjske ter se uvrstili v četrtfinale in polfi-
nale šolskega prvenstva, tu pa zaradi poškodb
štirih igralcev niso več nastopili. Mlajši dečki
pa glede na to, da so začetniki, še ne dosegajo
vidnejših uvrstitev. S potrpežljivim delom

bodo šli tudi oni po poteh starejših generacij. 
Osmega maja smo izvedli letni občni zbor

kluba, sezono pa bomo zaključili 13. junija z
družabnim piknikom, na katerega bodo po-
vabljeni ob aktivnih članih tudi starejše ge-
neracije, ki so pripomogle, da klub obstaja. 

Upravni odbor Rokometnega kluba
Cerklje 

Lahovče 9, 4207 Cerklje
tel./fax: 04/25 22 000

Jerovšek Marjeta, s.p. 

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

SIMON SODNIK, s. p.
Tel., fax: 04/25 23 061, GSM: 031 760 594

Zalog 55, 4207 Cerklje na Gorenjskem

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

Prodaja: - SADIK ZELENJAVE
- BALKONSKIH ROŽ
- ZEMLJE IN GNOJIL
- ZELENJAVE IN SADJA
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Dobro delo se obrestuje
Nogometaši Velesovega pričakujemo dober zaključek sezone.

Sezono zaključujemo z organizacijo nogometnega TABORA 2009, ki
bo potekal od 25. do 28. junija. Tabor organiziramo že tretje leto zapo-
red, saj se ga iz leta v leto udeleži več mladih nogometašev, kar pome-
ni, da smo na pravi poti. Tudi tokrat vabljeni vsi šolski otroci naše ob-
čine, ne glede ali ste oziroma niste člani NKV. Vaši otroci bodo nasta-
njeni v Velesovem, kjer bomo poskrbeli za prenočitev, hrano, delo po iz-
delanem nogometnem programu in preživljanje prostega časa po skupi-
nah. Več informacij lahko dobite na spletni strani www.nkvelesovo.si.

Trenutno vam še ne moremo posredovati končnih uvrstitev naših ekip,
saj nas čaka še nekaj kol. Viden napredek in dobro delo se je izkazalo v
ženskih ekipah. Ekipa U14 še vedno napada prvo mesto, odločilni turnir
konec maja pa nam bo dal zadnji odgovor. Te deklice so dobro motivira-
ne, saj so že v zimski ligi dosegle naslov državnih prvakinj. Trenirajo
skupaj z ekipo U17, ki pa je v spomladanskem delu naredila izreden ko-
rak naprej, saj je v treh odigranih kolih premagala prav nasprotne ekipe.
Trenutno nam gre delo v ženskih ekipah dobro od rok, saj bomo v na-
slednji sezoni ponovno nastopali v prvi ženski članski nogometni ligi.

Članska ekipa je trenutno uvrščena na peto mesto, s čimer nismo naj-
bolj zadovoljni, vendar se nadejamo, da bodo uvrstitev do konca prven-
stva še izboljšali. Zelo dobro pa vso sezono nastopa ekipa U14, saj se
bori za naslov državnega prvaka. Nadejamo se, da bo iz te selekcije v
naslednjih letih zraslo nekaj uspešnih nogometašev, zato potekajo dogo-
vori, da bi jim v naslednji sezoni omogočili igranje v višji kadetski ligi,
s čimer bi pridobili veliko novih nogometnih izkušenj. Napredek je za-
beležiti tudi v ekipah U8, U10 in U12, kjer nekaj igralcev izstopa, zato
se zanje že zanimajo sosednji klubi, ki igrajo v višjih ligah. Za mlajše
selekcije je sicer najpomembnejše napredovanje v nogometni tehniki. 

Vse šolsko leto v sklopu osnovne šole izvajamo nogometne krožke, ki so
dobro obiskani. V marcu smo skupaj z občino in županom organizirali
glasbeno prireditev Veselo na Jožefovo, ki je dobro uspela in smo lahko za-
dovoljni z izkupičkom. Septembra nas čaka organizacija turnirja Bose
noge, ki ga skušamo prilagoditi za nastopanje in druženje nižjih ekip.

Skrajno resna pa je nova gradnja objekta, ki se bo, tako upamo, zače-
la septembra. Klub meni, da smo pokazali napredek tako z rezultati kot
tudi pri pridobivanju novih članov oziroma članic, za nadaljnji razvoj
kluba pa je nujno potrebna vsaj nova stavba. V nasprotnem primeru
bomo prisiljeni zaključiti zgodbo z ženskim nogometom in ostati v
članski gorenjski ligi, kar še zdaleč ni cilj kluba.             NK Velesovo

AVTOHIŠA

JENKO d.o.o.

Praprotna Polica 23
4207 CERKLJE

Tel./fax: 04/252 66 06
Tel.: 04/252 66 00
GSM: 041/741 603

CITROËN SERVIS

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

VABLJENI v trgovino AGROTEHNIKA v ŠENČURJI, Beleharjeva 6a, 
kjer vas čaka široka izbira:
■ kmetijske mehanizacije    ■ vrtne opreme
■ rezervnih delov za vse vrste traktorjev in kmetijske mehanizacije
■ gozdarske opreme    ■ akumulatorjev, gum, olja, maziv
■ potrošnega materiala

DELOVNI ČAS: pon. - pet.: od 8. do 18. ure, sob.: od 8. do 12. ure
TELEFON: 04/25 11 155, 031/542 198
E-pošta: agrotehnika.retra@gmail.com

BCS

ZNIŽANO!
Motorni prekopalnik 
MTD T245 
Motor Thorx 55
Delovna širina 61 cm
Štirje noži
Redna cena: 372,00 EUR
Popust 10 %
334,80 EUR

ZNIŽANO!
Kosilnica BCS 615L 
Motor Honda GX 160
Greben brezprstni
Europa 100 cm
Redna cena: 1860,00 EUR
Popust 10 %
1674,00 EUR

RETRA, d.o.o.
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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, 3. junija 2009,
na Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, 4001 Kranj ali pa jih oddajte v naši 
malooglasni službi. Izžrebance bomo objavili v Gorenjskem glasu 5. junija 2009.

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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Kolesarski vzpon na Krvavec
V soboto, 20. junija, bo potekal že tradicionalni kolesarski vzpon na Krvavec, istega dne pa bo na sporedu

tudi kraljeva etapa Dirke po Sloveniji.

Rekreacijsko društvo (RD) Strmol v sodelo-
vanju z društvom Bam.Bi že četrtič organizira
kolesarski vzpon na Krvavec za Kralja in
Kraljico Krvavca 2009. Start je ob 12.30.

Vzpon je rekreativne narave, na Krvavec pa
se bo možno povzpeti s cestnimi ali gorskimi
kolesi. Dirka hkrati šteje za Pokal Slovenije za
rekreativne kolesarje, je sporočil Janez Cim-
perle iz RD Strmol. Kot običajno so prijave na
dan prireditve (med 8.30 in 11.30) pred piceri-
jo Pod Jenkovo lipo v Dvorjah.

Na dan prireditve je organiziran tudi pohod
na Krvavec. Prijave se pobirajo prav tako pred
picerijo Pod Jenkovo lipo v Dvorjah istočasno.
Zaključek obeh prireditev pa bo pred bistrojem
Sonček na Krvavcu.

Kot pika na ”i” se bo ta dan tudi 3. (kraljeva)
etapa kolesarske dirke po Sloveniji z etapnim
ciljem na Krvavcu. Razlogov za udeležbo na
”športnem prazniku” pod Krvavcem kot
udeleženec rekreativnega vzpona ali kot
gledalec je torej več kot dovolj. 

Organizatorji ob tej priložnosti vse občane in
obiskovalce Krvavca prosijo za strpnost v času
kolesarskih prireditev in da se ob trasi ravnajo
po navodilih redarjev. 

Med 8.30 in 19. uro bo sicer obratovala tudi
kabinska žičnica, dostop z vozili na Krvavec
pa po 12. uri ne bo možen, kakor tudi ne vr-

nitev predvidoma do 17. ure. Več informacij na
www.rd-strmol.si ali na telefonski številki
041/582-191.  Simon Šubic

Rekreativni kolesarji bodo že četrtič osvajali Krvavec. 

POLETNI DELOVNI ČAS LEKARNE CERKLJE

od 6. 7. 2009 do 30. 8. 2009

ponedeljek, sreda, petek - od 7. - 15. ure
torek, četrtek - od 12. - 20. ure
sobota zaprto
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Podprvak v tekmovalnem turnem smučanju 
Šenturščan Tomaž Soklič je državni podprvak v tekmovalnem turnem smučanju na Kalški greben 2009.

Na sončno soboto, 21. marca, a močno ve-
trovno in hladno, smo se odpravili na Krva-
vec. Organizator državnega prvenstva GRS
Kranj je izzval tekmovalce na 12.600 metrov
dolgi progi, s 1.610 metri vzpona na najvišjo
točko Kalški greben, ki je na nadmorski viši-
ni 2.150 m. Tekma je bila namenjena trem ka-
tegorijam tekmovalcev: moški, ženske in
mladinci do 21 let. Predpisana je bila obvez-
na oprema, med katero je najbolj zanimiva
koža za vzpenjanje, ki jo tekmovalci pred
vzponom prilepijo na smuči, da lažje prema-
gujejo vzpon s smučmi. 

Šenturščan Tomaž Soklič se je na letošnji za-
ključni preizkušnji v tekmovalnem turnem
smučanju uvrstil na odlično drugo mesto pri
članih, z izvrstnim časom 1:24:50. Premagal
ga je le mlajši tekmec, Kokrjan Nejc Kuhar s
časom 1:23:24. Tomaž je po petih tekmah v le-
tošnji sezoni tudi skupno osvojil drugo mesto,
saj je bil na tekmi na Okrešelj prvi, na Voglju
in Pokljuki je osvojil drugo mesto, na Jezer-
skem pa tretje mesto. Tomaž, čestitamo, v na-
slednjem letu ti obljubljamo več navijaške pod-
pore. Tomaža Sokliča lahko prepoznate tudi
kot člana Šenturškega okteta. Sabina Jagodic




