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Novice  i zpod Krvavca

Vsem občankam in občanom
občine Cerklje na Gorenjskem voščimo

vesele božične praznike, 
obilo sreče in zadovoljstva v letu 2010.

Župan Franc Čebulj,
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Občinski svet je na zadnji letošnji seji
sprejel proračun za 2010. Kaj ta prinaša? 

”V skladu s sprejetim proračunom se bodo
investicije, začete v letošnjem delu, v prihod-
njem letu nadaljevale. To pomeni nadaljevanje
gradnje rondoja in pločnika na Spodnjem Br-
niku, kanalizacijskega sistema Vopovlje-La-
hovče, kanalizacije Pšata-Šmartno-Zalog, vrt-
ca v Cerkljah in gradnje nogometnega centra
Velesovo. Gre za velike investicije, ki presega-
jo štiri milijone evrov. Poleg tega bomo v pri-
hodnjem letu izvedli preplastitev Barletove ce-
ste v Cerkljah in ceste Vasca-Spodnji Brnik, za
kar je izvajalec že izbran, po vsej verjetnosti
tudi preplastitev ceste na Jagošcah, kjer pa
bomo investicijo pogojevali z odkupom zem-
ljišča za iskanje novih vodnih virov, s čimer bi
v nadaljevanju omogočili priključek na javni
vodovod za Stiško vas in njene zaselke ter del
Ambroža. Načrtujemo tudi izdelavo preostale
projektne dokumentacije za kanalizacijo in vo-
dovodno omrežje v nižinskem delu na trasah
Grad-Dvorje, del Cerkelj in za Vasco. Prav
tako bomo pridobili gradbeno dovoljenje za kr-

vavški medobčinski vodovodni sistem, s kate-
rim bomo kandidirali za evropska kohezijska
sredstva. V izdelavi je tudi projekt za obnovo
vodovodnega sistema na Šenturški Gori in na
Cerkljanski Dobravi. Obnovili bomo tudi zgor-
nje nadstropje starega dela šole v Cerkljah,
znatna sredstva namenjamo za nakup gasilskih
vozil in tako naprej. Kot je že navada, bomo
kar nekaj sredstev namenili za obnovo sakral-
nih objektov, tudi orgel na Šenturški Gori, pa
dotrajanih kulturnih spomenikov ... Poudariti
moram, da za leto 2010 še planiramo kar slabih
enajst milijonov evrov odhodkov, nato pa se bo
občinski proračun počasi približal znesku šest
milijonov evrov, kar je naša realnost. Trenutno
lahko sprejemamo tako visoke proračune zara-
di denarja, ki smo ga prigospodarili s prodajo
nepremičnin, predvsem na Celovški cesti v
Ljubljani in zemljišča v Šmartnem, s katerim
smo nato zgradili približno 80 odstotkov šole.
Nekaj smo privarčevali tudi v preteklih letih z
racionalno porabo proračunskih sredstev. Ta
višek sredstev, če se lahko tako izrazim, bomo
v naslednjih dveh, treh letih porabili, nato pa
ne bo več možno izpolnjevati številnih pobož-
nih želja, kot smo to počeli doslej. Vseeno pa
bo lahko občina mirno načrtovala svoj prihod-
nji razvoj, saj se doslej ni zadolževala in tudi
za naprej ne vidim nobenih potreb za zadolže-
vanje, saj je večina glavnih investicij v bistvu
že zaključena.”

Omenili ste medobčinski vodovod Krva-
vec, ki pa ni več vključen v Gorki. Kako bo
občinam solastnicam uspelo financirati ta
projekt, vreden približno enajst milijonov
evrov?

”Za krvavški vodovod sem od ministra Karla
Erjavca prejel pojasnilo, da je iz Gorkija izpa-
del zaradi tipkarske napake pri pripravi držav-
nega proračuna. Minister Erjavec mi je osebno
zagotovil, tako pa tudi nekateri drugi ministri,
da bodo že ob prvem rebalansu proračuna za
2010, do katerega naj bi prišlo že maja, ome-
njeno napako popravili. Znano je, da za vodo-
vod računamo na sedem do osem milijonov ev-
rov državnega oziroma evropskega denarja,
koristil pa naj bi se v letih od 2011 do 2013. V
naslednjem letu moramo tako pridobiti vso do-
kumentacijo in gradbena dovoljenja, odkupiti
še nekaj zemljišč in pridobiti služnostne pravi-
ce, ker je projekt zaradi izboljšav doživel nekaj
sprememb.”

Kaj se dogaja z domom starejših občanov v
Šmartnem? Koncesija vse bolj polzi iz rok ...

”Če se bo kmalu pojavil zainteresiran investi-
tor, gremo še vedno lahko v realizacijo tega
projekta. Trenutno tudi vodim pogovore z ne-
katerimi gradbenimi podjetji in drugimi pod-
jetji, ki imajo zadosti denarja za tak projekt. V
primeru, da bi država vzela koncesijo, bo to po
finančni plati hud udarec za Gradbinec GIP, ki
je doslej že precej vložil v načrtovano Naselje
brez ovir Šmartno. Moj osebni pogled pa je

tak, da bo velika škoda za Gorenjsko, če ta pro-
jekt ne bo realiziran. Zanimivo je, da me danes
o tem projektu najbolj vneto sprašujejo prav ti-
sti, ki so bili pred leti proti njemu. To kaže na
to, da tedaj niso pravilno ravnali, zato sem jih
že pozval, naj pomagajo poiskati pravega inve-
stitorja. Še vedno sem optimist. Nenazadnje pa
si tudi na ministrstvu za delo, družino in soci-
alne zadeve zelo želijo, da bi dom starejših ob-
čanov v Šmartnem uspešno zgradili, saj je na
Gorenjskem pomanjkanje postelj v domovih za
ostarele največje v državi. Resnici na ljubo, pa
imajo težave, čeprav druge vrste, tudi v nekate-
rih drugih gorenjskih občinah. Sam bom vso
energijo usmeril v to, da dom začnejo prihodnje
leto graditi, če pa bom uvidel, da to ni izvedlji-
vo, bom to javno tudi povedal. V tem primeru
bo to drugi projekt v moji županski karieri, ki
je padel zaradi nasprotovanj. Prva taka zadeva
je bil nov trgovsko-kmetijski-stanovanjski cen-
ter v Cerkljah na območju Kmetijske zadruge
Cerklje. Zanj smo z zadrugo že podpisali pismo
o nameri, a so nato načrtom nasprotovali lastni-
ki zadruge, ki pa niso naši občani. Odločil je
pač ljudski glas, občani pa naj ugotovijo, ali je
bil tudi pravi glas. Najlažje je kritizirati in po-
dreti, nazaj postaviti pa je zelo težko.”

Kakor je slišati, se je gradnja širokopasov-
nega omrežja precej upočasnila. Zakaj?

”Širokopasovno omrežje se vgrajuje istočasno
z gradnjo kanalizacije in obnovo vodovoda, do-
datnih gradenj omrežja pa ni. Podjetje Gratel
smo že pozvali, naj nam pojasnijo, zakaj se je
gradnja upočasnila. Predvidevamo, da je razlog
za upočasnitev gradnje trenutna finančna kriza,
toda vseeno zahtevamo, da nam posredujejo in-
formacijo, po kakšnem novem terminskem pla-
nu bo gradnja v prihodnje potekala. Ob tej pri-
ložnosti želim vsem občankam in občanom
vesel božič ter čim več sreče, zdravja in vese-
lja v prihodnjem letu.”

Župan Franc Čebulj

Na naslovnici: Jaslice
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 4
so priloga 101. številke Gorenjskega glasa, 22. decem-
bra 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
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Proračun bo kmalu polovico manjši
”Za leto 2010 še planiramo slabih enajst milijonov evrov odhodkov, nato pa se bo proračun počasi približal

znesku šest milijonov evrov, kar je naša realnost,” razmišlja župan Franc Čebulj.
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Kmalu nov nogometni center
V Velesovem gradijo nov nogometni center, ki bo zadostoval standardom nogometne zveze. Investicija bo

stala skoraj milijon evrov, delno pa ga sofinancira tudi ministrstvo za šolstvo in šport.

V začetku novembra so ob nogometnem
igrišču v Velesovem položili temeljni kamen
za nov nogometni center. Kot je pojasnil župan
Franc Čebulj, bo investicija stala skoraj mili-
jon evrov, saj so se naknadno odločili za spre-
membo projekta. V novem objektu bodo tako
uredili štiri garderobe ter prostor za fitness in
masažni center, tako da bo zadostoval norma-
tivom tudi za nastopanje v prvi državni nogo-
metni ligi. Gradnjo z dvajsetimi odstotki sred-
stev sofinancira tudi ministrstvo za šolstvo in
šport. 

V nogometni center v Velesovem je občina v
zadnjih letih precej vlagala. Dokupila je zem-
ljišče, tako da center sedaj obsega skoraj štiri
hektarje, ter pomagala urediti glavno in po-
možno igrišče, sedaj pa bo zgradila še nove
klubske prostore z garderobami in drugimi
prostori. 

V Nogometnem klubu Velesovo deluje enajst
selekcij, med njimi tudi tri ženske. ”Na nov ob-
jekt že težko čakamo in se ga veselimo, saj se-
danji ne ustreza več sodobnim nogometnim
standardom,” je ob tem dejal predsednik kluba
Rudolf Puhar.

Simon Šubic

SREČNO IN USPEŠNO 2010

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.

NOV DELOVNI ČAS:

Obratujemo ob vikendih
Petek od 16. do 22. ure
Sobota od 11. do 22. ure
Nedelja od 11. do 16. ure

tel.: 04/252 16 34, 041/808 505

B
ra

nk
o 

K
or

oš
ec

 s
. p

., 
D

vo
rj

e 
46

/b
, C

er
kl

je

Vabljeni na pester izbor jedi po naročilu 
(kosila, hladne predjedi, domače jedi, vse vrste zrezkov, 

ribje jedi, solate in sladice).

Sprejemamo rezervacije za večje skupine 
(ohceti, obletnice, sedmine ...)

Letni vrt, igrala za otroke

Dvorje 46/b, Cerklje

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

ornamentno steklo, ogledala, izdelava vitražev v tiffany tehniki,
izdelava taljenega stekla z vzorci (fusing tehnika), 

suho cvetje med stekli, poslikava stekla

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

Položitev temeljnega kamna (z leve): Blaž Vidmar iz Medobčinske nogometne zveze Gorenjske, župan Franc 
Čebulj in Branko Žiberna, direktor CP Kranj
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Priznanja Gorenjske turistične zveze
Cerklje so bile znova nagrajene kot najlepše urejeno manjše mesto. Priznanja Gorenjske turistične zveze tudi

za Šenturško Goro, Vopovlje, OŠ Davorina Jenka, Mira Jagodica in Julko Hrovat.

Na 39. srečanju gorenjskih turističnih
delavcev, ki so ga v začetku oktobra gostili člani
Turističnega društva Bled ob praznovanju 130-
letnice delovanja društva, so podelili letošnja
priznanja za gorenjsko regijo v okviru projekta
Moja dežela - lepa in gostoljubna. Srečanja se je
udeležilo več kot tristo članov, ki delujejo v 48
gorenjskih turističnih društvih. Na letošnjem
tekmovanju v okviru projekta Moja dežela-lepa
in gostoljubna je sodelovalo v šestih kategorijah
kar šestnajst gorenjskih občin. 

Letos so v občini Cerklje prejeli kar šest priz-
nanj. V kategoriji manjše mesto so zmagale
Cerklje, priznanje je iz rok predsednika GTZ

dr. Jureta Megliča prejel župan Franc Čebulj
(levo spodaj), drugi je bil Šenčur in tretja
Žirovnica. Med hribovskimi kraji je bila Šen-
turška Gora druga, priznanje pa je prevzel
predsednik vaške skupnosti Šenturška Gora
Milan Zamljen (levo zgoraj), zmagal je Lom
pod Storžičem, tretji pa je bil Plavški Rovt.
Med drugimi kraji so bile najboljše Tupaliče
pred Vopovljami, priznanje je prejel Lado
Ahčin, tretje mesto pa sta si delila Hotavlje in
Trstenik. 

Med izletniškimi kraji je letos zmagalo Rib-
no pri Bledu, med srednjimi mesti je bila naj-
lepše urejena Radovljica, v skupini turistični
kraji pa je zmagal Gozd-Martuljek. S tem tek-
movanjem želijo, kot pravi predsednik GTZ dr.
Jure Meglič, prispevati h kakovosti življenja
ljudi, trajnostnemu razvoju in urejenosti okol-
ja, kakovosti turistične ponudbe, gostoljubnos-
ti, promociji turizma in razvoju turistične in
ekološke zavesti prebivalstva. Prvo mesto je

pripadlo tudi Osnovni šoli Cerklje. Priznanje
je prejel Ciril Mrgole. 

Na Bledu so bila podeljena tudi priznanja
posameznikom za uspešno delovanje na po-
dročju turistične društvene organizacije. Med
prejemniki priznanj GTZ sta bila tudi Miro
Jagodic in Julka Hrovat. Miro Jagodic je bil
več let uspešen predsednik Turističnega društva
Cerklje in Upravnega odbora TD Cerklje ter
odbora za prireditve. S svojim uspešnim delom
je med drugim prispeval k razvoju turizma v TD
Cerklje, ki deluje na območju občine Cerklje in
s tem tudi prispevek k razvoju turizma ne samo
v občini Cerklje, ampak tudi na Gorenjskem.
Julka Hrovat je uspešno in aktivno delovala v
Turističnem društvu Cerklje več kot 45 let. Ve-
liko let je uspešno delovala tudi v odboru za
prireditve, bila pa je tudi predsednica TD Cerk-
lje. S svojim delom je bila vseskozi vzor mla-
jšim članom v upravnem odboru kot odboru za
prireditve pri TD Cerklje. Janez Kuhar

Tudi letos so člani župnijske Karitas Cerklje pomagali družinam v
stiski, poleg tega so 20 družinam oziroma več kot 80 osebam razdelili
pakete s hrano, kot vladno pomoč za brezposelne in ljudi v stiski ali
hrana iz intervencijskih zalog EU. Štirim otrokom so omogočili leto-
vanje na morju ter šolo v naravi, eni družini pa so pomagali pri nakupu
šolskih potrebščin. Za starejše so letos organizirali izlet v Belo krajino,
za starejše in bolne pa so organizirali romanje na Brezje ter v mesecu
oktobru srečanje starejših in bolnih. Kot pravi Albina Atlija, tajnica
Župnijske Karitas Cerklje, so veseli vsake moralne in finančne pomoči.
Ob tej priložnosti so se zahvalili za vestno in uspešno desetletno delo
dosedanji predsednici župnijske Karitas Cerklje Heleni Zevnik Roz-
man. V vseh akcijah, ki jih organizira Karitas Cerklje, pa vedno zelo

uspešno sodeluje tudi cerkljanski župnik Stanislav Gradišek.
V tednu Karitas, ki je bil letos od 23. do 29. novembra, so po Sloveni-

ji potekale številne prireditve, najpomembnejši pa sta bili srečanje
sodelavcev, dobrotnikov in prostovoljcev Karitas na Ponikvi in tradi-
cionalni, 19. dobrodelni koncert Klic dobrote v sredo, 25. novembra, v
Celju. Letos je teden Karitasa potekal pod naslovom ”Kruh za življen-
je” ter v obliki dobrodelnih akcij in drugih družbeno-kulturnih dogod-
kov. Letošnji teden sta zaznamovala v Sloveniji visoko številno brez-
poselnih in resne socialne razmere velikega števila ljudi. Na župnijski
ravni tako deluje v Sloveniji v več kot 440 župnijskih Karitas 9.000
prostovoljcev. 

Janez Kuhar

Jubilej župnijske Karitas Cerklje
Letos praznuje 10-letnico uspešnega delovanja župnijska Karitas Cerklje. 

Vsi prejemniki turističnih priznanj iz Cerkelj
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Letos tudi priznanja za urejenost
Na osrednji slovesnosti ob letošnjem občinskem prazniku so poleg občinskih priznanj podelili tudi priznanja

za najbolj urejene vasi in objekte.

V Kulturnem hramu Ignacija Borštnika je 26.
septembra potekala osrednja slovesnost ob
občinskem prazniku. Slavnostna govornica je
bila ravnateljica OŠ Davorina Jenka Cerklje
Damijana Božič-Močnik, ki je spregovorila
predvsem o krizi vrednot: ”Če se bomo trudili
in vztrajali pri pravih vrednotah, ki so za
družbo nujno potrebne, se bo to pozitivno
pokazalo na vseh področjih. Prepričana sem,
da je v naših krajih še veliko posameznikov,
družin in organizacij, ki so pripravljene z ve-
liko mero dobre volje in trdno držo vztrajati ter
plemenititi življenje in okolje v pravem
slovenskem duhu in vrednotah.”

Kot je običaj, so ob tej priložnosti podelili
letošnja občinska priznanja. Veliko plaketo je
prejel Komorni moški pevski zbor Davorina
Jenka, ki praznuje petdeset let delovanja, malo
plaketo so podelili dr. Borutu Beleharju, na-
grado je prejel Mladinski center Cerklje, priz-
nanja so prejeli Milan Zamljen, mentorji PGD
Zalog pri Cerkljah (Tina Lončar, Peter Lončar,
Boštjan Kovač in Janez Plevel), Cveto Kotnik
in Jože Močnik, županove spominske plakete
pa Irena Naglič, Ida Vadnov in Vlasta Košnik
(vse iz vrtca Murenčki).

Ker so letos izpeljali ocenjevanje najbolj
urejenih vasi in objektov v okviru projekta

Moja dežela - lepa in gostoljubna, so na
slovesnosti podelili priznanja najboljšim. Za
najbolj urejeno vas kot celoto so bile ocen-
jene Cerklje, priznanje za najlepšo urejenost
fasade in balkonov je prejela Frančiška
Ciperle iz Lahovč, najbolj urejena kmetija je
kmetija Pri Mrkuš (Peter Zupin) v Praprotni
Polici, Pohištvo Lipar iz Lahovč je komisija
ocenila kot najbolj urejen poslovni objekt,

priznanje za najlepše urejen turistični objekt
pa je prejel Penzion Jagodic iz Vopovelj.
”Ocenjevanje smo letos izvedli prvič, na ta
način pa želimo občane spodbuditi k skrbi
za urejenost njihovih domov in vasi. Drugo
leto bomo verjetno začeli podeljevati tudi
bodeče neže,” je povedal župan Franc Če-
bulj.

Simon Šubic, foto: Matic Zorman

TRGOVINA Z AVTODELI 
IN AVTOMEHANIČNE STORITVE

Brane Dolinar

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

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

SREČNO 2010

d
.o

.o
.

Prejemniki občinskih in posebnih priznanj za urejenost

naročnine
04/201 42 41 

e-pošta: narocnine@g-glas.si
www.gorenjskiglas.si

mali oglasi
04/201 42 47, 

e-pošta: malioglasi@g-glas.si
www.gorenjskiglas.si
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Odprto 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

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

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

Del. čas: pon.- pet.: 7. - 19. ure, sob.: 7. - 13. ure, ned.: 8. - 11. ure

V predprazničnem času nas obiščite v Cerkljah, kjer Vam po
izredno ugodnih cenah nudimo sveže meso in mesne izdelke iz

lastne proizvodnje (suho meso, mrežno pečenko, tatarski biftek,...).

NOVO: KARTICA ZAUPANJA

Vesele božične praznike in srečno v letu 2010!

PEKARNA UMNIK ŠENČUR

KRANJSKA C. 6, ŠENČUR
tel.: 04/25 15 285

BUTIK KRUHA IN KAVARNICA V CERKLJAH:
ULICA F. BARLETA 23, TEL.: 04/ 25 29 270
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Šenčurski kruh kot v dobrih starih časih.

Družinska tradicija že od leta 1947

Odpadki ne sodijo v naravo
V gozdu ob cesti Cerklje-Pšenična Polica-Zalog smo v začetku de-

cembra naleteli na večjo količino odpadkov, kot so pločevinke, tetrapa-
ki in plastenke. Ti odpadki največkrat nastanejo v gospodinjstvih, ki
imajo sicer za pravilno odlaganje odpadkov več možnosti: ločeno zbi-
ranje po gospodinjstvih, ekološki otoki in zbirni center ... S. Š.

Nova spletna stran o Cerkljah
V začetku novembra je bila postavljena nova spletna stran

www.cerklje.naj-turizem.si, ki je namenjena prestavitvi občine
Cerklje na Gorenjskem. Kot so pojasnili njeni snovalci, želijo na
novi spletni strani predstaviti Cerklje na Gorenjskem na enostaven
in pregleden način. ”Ker se zavedamo, da je kraj povezan s turiz-
mom, smo predstavili zgodovino, kulturne znamenitosti, športne
dejavnosti, gostišča in prenočišča. Želja nam je, da bi Slovenija in
svet spoznal, kaj vse ponuja ta prečudovit biser iz pod Krvavca,” so
nam sporočili. S. Š.

Novi občinski svetnik je Jaka Ciperle
Cerklje - Občinski svet v Cerkljah ima novega člana. Peter Anton

Pirc z liste Kultura Ulica je namreč zaradi odselitve vrnil mandat
občinskega svetnika, za nadomestnega člana pa so na sredini seji
imenovali 21-letnega Jaka Ciperleta iz Dvorij. Zanimivo je, da je bil
Ciperle na zadnjih lokalnih volitvah šele šesti kandidat z Liste KUL,
vendar pa so Nataša Martinjak Zrim, Marko Basej, Klemen Te-
ran in Klavdija Štirn, ki so bili na kandidatni listi razvrščeni pred
njim, zavrnili možnost, da bi postali občinski svetniki. S. Š.

Novosti v krajevnem uradu
Krajevni urad Cerklje, ki opravlja določene storitve Upravne

enote Kranj, bo tudi v naslednjem letu odprt vsak torek in četrtek
od 7.30 do 14.30, so sporočili z UE Kranj.

S 1. januarjem 2010 bodo obseg storitev, ki jih lahko opravite na
Krajevnem uradu Cerklje, dopolnili s sprejemom vlog za izdajo
novih vozniških dovoljenj ter podaljšanje veljavnosti - za
slovenske državljane. Poleg navedenega boste lahko z novim
letom na krajevnem uradu vložili tudi vloge za:

- nabavo orožja in izdajo orožne listine; 
- dovoljenje za izvedbo javne prireditve;
- registracijo društva, spremembe zakonitega zastopnika

društva, sedeža društva in temeljnega akta;
- predlog za uvedbo postopka ugotavljanja stalnega prebi-

vališča posameznika in dovoljenje za prostovoljno pobiranje
prispevkov.

Že sedaj pa krajevni urad nudi naslednje storitve:
- sprejem vloge za izdajo novih osebnih izkaznic in potnih listov
kot tudi podaljšanje;
- upravne overitve podpisa in kopij;
- izdaja zemljiškoknjižnih in geodetskih izpiskov, 
- sprejem vlog za izdajo spletnih digitalnih potrdil;
- sestava smrtovnic;
- sprejem vlog za izdajo izpiskov iz matičnega registra in matičnih

knjig;
- prijava stalnega in začasnega prebivališča;
- izdaja potrdil iz registra stalnega prebivalstva;
- izdaja potrdil o gospodinjski skupnosti;
- overitve knjige gostov in
- sprejem vlog za namestnika nosilca kmetijskega gospodarst-
va (rok za vložitev je do konca leta 2009).

Upravna enota Kranj vas vabi, da se storitev Krajevnega urada
Cerklje poslužujete v čim večjem številu. Za vse informacije 
o delu KU Cerklje vam je v času uradnih ur na voljo uslužben-
ka Veronika Mušič (tel. št. 04/252-97-40 oz. e-naslov 
veronika.music@gov.si). S. Š.
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Vse vrste odpadkov lahko pripeljete v zbirni center za ločeno zbiranje
odpadkov Cerklje (ob petkih med 13. in 18. uro ter ob sobotah med 8.
in 13. uro). Sprejemamo odpadke iz gospodinjstev in poslovnih de-
javnosti. Prosimo vas, da imate ob obisku pri sebi potrdilo o poravnani
obveznosti za storitev ravnanja z odpadki (zadostuje položnica za

obračun komunalnih storitev), s katerim boste potrdili, da ste vključeni v
sistem rednega odvoza odpadkov na območju občine Cerklje.

Ločevanje odpadkov je preprosto in okolju prijazno. 
V boju proti odpadkom je to edina rešitev.

Imate odpadek, pa ne veste, kako ga pravilno odložiti?
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KOMUNALA KRANJ d.o.o., UL. MIRKA VADNOVA 1, KRANJ

Letno poročilo o skladnosti pitne
vode iz vodovodnega sistema 

Cerklje za leto 2009
Vodovodni sistem Cerklje s pitno vodo oskrbuje približno 5.600

prebivalcev in ima približno 1.700 vodovodnih priključkov. Oskrbu-
je naslednja naselja: Cerklje, Dvorje, Vasca, Zgornji in Spodnji Brnik,
Vopovlje, Češnjevek, Adergas, Trata pri Velesovem, Praprotna Polica. 

Naša glavna naloga je zagotavljanje zdravstveno ustrezne pitne
vode ter nemotene in varne oskrbe s pitno vodo v zadostnih količinah. 

Skladno z zakonodajo imamo na vodovodnem sistemu Cerklje 
vzpostavljen notranji nadzor na osnovah HACCP sistema. HACCP
sistem omogoča prepoznavanje mikrobioloških, kemičnih in fizikalnih
agensov, ki lahko predstavljajo potencialno nevarnost za zdravje lju-
di, izvajanje potrebnih ukrepov ter vzpostavljanje stalnega nadzora
na tistih mestih v oskrbi s pitno vodo, kjer se tveganja lahko pojavijo.

Vodovodni sistem Cerklje se oskrbuje s pitno vodo iz naslednjih vi-
rov podzemne vode:
■ Staro zajetje Grad (30 % - 40 % celotne količine),
■ Viri pod Krvavcem (vrtine, spodnje drenažno zajetje).

Pitna voda iz vseh zgoraj naštetih virov ni zdravstveno ustrezna, saj
so v vzorcih pitne vode občasno prisotne bakterije, katerih Pravilnik
o pitni vodi ne dopušča. V ta namen je potrebno pitno vodo
razkuževati, da se uničijo mikroorganizmi, ki lahko predstavljajo
nevarnost za zdravje ljudi. Pitna voda iz Virov pod Krvavcem se stal-
no razkužuje s plinskim klorom. Zaradi možnih akutnih posledic je
obvladovanje mikroorganizmov v pitni vodi na prvem mestu po
pomenu za zdravje.

V sklopu notranjega nadzora se izvaja tudi redni mesečni odvzem
vzorcev za laboratorijska preskušanja, ki jih je opravljal Zavod za
zdravstveno varstvo Kranj.

V okviru notranjega nadzora so se vzorci pitne vode preskušali na
mikrobiološke in fizikalno kemijske parametre skladno s Pravilnikom
o pitni vodi (Ur. l. RS št. 19/2004, št. 35/2004, št. 26/2006 in št.
92/2006).

Vzorci pitne vode za mikrobiološka in fizikalno kemijska preskušan-
ja so se odvzeli na različnih delih v omrežju vodovodnega sistema
Cerklje.

Za mikrobiološka preskušanja je bilo odvzetih trideset vzorcev pitne
vode, medtem ko so bili za fizikalno kemijska preskušanja odvzeti
štirje vzorci pitne vode. Laboratorijska preskušanja so pokazala, da
so bili vsi odvzeti vzorci, glede na obseg opravljenih preskušanj,
skladni z določili Pravilnika o pitni vodi.

Ustrezen nadzor nad kvaliteto pitne vode iz rednih in rezervnih
vodnih virov kot tudi iz omrežja vodovodnega sistema Cerklje bomo
zagotavljali tudi v prihodnje in se tako trudili, da bi vsi uporabniki
uporabljali zdravstveno ustrezno pitno vodo.

Letno poročilo v celoti lahko preberete tudi na spletni strani
www.komunala-kranj.si.
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Čisto je lepo.

Še naprej 
ločeno zbiranje 
od vrat do vratZaradi zaprtja odlagališča odpadkov Te-

netiše so se stroški odlaganja, vključno s pre-
vozom, zelo povečali. Cene odlaganja
na odlagališčih Mala Mežakla in Lo-
gatec so bistveno višje od cene odla-
ganja v Tenetišah.

Zato je bilo povišanje cene odlaganja od-
padkov nujno. Posledično so Svet Mestne
občine Kranj in Občinski sveti občin 
Cerklje, Šenčur, Preddvor, Naklo in Jezer-
sko sprejeli sklep, da se cene povišajo za ob-
dobje šestih mesecev. Po preteku tega obdo-
bja bomo ugotavljali dejanske stroške in na
podlagi tega oblikovali nov predlog cen in
jih dali v obravnavo občinskim svetom.

Do 1. oktobra 2009 ste gospodinjstva pla-
čevala zbiranje in odvoz odpadkov, deponi-
ranje ter okoljsko dajatev za onesnaževanje
okolja zaradi odlaganja odpadkov. 

Po 1. oktobru 2009 pa so postavke na po-
ložnici nekoliko drugačne, in sicer je ločeno
prikazano:

■ zbiranje in odvoz odpadkov (osnova za
obračun je število oseb v gospodinjstvu), 

■ odlaganje odpadkov (osnova je velikost
zabojnika), 

■ prevoz na odlagališče (osnova je velikost
zabojnika), 

■ finančno jamstvo (osnova je velikost za-
bojnika) ter

■ okoljska dajatev za onesnaževanje okolja
zaradi odlaganja odpadkov (osnova je
velikost zabojnika).

Finančno jamstvo za zaprtje odla-
gališča in izvajanje ukrepov po zaprtju od-
lagališča je nova postavka, ki jo uvajamo
skladno z Uredbo o spremembah in dopol-
nitvah Uredbe o odlaganju odpadkov na od-
lagališčih (Uradni list RS, št. 53/2009). Viši-
no finančnega jamstva določi Agencija RS
za okolje in je odvisna od dolžine obdobja,
v katerem bo odlagališče obratovalo. Z
zbranimi sredstvi bodo kriti stroški zapiranja
odlagališča in stroški za izvedbo ukrepov

varstva okolja po zaprtju za obdobje naj-
manj 30 let. Finančno jamstvo nam zaraču-
na upravljavec odlagališča, kamor odlaga-
mo odpadke.

Cena zbiranja in odvoza
odpadkov 

se ni spremenila.

Ker smo v občini Cerklje predhod-
no uvedli odvoz mešanih komunal-
nih odpadkov na 14 dni in ločeno
zbiranje odpadkov od vrat do vrat,
spremembe cen odlaganja niso ime-
le tako velikega vpliva na mesečne
izdatke, kot na primer v drugih obči-
nah.

Na višino mesečnega obračuna storitve
ravnanja z odpadki vpliva tudi število odvo-
zov, in sicer pri postavki deponiranje odpad-
kov in postavki okoljska dajatev. Manj od-
padkov moramo prepeljati in odložiti na od-
lagališča, manjši so stroški. In to se pozna
tudi na vaših položnicah. 

Dodatno lahko na ceno vplivate s tem, da
se odločite za najem manjšega zabojnika za
mešane odpadkov. Z doslednim ločevanjem
odpadkov boste ustvarili manj mešanih od-
padkov, kar pomeni, da potrebujete manjši
zabojnik za mešane odpadke. Zneski na
vaši položnici se bodo zmanjšali. Najmanjši
volumen zabojnika za mešane odpadke je
80 litrov. Cena mesečne najemnine znaša
0,55 evra.

Urnik odvoza 
odpadkov v letu 2010

Konec leta bodite pozorni na posebno poš-
to. Poslali vam bomo koledarček, na katerem
smo označili dneve odvoza mešanih odpad-
kov in dneve odvoza odpadne embalaže za
leto 2010.

Ob uvedbi ločenega zbiranja odpadkov v
mesecu maju ste brezplačno prejeli paket
ekoloških vrečk za odlaganje odpadne em-
balaže. Vrečke smo delili za obdobje do
konca leta. 

Nov paket ekoloških vrečk bomo
delili 15. januarja 2010. Vsako gospodin-
jstvo bo prejelo paket petih vrečk. Vanje boste
ločeno odlagali odpadke do meseca marca.
Potem bomo namesto vrečk delili t. i. ekološke
zabojnike. Vsako gospodinjstvo bo v najem
dobilo dodaten zabojnik z rumenim pokrovom
za zbiranje odpadne embalaže. Velikost
ekološkega zabojnika je 120 litrov, strošek
mesečne najemnine pa 0,55 evra na mesec.

Ekološke vrečke bomo delili v 
petek, 15. januarja 2010, na dan,
ko odvažamo mešane komunalne
odpadke. Bodite pozorni na paket,
ki ga bomo priložili zabojniku.

Ločeno zbiranje odpadkov bomo
vzpostavili tudi na območju Krvav-
ca. S tem bo sistem zbiranja odpadne em-
balaže v celoti vzpostavljen na območju
občine Cerklje.

Spremba cen odlaganja odpadkov
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Adria odslej na letališču
Adria Airways se je pred dobrim mesecem preselila na Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana.

Zg. Brnik - Adria Airways, ki jo vodi Tadej
Tufek, je po 48 letih delovanja končno doma na
največjem slovenskem mednarodnem letališ-
ču. ”Razlogov za selitev je več in se vlečejo že
leta. Najpomembnejši je dosedanja razdrobitev
zaposlenih po vsej Sloveniji, kar je oteževalo
delo, komunikacijo in koordinacijo dela med
zaposlenimi,” odločitev za selitev na Letališče
Jožeta Pučnika Ljubljana pojasnjujejo v Adrii.
Njihova dosedanja poslovna stavba je bila 
stara čez 30 let, v njo se ves ta čas skoraj ni
vlagalo, zato je bila energetsko in vzdrževalno
potratna, hkrati prostorsko omejena. 

”Število zaposlenih se je od ustanovitve več
kot podvojilo, zato smo morali v zadnjih letih
najemati poslovne prostore tako na letališču
kot v Ljubljani, kjer so nam manjkali tudi 
parkirni prostori,” odločitev za selitev dodatno
argumentirajo v nacionalnem letalskem pre-
vozniku. Nova stavba je trikrat večja kot v
Ljubljani, vse službe so združene na eni 
lokaciji, kar je cenovno ugodneje, hkrati pa se
je delo v zadnjem mesecu poenostavilo. Novi
prostori so tudi energetsko učinkovitejši, za
ogrevanje in hlajenje uporabljajo naravne vire
(toplotna črpalka), po predhodnih izračunih
naj bi sinergijski učinki selitve v petih letih
presegli milijon evrov.

”Za selitev smo se odločili v letu 2006, nad-
zorni svet pa jo je potrdil v letih 2007 in 2008.
Končna vrednost investicije znaša slabih šest
milijonov evrov, polovico denarja smo zagoto-

vili s prodajo starega objekta,” so nam odgovo-
rili iz Adrie Airways. Slovensko letalsko druž-
bo je, tako kot vse podobne družbe v svetu, 
letos prizadela recesija, saj bodo leto zaključi-
li s približno 16-odstotnim padcem prometa,
potniki pa so se v veliko manjši meri odločali
za zakup vozovnic v poslovnem razredu. Po-
sledica bo operativna izguba v višini dobrih
šestih milijonov evrov. ”Kljub temu smo zado-

voljni, saj bomo tretje leto zapored presegli
magično mejo milijon prepeljanih potnikov
(1,1 milijona), v letu 2010 pa floto dopolnjuje-
mo z dvema novima letaloma,” pojasnjujejo 
v državni Adrii pod vodstvom Tadeja Tufka.
Vpeljali bodo tudi nove destinacije, med njimi
redno linijo z Beogradom, nadaljevali pa z 
akcijskimi ponudbami.

Boštjan Bogataj, foto: Gorazd Kavčič

Adria Airways bo zaradi selitve v petih letih prihranila okrogel milijon evrov. 

V neposredni bližini policijske postaje na brniškem letališču so sredi
oktobra položili temeljni kamen novega centra kontrole zračnega prome-
ta, v katerega se bo Kontrola zračnega prometa Slovenije iz kletnih pros-
torov v centru Ljubljane predvidoma preselila čez leto in pol. Temeljni
kamen sta na krajši slovesnosti odkrila direktor Kontrole zračnega pro-
meta Slovenije Franc Željko Županič in Mitja Majnik, direktor pod-
jetja Imos, ki so mu preko javnega razpisa zaupali gradbena dela. 

”Nekateri niso več verjeli, da nam bo s tem projektom sploh uspelo,
a čez poldrugo leto bo tu stal moderen center, ki bo zadostoval vsem
strogim varnostnim standardom Evropske unije. Novi center je nujen
tako zaradi neprimernih pogojev, v katerih trenutno dela kontrola
zračnega prometa, kot tudi zaradi načrtovanega razvoja letališča,” je
bil zadovoljen Županič in opozoril, da bodo odslej na letališču zdru-
žene tri največje letalske družbe v Sloveniji, poleg Kontrole zračnega
prometa še Aerodrom Ljubljana in Adria Airways, ki že dokončuje
svojo novo stavbo na letališču.

Celotna vrednost investicije je 22 milijonov evrov, od tega bo druž-
ba Imos za gradnjo prejela 8,4 milijona evrov. ”Nekaj opreme bomo
preselili iz sedanje lokacije v Ljubljani, nekaj jo bomo dokupili. Bomo
pa morali po odprtju novega centra na letališču zaradi varnosti vsaj še
pol leta delati na obeh lokacijah hkrati,” je pojasnil Županič. Iz pro-
jekta je izločen kontrolni stolp, ki ga bodo po novem gradili neposred-
no ob letališki ploščadi. ”Novega stolpa verjetno ne bo vsaj še nasled-
njih pet let,” ocenjuje Županič. Simon Šubic

Začeli graditi kontrolni center
Na brniškem letališču gradijo 8,4 milijona evrov vreden center 

kontrole zračnega prometa. 

Temeljni kamen sta položila direktor Kontrole zračnega prometa Slovenije Franc
Željko Županič (levo) in direktor Imosa Mitja Majnik. / Foto: Gorazd Kavčič



Mnenje

Je plinovod dobra odločitev?
Novembra prejšnjega leta se je občina

Cerklje s podpisom pogodbe z družbo Petrol
plin zavezala k sodelovanju pri izgradnji
plinovodnega sistema. Gre za velik projekt, 
v katerem naj bi po mnenju vodilnih občin-
skih mož sodelovalo približno 1.200 gospo-
dinjstev. Gre tudi za drzen projekt, saj v 
naši občini še ni bila opravljena raziskava
javnega mnenja, ki bi opravičila smiselnost
investicije. 

Po znanem plinskem sporu med Rusijo in
Ukrajino januarja letos smo tudi v naši
deželi začutili strah pred politiko velikih.
Posledice spora bi občutili toliko bolj, če bi
ta energent tekel po ceveh tudi v naše 
domove. Tako bi lahko novice iz daljne 
Rusije spremljali v bundah in si s pihanjem v
roke pričarali zimski večer kar na naših
kavčih. Zagotovila, da se kaj podobnega v
prihodnje ne bo dogajalo, ni.

Izgorevanje zemeljskega plina je sicer naj-
čistejše med splošnimi energenti, to pomeni,
da poleg vode in ogljikovega dioksida pri
gorenju nastaja zelo malo stranskih produk-
tov. Pa vendar zemeljskega plina ne prišteva-
mo med ekološko sprejemljiva, saj sodi med
fosilna goriva. Ta so nastajala milijone let,

človek pa bo v nekaj desetih letih osiromašil
njihove vire. V tem relativno kratkem času se
bo pri izgorevanju fosilnih goriv v ozračje
sprostila ogromna količina ogljikovega 
dioksida. Ta plin je nestrupen za vdihavanje,
za Zemljo pa postaja usoden, saj je glavni
krivec za stopnjevanje pojava tople grede. 

S podpisom Kjotskega sporazuma se je
Slovenija, tako kot večina razvitega sveta,
razen ZDA, zavezala k zmanjšanju izpustov
ogljikovega dioksida. Države, ki ga izpustijo
v ozračje več kot je predpisano, so za to 
tudi finančno odgovorne. Slovenska država
in Evropska Unija tako objavljata javne
razpise, v katerih finančno podpirata zmanj-
ševanje emisij toplogrednih plinov in upo-
rabo obnovljivih virov energije. To so viri, 
ki jih zajemamo iz stalnih naravnih procesov,
kot so sončno sevanje, vodni tok, veter in 
fotosinteza. 

Lani je podjetje Eco Consulting pripravilo
energetski koncept občine Cerklje na Gorenj-
skem. Ugotovili so, da se 46 odstotkov
stanovanj ogreva z lesom. Ta način ogrevan-
ja je ekološko zaželen, vendar bi bilo
smotrno uvesti skupinsko ogrevanje na lesno
biomaso. Le v tehnološko dovršenih in za

posameznike dragih sistemih je izgorevanje
lesa učinkovito in čiščenje nastalih pro-
duktov gorenja sprejemljivo za okolje. Eco 
Consulting predlaga postavitve mikrosiste-
mov v bližini lesnopredelovalnih obratov, 
na katerega se priklopi nekaj deset gospo-
dinjstev.

Les je gorivo naših prednikov in gorivo 
prihodnosti. Njegova obnovljivost je lastnost,
ki nas lahko poveže v pravičen odnos z nara-
vo. Gonilna sila obnovljivosti sistema les -
CO2 - les je sončna energija, saj pri rastli-
nah omogoča proces fotosinteze, ki CO2 iz
ozračja spreminja v les. Pri tem je smiselno,
da se lesna biomasa izkorišča iz lokalnega
okolja, saj se tako odstopi prostor novemu
prirastku. Dokler izgorevanje lesne biomase
ni večje od njenega prirastka, krožnemu pro-
cesu rečemo CO2 nevtralno.

Posledice globalnega segrevanja Zemlje
opažamo vsi. Z razumevanjem naravnih 
sistemov in pravimi odločitvami lahko pre-
drugačimo trenutno realnost. Zato trdim, 
da je projekt plinskega sistema v občini
neodgovoren, prehod na izkoriščanje lesne
biomase pa več kot hvaležen.

Boris Kožar ml.

N OV I C E  I Z P O D  K RVAVC A - 11

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.

Cenjenim strankam se zahvaljujemo za izkazano zaupanje 
in vam želimo vesel  Božič ter srečno in zadovoljno Novo leto.

Se priporočamo.

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

L es
Oprema
Tapetništvo,  d .o .o .
Izdelki in montaža po naročilu

Jože IPAVEC,
Zalog 61, 4207 CERKLJE

Tel.&fax: 04/252 16 82
Tel.: 04/252 58 00, GSM: 041/775 585

Strankam želimo vesele božične praznike
in srečno novo leto.

- 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.

R
O

O
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R
R
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d.

o.
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Vse številnejši so kraji, ki imajo mlekomat.
Med drugim ga imajo že v Medvodah, na Ble-
du, v Radovljici, Domžalah, Škofji Loki in
Šenčurju. Mlekomat so 24. oktobra dobili tudi
v Cerkljah. Ob skladišču Kmetijske zadruge
Cerklje in ob dovozu v Mercator ga je postavi-
la kmetija Mušič iz Pšate pri Cerkljah, po do-
mače pri Urhovih. 

Urhova kmetija stoji daleč od prometnih cest,
industrije, krave molznice pa se večino leta pa-
sejo na pašnikih ob kmetiji. Liter mleka iz mle-
komata je mogoče kupiti za en evro. Na Muši-
čevi kmetiji so obljubili, da bodo cisterno, v ka-
teri bo več kot 100 litrov svežega surovega do-

mačega mleka, menjali vsakih 24 ur, kar bo
prebivalcem Cerkelj in okoliških krajev zago-
tavljalo resnično sveže domače surovo mleko,
ohlajeno na štiri stopinje. Naprava deluje tako,
da na vrednost kovanca odmeri količino sveže-
ga mleka, ki ga potrošnik natoči ali v prineseno
posodo ali steklenico, ki jo lahko kupi. 

Navzoče sta na krajši slovesnosti ob odprtju
pozdravila in zaželela uspešno prodajo in za-
dovoljstvo vseh uporabnikov, direktor Kmetij-
ske zadruge Cerklje Miro Jenko in cerkljanski
župan Franc Čebulj, ki je bil tudi med prvimi
kupci mleka iz novega mlekomata. 

Janez Kuhar

Mlekomat tudi v Cerkljah
Med številnimi kraji, kjer je postavljen mlekomat, 

so od oktobra tudi Cerklje.

Obvestilo o objavi sprejetih aktov občine 
v Uradnem listu RS

V Uradnem listu RS, št 78/2009 so bili objavljeni naslednji sprejeti akti občine:
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini

Cerklje na Gorenjskem, 
- Sklep o višini tarifnih postavk storitev ravnanja z odpadki v Občini Cerklje na Gorenjskem,
- Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu območja L8 Poslovni kompleks Brnik, 
- Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje občinskega podrobnega pros-

torskega načrta L8 Poslovni kompleks Brnik, 
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske

uprave Občine Cerklje na Gorenjskem,
- Sklep o povišanju cene storitve pomoč družini na domu, 
- Obvezna razlaga določil 32. člena Odloka o lokacijskem načrtu za območje urejanja z oz-

nako L5/1 glavna cesta GII - 104 Kranj - Moste (odsek Ob letališču), 
- Obvezna razlaga določil (1.1.) točke 14. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih

Občine Cerklje na Gorenjskem.
Občina Cerklje na Gorenjskem

* mladinske sobe 

* otroške sobe 

* vgradne omare 

* garderobne sobe

** POHIŠTVO PO MERI

Joža Jagodic s.p
Bašelj 4, 

4205 Preddvort: 051/318 477

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

- 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

mali oglasi
04/201 42 47, e-pošta: malioglasi@g-glas.si
www.gorenjskiglas.si
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15. ODLOK o proračunu Občine Cerklje na Gorenjskem za leto
2010

16. ODLOK o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi
javnega zavoda Osnovne šole Davorina Jenka Cerklje na
Gorenjskem

17. ODLOK o občinskih cestah v Občini Cerklje na Gorenjskem
18. ODLOK o kategorizaciji občinskih cest v Občini Cerklje na

Gorenjskem
19. PRAVILNIK o sprejemu otrok v vrtec
20. SKLEP o izvzemu iz javnega dobra
21. SKLEP o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za

uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Cerklje
na Gorenjskem

22. SKLEP o vrednosti gradbene cene stanovanjskih hiš, stano-
vanj in drugih nepremičnin v Občini Cerklje na Gorenjskem

23. SKLEP o sprejemu Občinskega programa varnosti Občine
Cerklje na Gorenjskem

24. SKLEP o potrditvi mandata nadomestnemu članu Občinske-
ga sveta Občine Cerklje na Gorenjskem

25. LETNI NAČRT pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim
premoženjem Občine Cerklje na Gorenjskem

15.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU, 110/02 - ZDT-
B in 127/06-ZJZP in 14/07-ZSPDPO) in 86. člena Statuta Občine
Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenj-
skem, št. 1/99, 1/01, 3/02, 4/03, 2/07) je Občinski svet Občine
Cerklje na Gorenjskem na 18. seji, dne 15. 12. 2009 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2010

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Cerklje na Gorenjskem za leto 2010 do-
loča višina splošnega dela proračuna in struktura posebnega dela pro-
računa, postopki izvrševanja proračuna, posebnosti pri upravljanju in
prodaji finančnega premoženja države ter obseg zadolževanja in po-
roštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem bese-
dilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA 
POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po eko-
nomski klasifikaciji do ravni kontov.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa 
v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/podskupina kontov v EUR

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 7.826.540
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 7.361.042

70 DAVČNI PRIHODKI 4.881.638
700 Davki na dohodek in dobiček 4.155.525
703 Davki na premoženje 434.840
704 Domači davki na blago in storitve 291.273

71 NEDAVČNI PRIHODKI 2.479.404
710 Udeležba na dobičku in dohodki 

od premoženja 226.865
711 Takse in pristojbine 1.883
712 Denarne kazni 16.190
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 15.850
714 Drugi nedavčni prihodki 2.218.616

72 KAPITALSKI PRIHODKI 131.647
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 1.647
722 Prihodki od prodaje zemljišč in 

nematerialnega premoženja 130.000
74 TRANSFERNI PRIHODKI 333.851

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih 
institucij 333.851

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 11.234.940
40 TEKOČI ODHODKI 2.012.511

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 321.303
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 49.419
402 Izdatki za blago in storitve 1.317.630
409 Rezerve 324.159

41 TEKOČI TRANSFERI 1.788.609
410 Subvencije 104.600
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.122.040
412 Transferi neprofitnim organizacijam in 

ustanovam 216.312
413 Drugi tekoči domači transferi 345.657

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 6.610.320
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 6.610.320

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 823.500
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim 

osebam, ki niso proračunski uporabniki 593.500
432 Investicijski transferi proračunskim 

uporabnikom 230.000
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) -3.408.400

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina/Podskupina kontov 

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN 
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 8.400

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 8.400
750 Prejeta vračila danih posojil 8.400
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (440+441+442) 100.000

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH 
DELEŽEV 0
443 Povečanje premoženja v drugih pravnih 

osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti 100.000
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) -91.600

LETO: XI. ISSN 1408 - 1239 Cerklje, 22. decembra 2009 Številka 4

Uradni vestnik
Občine Cerklje na Gorenjskem
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C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina/Podskupina kontov

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0
50 ZADOLŽEVANJE 0

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

55 ODPLAČILA DOLGA 0
550 Odplačila domačega dolga 0
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) -3.500.000
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 0
XI. NETO FINANCIRANJE (VI+VII.-VIII.-IX.) 3.408.400

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporab-
nikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja prora-
čunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s pro-
gramsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je
razdeljen na proračunske postavke, te pa na podkonte, določene s
predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - podkontov in
načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na
spletni strani občine.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
(izvrševanje proračuna)

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke-podkonta.

4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so:
- donacije,
- pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest,
- požarna taksa,
- prihodki iz naslova komunalnih prispevkov, 
- okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja 

odpadnih voda,
- okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja 

odpadkov,
- prejeta sredstva iz državnega proračuna in javnih agencij za 

investicije.

Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prihodek, ki zahteva
sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan v zadostni vi-
šini, se za višino vplačanega namenskega prihodka lahko poveča ob-
seg teh izdatkov in višina proračuna.

5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun,
spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med
glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na
predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega upo-
rabnika župan. 

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec
leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem pro-
računu za leto 2010 in njegovi realizaciji.

6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme 

proračunov prihodnjih let)

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za
celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov,

če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v
sprejetem proračunu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki
bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in in-
vesticijske transfere, ne sme presegati 70 % pravic porabe v spreje-
tem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)

Župan neposrednega uporabnika lahko spreminja vrednost projektov
v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni
za več kot 20 %, mora predhodno potrditi občinski svet.

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto zaključek 
financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt
razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odlo-
čitve občinskega sveta.

8. člen
(proračunski skladi)

Proračunska rezerva se v letu 2010 oblikuje v višini 18.000 evrov. 

Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o
uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstav-
ka 49. člena ZJF do višine 6.500 evrov župan in o tem s pisnimi po-
ročili obvešča občinski svet.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA 
IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE

9. člen
(odpis dolga)

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan
dolžniku do višine 700 evrov odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
Župan o odpisu dolga poroča občinskemu svetu v skupnem znesku
po posameznih namenih s poročilom o izvrševanju proračuna januar -
junij in z zaključnim računom proračuna.

(letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja)

Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja na podlagi zakona
o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin sprejme župan.

(letni načrt pridobivanja in letni načrt razpolaganja 
s premičnim premoženjem)

V letni načrt pridobivanja in v letni načrt razpolaganja s premičnim pre-
moženjem, ki ju sprejme župan, je potrebno uvrstiti premično premo-
ženje nad vrednostjo posameznega premičnega premoženja v višini
10.000,00 evrov.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA 
SEKTORJA

10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

Zadolževanje občine in izdajanje poroštev v proračunu za leto 2010 ni
predvideno.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

11. člen
(začasno financiranje v letu 2011)

V obdobju začasnega financiranja Občine Cerklje na Gorenjskem v
letu 2011, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok
in sklep o določitvi začasnega financiranja.

Uradni vestnik št. 4 - 22. 12. 2009
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12. člen
(uveljavitev odloka)

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

Številka: 032-10/2006-154
Cerklje: 15. 12. 2009

OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM
ŽUPAN

FRANC ČEBULJ, l. r.

PRILOGI: 
Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov

16.

Na podlagi 42. in 46. člena  Zakona o organizaciji in financiranju vzgo-
je in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/2007 - uradno prečiščeno
besedilo ZOFVI-UPB5 ter št. 36/2008 in 58/2009) ter 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 in 2/07), je Občin-
ski svet Občine Cerklje na Gorenjskem na svoji 17. redni seji, dne 2.
12. 2009, sprejel naslednji

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi 

javnega zavoda
Osnovne šole Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem

1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Osnovne šole Davorina Jenka
Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenj-
skem, št. 2/2008 - v nadaljevanju: Odlok) se spremeni prvi odstavek
1. člena, tako da se pred besedo ”zavod” dopiše beseda ”javni”. 

2. člen
V Odloku se v vseh členih naziv organa ”svet šole” ali ”svet osnovne
šole” spremeni v naziv ”svet zavoda”.

V Odloku se v vseh členih naziv organa ”ravnatelj šole” spremeni v na-
ziv ”ravnatelj zavoda”.

3. člen
Spremeni se 11. člen Odloka tako, da se glasi:

”11. člen
Svet zavoda sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki zapo-
slenih v zavodu in predstavniki staršev. 

Svet zavoda sestavlja 11 članov, in sicer imenuje v svet:

- ustanovitelj 3 predstavnike
- delavci zavoda 5 predstavnikov (štirje predstavniki centralne šole 

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

podružnice in en predstavnik staršev iz vrtca)”.

4. člen
V 15. členu Odloka se v drugem odstavku zadnji stavek spremeni
tako, da se glasi: ”Voli se štiri člane sveta izmed delavcev matične šole
in podružnice in enega izmed delavcev vrtca.”

5. člen
Spremeni se 36. člen Odloka tako, da se glasi:

”IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

36. člen
Člani sveta zavoda nadaljujejo svoje delo do poteka mandata. Članom
sveta zavoda, ki so bili imenovani oziroma izvoljeni pred uveljavitvijo
teh sprememb in dopolnitev Odloka, in članom, ki so izvoljeni v skla-

du s temi spremembami in dopolnitvami, poteče mandat s potekom
mandata sveta. Novi svet zavoda se oblikuje skladno z določili teh
sprememb in dopolnitev odloka po poteku mandata dosedanjemu
svetu zavoda. 

Dva dodatna člana sveta zavoda se izvolita v skladu s spremembami in
dopolnitvami tega Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka naj-
kasneje do 11. 02. 2010.

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

Številka: 032-10/2006-148
Datum: 2. 12. 2009 

Občina Cerklje na Gorenjskem
Župan

Franc ČEBULJ, l.r.

17.

Na podlagi 82. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št.
33/2006 - uradno prečiščeno besedilo ZJC-UPB1 ter št. 45/2008 in
42/2009, v nadaljevanju: Zakon o javnih cestah), 1., 3. in 17. člena
Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/2007, uradno prečiščeno
besedilo ZP-1-UPB4, ter št. 17/2008 in 21/2008, v nadaljevanju:
Zakon o prekrških), 21, 50.a. in 65. člena Zakona o lokalni samoupra-
vi (Uradni list RS, št. 94/2007, uradno prečiščeno besedilo ZLS-
UPB2 ter št. 27/2008, 76/2008 in 79/2009) ter 7. in 16. člena Sta-
tuta 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 17. redni seji, dne 2. 12. 2009,
sprejel naslednji

ODLOK
o občinskih cestah v Občini Cerklje na Gorenjskem

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina odloka)

(1) Ta odlok za območje Občine Cerklje na Gorenjskem (v nadaljeva-
nju: Občina) opredeljuje:

- občinske ceste na območju Občine in postopek njihove 
kategorizacije;

- upravljanje, graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih cest in 
prometa na njih;

- način izvajanja vzdrževanja občinskih cest;
- postopke in pogoje za posege v občinske ceste in druge javne 

prometne površine;
- nadzor nad občinskimi cestami ter globe, s katerimi se 

sankcionirajo kršitve tega odloka.

2. člen
(pojem in status občinskih cest)

(1) Občinsko cesto sestavljajo:
- cestno telo; 
- cestni objekti; 
- naprave za odvodnjavanje ceste; 
- brežine ceste; 
- cestni svet; 
- zračni prostor nad voziščem v višini 7 m;
- prometne površine zunaj vozišča, kot so: počivališča, parkirišča, 

avtobusna postajališča in obračališča, prostori in objekti za 
tehtanje in nadzor prometa; 

- površine za pešce in kolesarje na cestišču ceste; 
- priključki na cesto v širini cestnega sveta; 
- prometna signalizacija in prometna oprema; 
- cestne naprave in druge ureditve, namenjene varnosti prometa, 

zaščiti ceste ter zemljišč in objektov vzdolž ceste pred vplivi 
prometa na njej;

- naprave za evidentiranje prometa. 
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(2) Za sestavni del občinske ceste se štejejo tudi zemljišča, objekti in
naprave, ki jih je investitor v javno cesto pridobil ali zgradil za opravlja-
nje rednega vzdrževanja ceste ali za opravljanje spremljajočih dejav-
nosti ob cesti.

(3) Občinske ceste so javno dobro in so izven pravnega prometa. Na
njih ni mogoče pridobiti lastninske pravice s priposestvovanjem ali dru-
gih stvarnih pravic. Na prometnih površinah zunaj vozišča javne ceste
in na površinah ob njej, ki so določene za opravljanje dejavnosti, na-
menjenih udeležencem v prometu, je mogoče za opravljanje takih de-
javnosti pridobiti posebno pravico uporabe.

(4) Občinska cesta, kot jo določata prvi in drugi odstavek tega člena,
se vpiše v zemljiško knjigo kot javno dobro v lasti občine. 

3. člen
(pomen izrazov v odloku)

(1) Posamezni izrazi, uporabljeni v odloku, imajo naslednji pomen:
1. ”Cesta” je vsaka tako zgrajena ali utrjena površina, da jo kot pro-

metno površino lahko uporabljajo vsi ali določeni udeleženci v
prometu pod pogoji, določenimi z zakonom in drugimi predpisi; 

2. ”Javna cesta” je tista prometna površina, ki jo je pristojni organ v
skladu z merili za kategorizacijo javnih cest razglasil za javno ce-
sto določene kategorije in jo lahko vsak prosto uporablja na na-
čin in ob pogojih, določenimi z zakonom in drugimi predpisi; 

3. ”Nekategorizirana cesta” je vsaka prometna površina, ki ni kate-
gorizirana kot javna cesta in na kateri se opravlja promet na način
in pod pogoji, kot jih v skladu s predpisi o varnosti cestnega pro-
meta določi lastnik ali od njega pooblaščeni upravljavec te pro-
metne površine (gozdne ceste, dovozne ceste in pristopi do ob-
jektov ter zemljišč, funkcionalne prometne površine ob objektih,
ceste v zasebni lasti in podobne);

4. ”Občinska cesta” je kategorizirana javna cesta, namenjena pove-
zovanju naselij v občini z naselji v sosednjih občinah ali povezuje
naselja, dele naselja, naravne ter kulturne znamenitosti, posa-
mezne objekte in podobno v občini; 

5. ”Lokalna cesta” je občinska cesta, ki povezuje naselja v občini z
naselji v sosednjih občinah ali naselja in dele naselij v občini med
seboj in je pomembna za navezovanje prometa na javne ceste
enake ali višje kategorije; 

6. ”Javna pot” je občinska cesta, ki ne izpolnjuje z državnim predpi-
som določenih minimalnih elementov za lokalno cesto ali pa je
namenjena samo določenim vrstam udeležencev v prometu (kra-
jevne in vaške ceste ali poti, poti za pešce, kolesarje, jezdece,
gonjače in podobne);

7. ”Cestno telo” je del javne ceste, ki ga sestavljata nasip in vozišč-
na konstrukcija; 

8. ”Cestni objekti” so mostovi, viadukti, podvozi, nadvozi, prepusti,
predori, galerije, podporne in oporne konstrukcije ter podhodi in
nadhodi; 

9. ”Cestišče” je del javne ceste, ki ga sestavljajo vozišče, odstavni
ločilni in robni pasovi, kolesarske steze in pločniki ter bankine in
naprave za odvodnjavanje tik ob vozišču ali robnem pasu (seg-
mentni jarki ali mulde, koritnice); 

10. ”Vozišče” je del cestišča, ki ima eno ali dve smerni vozišči; 
11. ”Brežina” je naravno nastala ali zgrajena nagnjena površina zem-

ljišča ob cestnem telesu; 
12. ”Cestni svet” je največ 2 m širok zemljiški pas, merjen od črte, ki jo

sestavljajo na podlagi predpisov o projektiranju javnih cest in njiho-
vih elementov določene končne točke prečnega profila cestnega
telesa z napravami za odvodnjavanje in brežinami ceste ter zračni
prostor nad voziščem v višini 7 m od najvišje točke vozišča; 

13. ”Naprave za odvodnjavanje javne ceste” so naprave za zbiranje,
odvajanje in/ali preusmerjanje površinske in talne vode (odvodni
jarki, koritnice, plitve in globoke drenaže, vtočni in revizijski jaški,
prepusti, kanalizacija, vodnjaki, ponikalnice in podobno); 

14. ”Polje preglednosti” so zemljišča ob cestišču, določena s pre-
glednim trikotnikom in pregledno bermo, katerih raba je omejena; 

15. ”Pregledni trikotnik” so zemljišča ob cestišču, katerih raba je
omejena zaradi zagotavljanja predpisane preglednosti v nivojskih
križanjih cest ali ceste z železniško progo; 

16. ”Pregledna berma” je razširjeni del cestnega telesa na notranji
strani krivin za zagotovitev predpisane preglednosti, ki je potreb-
na zaradi stop pregledne razdalje; 

17. ”Križanje” je mesto, kjer se v istem ali različnem nivoju križa cesta
z drugo cesto ali drugim infrastrukturnim objektom, kot so želez-
nica, vodotok, žičnica in podobno; 

18. ”Križišče” je prometna površina, na kateri se križata dve ali več
cest ali na kateri se združujeta dve ali več cest v širšo prometno
površino (trg in podobno); 

19. ”Priključek” je del javne ceste, s katerim se javna cesta iste ali niž-
je kategorije ali nekategorizirana cesta navezuje na to cesto; 

20. ”Kolesarska steza” je del cestišča, ki ni v isti ravnini kot vozišče ali
je od njega ločena kako drugače in je namenjena prometu koles
in koles s pomožnim motorjem; 

21. ”Kolesarska pot” je s predpisano prometno signalizacijo označe-
na javna cesta, ki je namenjena izključno vožnji kolesarjev;

22. ”Pločnik” je del cestišča, ki ni v isti ravnini kot vozišče ali je od nje-
ga ločen kako drugače in je namenjen pešcem ali pešcem in pro-
metu koles ter koles s pomožnim motorjem, če je na njem ozna-
čen kolesarski pas; 

23. ”Avtobusna postajališča in obračališča” so posebej zgrajene in
označene prometne površine ob vozišču ceste, namenjene iz-
ključno javnemu prevozu potnikov; 

24. ”Prostori in objekti za tehtanje in za nadzor prometa” so objekti in
naprave na mejnih prehodih in na ali ob javnih cestah v notranjo-
sti države, ki so namenjeni nadzoru izrednih prevozov in zagotav-
ljanju varnosti prometa (tehtnice, naprave za merjenje hitrosti vo-
zil idr.); 

25. ”Prometna signalizacija” so sredstva in naprave, s katerimi se za-
gotavlja izvajanje prometnih pravil in varnosti prometa ter jo se-
stavljajo prometni znaki, turistična in druga obvestilna signalizaci-
ja ter druga sredstva in naprave za vodenje in zavarovanje prome-
ta na cesti; 

26. ”Prometna oprema” so sredstva in naprave za označevanje roba
vozišča in za vodenje prometa (smerniki, snežni koli, ogledala, za-
pornice, markerji, stožci, varovalne in varnostne ograje in podo-
bno); 

27. ”Cestne naprave in ureditve” sestavljajo telekomunikacijske in
električne naprave, vgrajene v cestno telo, ki so namenjene pro-
metu, stacionarne naprave za nadzor in urejanje prometa ter na-
prave za nadzor nad stanjem vozišča, naprave za daljinsko obveš-
čanje in opozarjanje, naprave za umirjanje prometa, naprave in
objekti za pobiranje cestnine, prezračevalne in varnostne napra-
ve v predorih, naprave in ureditve za zaščito pred snežnimi plazo-
vi, zameti, hrupom, slepilnimi učinki in drugimi škodljivimi vplivi za
promet na javni cesti; 

28. ”Nivo rednega vzdrževanja” so predpisane enote mere za posa-
mezna dela rednega vzdrževanja javne ceste in objektov na njej; 

29. ”Obnovitvena dela” na javni cesti so dela za izboljšanje prometno-
tehničnih lastnosti in obratovanja javne ceste ter njene zaščite,
varstva okolja in varnosti prometa; 

30. ”Varstvo javne ceste” sestavljajo ukrepi, ki so potrebni zaradi za-
ščite ceste in varnosti njenih uporabnikov ter zaradi omejevanja
dopustnih posegov v cesto in njen varovalni pas; 

31. ”Sosed” je lastnik ali uporabnik zemljišča in objektov ali naprav na
njem vzdolž javne ceste; 

32. ”Naselje”, skozi katero poteka javna cesta, je prostor, na katerem
so z ene ali obeh strani ceste vrste ali skupine stavb in so njego-
ve meje določene s prometnimi znaki za označevanje naselij; 

33. ”Varovalni pas” je pas zemljišča ob javni cesti, v katerem je raba
prostora omejena zaradi preprečitve škodljivih vplivov okolice na
cesto in promet na njej in obratno;

34. ”Pristojni občinski organ” je občinska uprava Občine Cerklje na
Gorenjskem, katere predstojnik je župan.

35. ”Nadzorni organ”, pristojen za področje nadzora nad izvajanjem
določil tega odloka, so inšpektorji in redarji organa skupne občin-
ske uprave Medobčinski inšpektorat Kranj; 

(2) Drugi izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen, kot ga
določajo:

- Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št.
56/2008, uradno prečiščeno besedilo ZVCP-1-UPB5 ter št.
58/2009), 

- Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/2006 - uradno pre-
čiščeno besedilo ZJC-UPB1 ter št. 45/2008 in 42/2009),

- Zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št.
26/2005, uradno prečiščeno besedilo ZPCP-1-UPB3 ter
131/2006 in 5/2007) in 

- Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/2004, uradno
prečiščeno besedilo ZGO-1-UPB1 ter 14/2005, 92/2005,
93/2005, 111/2005, 120/2006 in 126/2007).
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II. Občinske ceste in njihova kategorizacija

4. člen
(občinske ceste)

(1) Občinske ceste na območju Občine Cerklje na Gorenjskem so vse
javne ceste, ki niso kategorizirane kot državne ceste.

Na občinski cesti je dovoljen ves promet, če ni s prometno signaliza-
cijo drugače določeno.

5. člen
(predpisi o graditvi in vzdrževanju občinskih cest)

Občinske ceste se gradijo in vzdržujejo na način in pod pogoji, ki jih
določajo predpisi, ki urejajo javne ceste, predpisi, ki urejajo varstvo
okolja, urejanje prostora in graditev objektov, predpisi, ki urejajo var-
nost cestnega prometa, in ta odlok.

6. člen
(kategorije občinskih cest)

(1) Občinske ceste se kategorizirajo na:
- lokalne ceste (s skrajšano oznako LC) in 
- javne poti (s skrajšano oznako JP).

(2) Lokalne ceste v naseljih z uvedenim uličnim sistemom se razvrsti-
jo v naslednje podkategorije:

- na zbirne mestne ceste in zbirne krajevne ceste (s skrajšano
oznako LZ)

- na mestne ceste in krajevne ceste (s skrajšano oznako LK).

7. člen
(postopek kategorizacije občinskih cest)

(1) Občinske ceste določi in kategorizira Občinski svet Občine Cerklje
na Gorenjskem na predlog župana.

(2) Predlog kategorizacije občinskih cest mora biti predhodno strokov-
no usklajen z Direkcijo Republike Slovenije za ceste po postopku, 
določenem v predpisu o merilih za kategorizacijo javnih cest.

8. člen
(spremembe kategorizacije občinskih cest)

(1) Spremembe kategorizacije občinskih cest in nadomeščenih delov
občinskih cest, ki se ohranjajo kot prometne površine, se določijo po
postopku iz prejšnjega člena tega odloka.

(2) O predlogu za prenos občinske ceste med državne ceste odloči
Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem, na predlog župana.

(3) Občinska cesta, določena s sklepom Vlade Republike Slovenije o
prenosu državne ceste med občinske ceste, ima kategorijo, določe-
no v tem sklepu.

(4) Spremembe kategorizacije občinskih cest in prenosi občinskih
cest med državne in obratno, se na podlagi medsebojnega usklajeva-
nja interesov obeh predlagateljev opravijo enkrat letno in se upošteva-
jo v planu razvoja in vzdrževanja cest za naslednje leto.

9. člen
(novogradnje in rekonstrukcije občinskih cest)

(1) Kategorizacija načrtovanih novih občinskih cest, načrtovanih re-
konstrukcij obstoječih občinskih cest ter posledične spremembe ka-
tegorizacije občinskih cest se na podlagi meril za kategorizacijo javnih
cest določi v prostorskem planu občine.

(2) Novozgrajeni ali rekonstruirani del občinske ceste, s katerim se na-
domesti del te ceste, je iste kategorije kot občinska cesta. 

10. člen
(opustitev občinske ceste)

(1) Občinska cesta ali njen del se lahko opusti, če se zgradi nova ce-
sta ali del ceste, ki nadomesti prejšnjo.

(2) Opuščena občinska cesta ali njen del se uporabi za parkirišča, po-
čivališča in druge potrebe udeležencev v prometu ali pa se agroteh-
nično obdela skladno s svojim okoljem. 

(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko občinska cesta
ali njen del, ki se opusti kot javna cesta, praviloma proti plačilu primer-
ne odškodnine prenese med nekategorizirane ceste, če je tak prenos
usklajen z bodočim upravljavcem te ceste.

(4) O opustitvi in ureditvi opuščene občinske ceste ali njenega dela ter
o njenem prenosu med nekategorizirane ceste odloči Občinski svet
Občine Cerklje na Gorenjskem na predlog župana.

11. člen
(prenos nekategoriziranih cest med občinske ceste)

(1) Za nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, lah-
ko lastnik ali od njega pooblaščeni upravljavec te ceste predlaga ob-
čini njen prenos med občinske ceste.

(2) Nekategorizirana cesta se lahko prenese med občinske ceste, če
je bila v uporabi za javni promet najmanj zadnjih deset let, če se njen
prenos opravi brezplačno in če je vpisana v zemljiško knjigo.

(3) Določba prejšnjega odstavka ne velja za prenos gozdnih cest med
občinske ceste, ki ga določajo predpisi o gozdovih.

(4) O prenosu nekategoriziranih cest med občinske ceste odloči Ob-
činski svet Občine Cerklje na Gorenjskem na predlog župana, njena
kategorizacija pa se opravi po postopku iz 7. člena tega odloka.

12. člen
(planinske, turistične in druge poti)

(1) Planinske poti, turistične poti, poti v parkovnih gozdovih in druge
poti, ki niso zgrajene v skladu s predpisi o javnih cestah in ki so name-
njene dostopu do planinskih koč in vrhov ali dostopu in ogledu narav-
nih, kulturnih in drugih spomenikov ali znamenitosti, niso javne poti po
tem odloku.

(2) Če je pot iz prejšnjega odstavka namenjena dostopu do naravnih,
kulturnih in drugih spomenikov ali znamenitosti, za ogled katerih je do-
ločeno plačilo, mora njihov upravljavec zgraditi in vzdrževati pot tako,
da je njena uporaba varna za uporabnike, katerim je namenjena.

(3) Sredstva za graditev in vzdrževanje poti iz prejšnjega odstavka tega
člena se zagotavljajo iz vplačil za ogled naravnih, kulturnih in drugih
spomenikov ali znamenitosti in iz dotacij občine njihovim upravljavcem.

III. UPRAVLJANJE OBČINSKIH CEST

13. člen
(upravljavec občinskih cest)

(1) Upravljavec občinskih cest je Občina Cerklje na Gorenjskem, koli-
kor za določene ceste občinski ali državni predpis ne določa drugače.

14. člen
(plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest)

(1) Plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest se usklajuje in sprejema po
postopku, določenem za občinski proračun, in je njegov sestavni del.

15. člen
(opravljanje strokovnih nalog za občinske ceste)

(1) Strokovnotehnične, razvojne, organizacijske in upravne naloge za
graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih cest opravlja pristojen ob-
činski organ. Te obsegajo zlasti: 

- izdelavo strokovnih podlag za načrtovanje razvoja in vzdrževanja
občinskih cest in izdelavo osnutkov teh planov;

- naloge v zvezi z rednim vzdrževanjem občinskih cest;
- naloge nadzora nad stanjem občinskih cest;
- izvajanje postopkov za oddajanje vzdrževalnih in obnovitvenih del

na občinskih cestah, za katere je predpisana izbira izvajalca
skladno z določili Zakona o javnem naročanju
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- naloge v zvezi z investicijami v občinske ceste;
- vodenje predpisanih evidenc o občinskih cestah; 
- organiziranje štetja prometa na občinskih cestah in obdelave

zbranih podatkov;
- spremljanje prometnih tokov na občinskih cestah in priprava

predlogov sprememb njihove prometne ureditve in predlogov
sprememb prometne ureditve na državnih cestah, ki potekajo
skozi Občino Cerklje na Gorenjskem;

- naloge obveščanja javnosti o stanju občinskih cest in prometa na
njih;

- izdajanje dovoljenj in soglasij, določenih z ukrepi za varstvo ob-
činskih cest in za zavarovanje prometa na njih;

- priprava programov in organizacija izdelave raziskovalnih in raz-
vojnih nalog za občinske ceste ter sodelovanje z Direkcijo Repu-
blike Slovenije za ceste in drugimi občinami pri pripravi in uresni-
čevanju teh programov;

- izvajanje drugih nalog, določenih s tem odlokom in drugimi 
predpisi.

16. člen
(financiranje občinskih cest)

(1) Sredstva za graditev in vzdrževanje občinskih cest se zagotavljajo
v proračunu Občine Cerklje na Gorenjskem.

(2) Občinski svet občine Cerklje na Gorenjskem lahko predlaga Vladi
Republike Slovenije, da predpiše posebno povračilo za uporabo ob-
činske ceste in objektov na njej, ki poteka po območju s statusom za-
varovanega naravnega bogastva, in določi poseben režim njene upo-
rabe in vzdrževanja. 

IV. GRADITEV OBČINSKIH CEST

17. člen
(varstvo okolja vzdolž občinske ceste)

(1) Občinske ceste morajo biti projektirane in grajene v skladu s pred-
pisi o varstvu okolja, o urejanju prostora in o graditvi objektov tako, da
bodo škodljivi vplivi na okolje zaradi pričakovanega prometa na njih
čim manjši. 

(2) Če je izvedba gradbenih ukrepov, ki so potrebni zaradi predpisa-
nega varovanja okolja, cenejša na zemljišču ali objektu soseda kot iz-
vedba istih na zemljišču občinske ceste, se lahko na podlagi pravne-
ga posla, sklenjenega med sosedom in investitorjem občinske ceste,
ustanovi stvarna služnost za takšno izvedbo. 

18. člen
(projektiranje in širina občinskih cest)

(1) Elementi za projektiranje občinske ceste se določijo v skladu s
predpisom o projektiranju javnih cest in njihovih elementov s stališča
zagotavljanja prometne varnosti in ekonomičnosti njihove graditve in
vzdrževanja.

(2) V projektni dokumentaciji za gradnjo ali rekonstrukcijo občinske
ceste se predvidijo tudi površine zunaj vozišča ceste za parkirišča, av-
tobusna postajališča in druge prometne površine, površine za oprav-
ljanje spremljajočih dejavnosti, za gradnjo objektov za vzdrževanje
cest in za nadzor cestnega prometa ter določi ureditev navezav na ob-
stoječe ceste in pristopov do objektov in zemljišč ob cesti. 

(3) V območju vodotokov se z gradnjo mostov in cest ne sme posegati
v pretočni profil vodotoka, zagotoviti pa je potrebno tudi varnost objek-
tov pred visokimi vodami z zagotovljeno minimalno varnostno višino.

(4) Minimalna širina lokalnih cest je 5,5 m, javnih poti pa 5 m. V nase-
ljih z uvedenim uličnim sistemom je širina krajevnih cest lahko manjša
od 5,5 m, vendar ne sme biti manjša od 4,5 m.

(5) V hribovitem delu občine je minimalna širina javne ceste 2,75 m.

19. člen
(pridobitev zemljišč)

(1) Zaradi pridobitve potrebnih zemljišč za gradnjo ali rekonstrukcijo
občinske ceste se lahko v skladu z zakonom na zahtevo investitorja
lastninska pravica na zemljišču in drugi nepremičnini odvzame ali

omeji, če ne pride do sklenitve pogodbe med investitorjem in lastni-
kom te nepremičnine.

(2) Za že obstoječe občinske ceste, ki potekajo po nepremičninah, ki
so v lasti drugih fizičnih ali pravnih oseb, velja, da se lastninska pravi-
ca lahko odvzame ali omeji proti odškodnini ali nadomestilu v naravi v
posebnem postopku razlastitve, določenem v Zakonu o javnih cestah.

(3) Ob cestnem telesu je potrebno zagotoviti od 1,0 m do 2,0 m širok
pas cestnega sveta z omejeno lastninsko pravico. Cestni svet je na-
menjen gradnji gospodarske javne infrastrukture. 

20. člen
(vračilo razlaščenih zemljišč)

(1) Če se razlaščena zemljišča in druge nepremičnine iz prvega od-
stavka prejšnjega člena v štirih letih ne začnejo uporabljati za namene
razlastitve, lahko razlaščenec zahteva vrnitev razlaščenih zemljišč in
drugih nepremičnin ali pravic v skladu z zakonom.

(2) Če je bila med investitorjem in lastnikom zemljišča ali druge nepre-
mičnine sklenjena pogodba namesto razlastitve, lahko prejšnji lastnik
v primeru iz prejšnjega odstavka tega člena zahteva od investitorja
sklenitev pogodbe o odkupu tega zemljišča in drugih nepremičnin. Pri
sklenitvi pogodbe o odkupu se za določitev višine kupnine smiselno
uporabljajo podlage, ki so bile uporabljene pri sklenitvi prvotne po-
godbe.

21. člen
(gradnja avtobusnih postajališč)

(1) Avtobusna postajališča na lokalni cesti morajo biti zunaj vozišča.

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko pristojni občinski
organ v soglasju z občinsko inšpekcijo ter policijo po presoji okoliščin,
pomembnih za varnost prometa, izjemoma izda dovoljenje za ureditev
avtobusnega postajališča na vozišču lokalne ceste. Če ugotovi, da za
tako postajališče ni več potrebe ali da je postalo prometno nevarno,
prekliče dovoljenje.

(3) Pri predvideni gradnji ali rekonstrukciji občinske ceste pristojni ob-
činski organ določi gradnjo potrebnih avtobusnih postajališč.

(4) Za gradnjo avtobusnih postajališč zunaj vozišča lokalne ceste, ki
niso v občinskem prostorskem planu, mora predlagatelj pridobiti so-
glasje pristojnega občinskega organa. Stroške gradnje avtobusnega
postajališča krije njen predlagatelj. Tako zgrajeno avtobusno postaja-
lišče postane del občinske ceste.

22. člen
(razmejitev obveznosti med upravljavcem občinskih cest 

in upravljavci vodotokov)

(1) Stroške gradnje ali rekonstrukcije objektov in naprav, ki posegajo
v vodni prostor in so potrebni zaradi izgradnje občinske ceste, kadar
prečka vodotok ali poteka ob njem, krije investitor ceste. 

(2) Vzdrževanje neposrednega zavarovanja podpornega zidu in premo-
stitvenega objekta (brežine pod objektom in pragu pri objektu za zavaro-
vanje temelja objekta) je sestavni del vzdrževanja občinske ceste.

(3) Vzdrževanje objektov in naprav, ki služijo vodotoku, ter obrežnih 
zavarovanj in zavarovanj struge vodotoka so sestavni del vzdrževanja
vodotoka.

23. člen
(obveznost investitorja zaradi prestavitve občinske ceste)

(1) Če je treba obstoječo občinsko cesto prestaviti zaradi graditve dru-
gega objekta ali naprave, mora biti prestavljeni del ceste zgrajen z ele-
menti, ki ustrezajo namenu ceste in drugim zahtevam predpisov o ce-
stah. Stroške prestavitve občinske ceste krije investitor objekta ali na-
prave.

(2) Investitor iz prejšnjega odstavka lahko zahteva povrnitev stroškov
prestavitve občinske ceste v obsegu, ki so nastali zaradi zahteve pri-
stojnega občinskega organa za boljše elemente nadomeščenega dela
občinske ceste od elementov, določenih po prejšnjem odstavku.
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24. člen
(obveznost usklajenega projektiranja)

(1) Če se hkrati z gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste predvide-
va tudi graditev komunalnih in drugih objektov, naprav in napeljav, ki
ne služijo cesti ali njeni uporabi, mora tehnična dokumentacija obse-
gati vsa dela, ki jih je treba opraviti na območju ceste. 

(2) Za usklajevanje projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije objektov,
naprav in napeljav iz prejšnjega odstavka je odgovoren pristojni občin-
ski organ.

(3) Stroške projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije objektov, naprav in
napeljav iz prvega odstavka tega člena krije investitor oziroma uprav-
ljavec posameznih objektov, naprav in napeljav.

25. člen
(obveznost obveščanja o posegih v občinsko cesto)

(1) Pristojni občinski organ mora o predvideni gradnji ali rekonstrukci-
ji občinske ceste obvestiti investitorje oziroma upravljavce drugih ob-
jektov in naprav v ali ob cestnem telesu na krajevno običajni način.

(2) Pristojni občinski organ mora dati investitorju oziroma upravljavcu
objektov in naprav iz prejšnjega odstavka na razpolago načrte in po-
datke, potrebne za uskladitev del.

(3) Investitorji oziroma upravljavci objektov in naprav v ali ob cestnem
telesu, kadar nameravajo graditi ali rekonstruirati svoje objekte in na-
prave v občinski cesti, so dolžni predhodno obvestiti pristojni občinski
organ, mu predložiti načrte in podatke, potrebne za uskladitev del, in
z deli pričeti po pridobitvi dovoljenja oziroma soglasja pristojnega 
občinskega organa.

V. VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST

26. člen
(odgovornost za stanje občinskih cest)

(1) Občinske ceste se morajo redno vzdrževati in obnavljati tako, da
ob upoštevanju njihovega pomena za povezovanje prometa v prosto-
ru, gospodarnosti vzdrževanja, predpisov, ki urejajo javne ceste, in
določb 31. člena tega odloka omogočajo varno odvijanje prometa. 

(2) Za izvajanje rednega vzdrževanja občinskih cest je odgovoren izva-
jalec rednega vzdrževanja občinskih cest. Izvajalec mora v primeru
stavke svojih delavcev zagotoviti vzdrževanje občinskih cest v obsegu
in pod pogoji, določenimi s pogodbo in predpisi o javnih cestah.

(3) Za organiziranje obnavljanja občinskih cest je odgovoren pristojni
občinski organ.

27. člen
(vzdrževanje občinskih cest)

(1) Vzdrževanje občinskih cest obsega redno vzdrževanje teh cest in
organiziranje njihovega obnavljanja.

(2) Obvezna gospodarska javna služba vzdrževanja kategoriziranih ob-
činskih cest se lahko izvaja v okviru javnega podjetja, ki je registrirano
za opravljanje dejavnosti in izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti.

(3) Vsa zgoraj navedena dela na občinskih cestah, ki niso izvedena v
okviru javnega podjetja, se oddajajo v izvedbo na podlagi javnega raz-
pisa, po postopku in pod pogoji, ki so z zakonom določeni za oddajo
javnih naročil. 

28. člen
(vzdrževanje križišč in križanj)

(1) Za vzdrževanje križišč občinskih cest z nekategoriziranimi cestami,
po katerih je dovoljen javni promet, v območju cestnega sveta občin-
ske ceste, skrbi pristojni občinski organ. 

29. člen
(vzdrževanje cestnih objektov na nekategoriziranih cestah 

nad občinskimi cestami)

(1) Za vzdrževanje premostitvene in podporne konstrukcije nadvozov
in drugih cestnih objektov na nekategoriziranih cestah, po katerih je

dovoljen javni promet in ki potekajo nad občinskimi cestami, skrbi pri-
stojni občinski organ. 

30. člen
(vzdrževanje občinskih cest ob preusmeritvah prometa)

(1) Pristojni občinski organ lahko zaradi zapore občinske ceste začas-
no preusmeri promet na državno cesto ali nekategorizirano cesto, po
kateri je dovoljen javni promet.

(2) O preusmeritvi prometa z občinske na državno cesto, ki bi bistve-
no povečala prometno obremenitev te ceste, se mora pristojen občin-
ski upravni organ predhodno uskladiti z Direkcijo Republike Slovenije
za ceste. 

(3) Za preusmeritev prometa z občinske ceste na nekategorizirano ce-
sto, po kateri je dovoljen javni promet, mora pristojen občinski organ
predhodno pridobiti soglasje lastnika te ceste ali od njega pooblašče-
nega upravljavca ceste. Če je med preusmeritvijo prometa z občinske
ceste na nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet,
treba povečati obseg vzdrževanja te ceste ali pa jo je treba pred tem
usposobiti za prevzem dodatnega prometa, krije stroške teh ukrepov
predlagatelj preusmeritve prometa.

VI. VARSTVO OBČINSKIH CEST IN PROMETA NA NJIH

1. Varstvo občinskih cest

31. člen
(omejitve uporabe občinske ceste)

(1) Župan lahko s sklepom začasno prepove ali omeji promet vseh ali
posameznih vrst vozil na določeni občinski cesti ali njenem delu ali
zmanjša dovoljeno skupno maso, osno obremenitev ali dimenzije vo-
zil, kadar je cesta v takem stanju:
- da promet po njej ni mogoč ali je mogoč samo promet posameznih

vrst vozil,
- da bi promet posameznih vrst vozil škodoval tej cesti, 
- če to terjajo drugi utemeljeni razlogi, ki se nanašajo na zavarovanje

ceste in varnost prometa na njej (npr. posebne razmere zaradi sne-
ga, poledice, odjuge, močnega vetra, poškodb ceste zaradi narav-
nih in drugih nesreč in podobno).

Prepoved ali omejitev prometa lahko traja dokler trajajo razlogi za tak-
šen ukrep, vendar praviloma ne dlje kot eno leto.

(2) O ukrepih, ki jih utemeljujejo razlogi iz prve in druge alinee prvega
odstavka tega člena, mora pristojni občinski organ obvestiti policijo in
občinsko inšpekcijo najmanj petnajst dni ter javnost po sredstvih jav-
nega obveščanja najmanj tri dni pred njihovo označitvijo s prometno
signalizacijo na sami občinski cesti.

(3) Ukrepe, ki jih utemeljujejo razlogi iz tretje alinee prvega odstavka
tega člena, lahko izvedeta tudi izvajalec rednega vzdrževanja ceste in
vodja intervencije ob naravnih in drugih nesrečah. O teh ukrepih mora
izvajalec nemudoma obvestiti policijo, župana, občinsko inšpekcijo in
javnost po sredstvih javnega obveščanja. 

32. člen
(varovalni pas ob občinski cesti)

(1) Z namenom, da se preprečijo škodljivi vplivi posegov v prostor ob
občinski cesti na občinsko cesto in promet na njej, je ob teh cestah
varovalni pas, v katerem je raba prostora omejena. 

(2) Gradnja in rekonstrukcija gradbenih objektov ter postavljanje ka-
kršnih koli drugih objektov in naprav v varovalnem pasu občinske ce-
ste so dovoljeni le s soglasjem pristojnega občinskega organa.

(3) Pristojni občinski organ izda soglasje iz prejšnjega odstavka, če s
predlaganim posegom v varovalnem pasu niso prizadeti interesi varo-
vanja občinske ceste in prometa na njej, njene širitve zaradi prihodnje-
ga razvoja prometa ter varovanja njenega videza.

(4) Predlagatelj nameravanega posega v varovalni pas občinske ceste
nima pravice zahtevati izvedbe ukrepov za zaščito pred vplivi ceste in
prometa na njej, določenih s 17. členom tega odloka.
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(5) Varovalni pas se meri od zunanjega roba cestnega sveta in je na
vsako stran občinske ceste širok:

- pri lokalni cesti 6 m
- pri javni poti 4 m
- pri krajevni cesti 5 m

(6) Določbe tega člena se ne uporabljajo za območja, urejena s pros-
torskimi izvedbenimi akti Občine oziroma z občinskimi podrobnimi
prostorskimi načrti, če so v nasprotju z določili teh aktov.

33. člen
(napeljevanje nadzemnih in podzemnih vodov in naprav)

(1) Telefonski, telegrafski in drugi kabelski vodi, nizkonapetostni elek-
trični oziroma napajalni vodi, kanalizacija, vodovodi, optično omrežje
ter druge podobne naprave, katerih investitor ni Občina, se smejo na-
peljevati oziroma postavljati v območju občinske ceste in njenega va-
rovalnega pasu le pod pogoji in na način, določenimi s soglasjem pri-
stojnega občinskega organa.

(2) Pristojni občinski organ lahko zahteva od upravljavca vodov in na-
prav, da jih preuredi ali prestavi, kadar je to potrebno zaradi obnavlja-
nja ali rekonstrukcije občinske ceste ali izvedbe ukrepov za zavarova-
nje te ceste in prometa na njej. Stroške prestavitve ali preureditve vo-
dov in naprav krije njihov upravljavec, razen če to ni v nasprotju s po-
goji iz soglasja za njihovo napeljavo oziroma postavitev.

(3) Pristojni občinski organ lahko odkloni izdajo soglasja iz prvega od-
stavka tega člena, če bi vodi in naprave ogrožali občinsko cesto ali
promet na njej, bistveno oteževali njeno vzdrževanje ali onemogočali
morebitno rekonstrukcijo te ceste. 

34. člen
(dovoljenje za delo na občinski cesti)

(1) Prekopavanje, podkopavanje in druga dela na občinski cesti se
lahko opravljajo le z dovoljenjem pristojnega občinskega organa.

(2) Dovoljenje iz prvega odstavka tega člena ni potrebno, če so s po-
škodbami naprav in napeljav, vgrajenih v občinsko cesto, neposredno
ogroženi varen promet oziroma življenja in zdravje občanov ali bi lahko
nastala večja gospodarska škoda. Upravljavec naprav in napeljav
mora takoj odstraniti neposredno nevarnost in o tem obvestiti izvajal-
ca rednega vzdrževanja ceste. Upravljavec naprav in napeljav mora
čim hitreje odstraniti poškodbe na njih, vzpostaviti cesto v prvotno sta-
nje in o končanih delih obvestiti izvajalca rednega vzdrževanja ceste in
pristojni občinski organ.

(3) Če se mora zaradi del iz prejšnjega odstavka občinsko cesto del-
no ali popolno zapreti za promet ali na njej omejiti promet posameznih
vrst vozil, mora upravljavec naprav in napeljav, vgrajenih v občinsko
cesto, o omejitvi prometa in o njenem prenehanju takoj obvestiti poli-
cijo, pristojni občinski organ, občinsko inšpekcijo in javnost po sred-
stvih javnega obveščanja. 

35. člen
(posegi v občinsko cesto)

(1) Pri prekopavanju, podkopavanju in drugih delih na občinski cesti in
drugih prometnih površinah (v nadaljevanju: posegi v cesto) je potreb-
no upoštevati naslednje pogoje:
1. Posegi v cesto so dovoljeni le v primeru, ko posega ni možno iz-

vesti izven cestišča javne ceste. Na občinskih cestah s pločniki je
poseg mogoče izvesti v pločniku, v vozišču pa izjemoma na od-
sekih, kjer je pločnik že zaseden z drugimi komunalnimi vodi in
napravami.

2. Poseg v cesto je potrebno izvesti v obliki podboja, kadar pa to ni
mogoče, pa v obliki prekopa. Podboj in prekop ceste morata biti
izvedena čim bolj pravokotno na os ceste. Vzdolžni potek prekopa
se mora izvesti v ravni liniji. Podboje pod javno cesto je potrebno
izvesti tako, da se potrebni izkop za izvedbo podbijanja izvede naj-
manj tako daleč od roba bankine, kot je globina izkopa za podboj.

3. Pri obnovi cestnega telesa po prekopu je potrebno stanje cestiš-
ča vrniti v prvotno stanje in v enaki kvaliteti. Glede na obseg po-
sega je potrebno vrhnji sloj asfalta obnoviti v celotni širini vozišča

oziroma v širini voznega pasu. Pri stikih obnovljenega asfalta z ob-
stoječim mora biti zagotovljen stabilen rob. V primeru poteka po-
sega v cestno telo v pločniku je potrebno pločnik asfaltirati v ce-
lotni širini. Bankine, ki so bile prizadete s posegom, je potrebno
vzpostaviti v prvotno stanje. Pri poteku posega v varovalnem pasu
vzdolž občinske ceste mora biti odmik posega (izkopa) od obsto-
ječega pločnika oziroma asfaltnega vozišča najmanj 0,5 m. Po-
škodovane robnike in lamele pločnika je treba nadomestiti z novi-
mi, obnoviti je potrebno poškodovane naprave za odvodnjavanje
ceste. Jaški v vozišču morajo biti opremljeni s pokrovi ustrezne
nosilnosti z zaklepom in protihrupnim vložkom.

4. Takoj po končanih delih je investitor dolžan gradbišče na celotni
trasi očistiti, odstraniti ves odvečni material, v roku petih dni po
končanih delih je potrebno cesto na območju posega vzpostaviti
v prvotno stanje.

5. Vse posedke na območju posega v cesto, razpoke na stikih in
druge posledice posega, ki bodo nastale v roku petih let po kon-
čanju del, mora investitor odpraviti na lastne stroške.

6. Potek (trasa) posega v cesto mora biti usklajena z obstoječimi in
predvidenimi komunalnimi napravami v skladu s soglasji upravljav-
cev posameznih komunalnih naprav, ki so položene v območju
ceste oziroma poteka posega.

7. Pri vgradnji vodov in naprav v cestno telo mora investitor v prime-
ru, ko bo vode in naprave uporabljal v komercialne namene, skle-
niti z Občino pogodbo o ustanovitvi služnosti.

8. Vodi in naprave morajo biti vgrajeni v cestno telo v skladu s teh-
ničnimi normativi in standardi.

9. Investitor mora v primeru rekonstrukcije ceste in gradnje komu-
nalne infrastrukture svoje vode in naprave, kadar je to potrebno,
prestaviti na lastne stroške, razen če ni v pogodbi z Občino dru-
gače določeno.

10. Obstoječe vode in naprave v območju posega v cestno telo mora
investitor zaobiti oziroma jih prestaviti na lastne stroške. Vse vode
in naprave, ki bi bile poškodovane med izvajanjem del, mora in-
vestitor obnoviti na lastne stroške.

11. Začetek in zaključek del mora investitor sporočiti pristojnemu ob-
činskemu organu.

(2) V dovoljenju za opravljanje del je treba glede na vrsto in obseg del
določiti pogoje iz prejšnjega odstavka. Druge pogoje in zahteve v zve-
zi potekom posega (način odstranjevanja asfalta, zasipa, obnove vrhnje
površine cestišča, drugo) je treba določiti v skladu s predpisi o projek-
tiranju in gradnji cest ter določiti nadzor nad opravljanjem teh del.

36. člen
(opravljanje del ob občinski cesti)

(1) Za podiranje dreves, spravilo lesa, izkope, vrtanja in opravljanje
drugih del na zemljiščih ali na objektih vzdolž občinske ceste, ki bi lah-
ko ovirala ali ogrožala promet, poškodovala cesto ali povečala stroške
njenega vzdrževanja, je potrebno soglasje pristojnega občinskega
organa. V soglasju se določijo pogoji za opravljanje teh del. 

37. člen
(druge začasne omejitve uporabe občinskih cest)

(1) Soglasje oz. dovoljenje pristojnega občinskega organa je v skladu
z določbami Odloka o ureditvi in varnosti cestnega prometa v Občini
Cerklje na Gorenjskem potrebno pridobiti tudi za druge občasne ali
začasne omejitve uporabe občinskih cest ter drugih javnih prometnih
površin, kot so npr.: 

- ureditev gradbišč, postavitev gradbiščnih ograj in fasadnih odrov,
- deponiranje gradbenega in drugega materiala,
- izvajanje športnih, kulturnih in drugih prireditev,
- postavitev kioskov, stojnic in drugih oblik širjenja gostinske, tr-

govske ali druge gospodarske in negospodarske dejavnosti.

(2) Kadar so zaradi gradbenih del začasno zasedene površine, name-
njene pešcem, mora izvajalec del urediti prehod za pešce tako, da je
zavarovan pred padanjem materiala, osvetljen in zagotavlja varnost
pešcev.

(3) Za uporabo občinskih cest in drugih javnih prometnih površin zara-
di razlogov, navedenih v prvem odstavku tega člena, se plača predpi-
sana občinska taksa, opredeljena z Odlokom o občinskih taksah v
Občini Cerklje na Gorenjskem. 
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38. člen
(izredni prevoz)

(1) Vozila ne smejo presegati dovoljenih osnih obremenitev, skupne
mase ali dimenzij, predpisanih za posamezne vrste vozil.

(2) Prevoz z vozili, ki sama ali skupaj s tovorom presegajo s predpisi
dovoljene osne obremenitve, skupno maso, širino, dolžino in višino,
velja za izredni prevoz. Za izredni prevoz se šteje tudi prevoz, pri kate-
rem je vozilo samo ali skupaj s tovorom v mejah s predpisom dovolje-
nih dimenzij, mase ali obremenitev, vendar pa presega omejitev kate-
rega koli od teh elementov, ki je odrejena na občinski cesti ali njenem
delu s prometnimi znaki.

(3) Za izredni prevoz je potrebno dovoljenje, s katerim se določijo na-
čin in pogoji prevoza ter višina povračila za izredni prevoz. Dovoljenje
za izredni prevoz, ki poteka samo po občinskih cestah, izda pristojni
občinski organa v 15 dneh po vložitvi popolne zahteve. O izdanih do-
voljenjih obvesti policijo, nadzorni organ in izvajalca rednega vzdrževa-
nja občinskih cest.

(4) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka ni potrebno za izredne prevoze,
ki se morajo opraviti takoj zaradi vzpostavitve prevoznosti občinskih
cest v zimskem času, intervencije ob naravnih in drugih nesrečah ali
ob izrednih razmerah in zaradi obrambnih potreb. Izvajalec prevoza
mora pred začetkom izrednega prevoza s pristojnim občinskim orga-
nom uskladiti potek izrednega prevoza in o tem obvestiti policijo. 

39. člen
(nadzor izrednih prevozov)

(1) Največje dovoljene osne obremenitve, skupno maso in dimenzije
vozil na občinskih cestah nadzorujejo policija in nadzorni organ v so-
delovanju z izvajalcem rednega vzdrževanja občinskih cest. 

(2) Vozilo, ki opravlja izredni prevoz brez dovoljenja iz tretjega odstav-
ka prejšnjega člena, policist izključi iz prometa. Izvajalec prevoza mora
plačati povračilo za izredni prevoz in povrniti škodo na občinski cesti,
če jo je povzročil.

40. člen
(spremljajoče dejavnosti ob občinski cesti)

(1) Površine za opravljanje spremljajočih dejavnosti, opredeljene z do-
ločbo drugega odstavka 18. člena tega odloka in površine, ki jih za te
namene pristojni občinski organ določi ob obstoječih občinskih ce-
stah, se s pogodbo odda najugodnejšemu ponudniku za opravljanje
teh dejavnosti. V pogodbi se opredelijo razmerja v zvezi s postavitvijo
objektov in naprav za opravljanje spremljajočih dejavnosti in drugimi
pogoji rabe površin.

(2) Za vsako gradbeno spremembo objektov in naprav za opravljanje
spremljajočih dejavnosti ali spremembo dejavnosti, je potrebno so-
glasje pristojnega občinskega organa.

41. člen
(priključki na občinsko cesto)

(1) Priključki nekategoriziranih cest, dovoznih cest in pristopov do ob-
jektov ali zemljišč na občinske ceste, se lahko gradijo ali rekonstruira-
jo le s soglasjem pristojnega občinskega organa. S soglasjem se do-
ločijo tehnični in drugi pogoji graditve in vzdrževanja priključka ter nje-
gova opremljenost s prometno signalizacijo.

(2) Pri gradnji ali rekonstrukciji občinskih cest ter objektov in naprav ob
njih, je potrebno ureditev priključkov predvideti že v lokacijski ali pro-
jektni dokumentaciji za te gradnje.

(3) Stroške graditve ali rekonstrukcije priključka na občinsko cesto,
vključno s postavitvijo potrebne prometne signalizacije, krije njegov in-
vestitor. 

(4) Priključek nekategorizirane ceste, po kateri je dovoljen javni pro-
met, je skupaj s pripadajočo prometno signalizacijo v območju cest-
nega sveta občinske ceste, sestavni del občinske ceste. 

(5) Pri izvedbi tehničnega pregleda zgrajenega priključka mora sode-
lovati pristojni občinski organ zaradi ugotovitve njegove skladnosti s
tehničnimi in drugimi pogoji, določenimi v soglasju iz prvega odstavka
tega člena. 

(6) Uporabno dovoljenje, izdano v nasprotju z določbo prejšnjega od-
stavka, je nično.

42. člen
(obvezna rekonstrukcija priključka)

(1) Če priključek na občinsko cesto zaradi povečanega prometa ali
uporabe za drugačen promet, kot je bil upoštevan ob izdaji soglasja za
njegovo ureditev, ni več ustrezen, lahko pristojni občinski organ z
upravno odločbo zahteva njegovo prilagoditev spremenjenim razme-
ram. Stroške preureditve priključka krije investitor priključka ali njegov
pravni naslednik.

43. člen
(ukinitev priključka)

(1) Nadzorni organ lahko zahteva ustrezno ureditev priključka na ob-
činsko cesto, odredi prepoved uporabe priključka ali njegovo ukinitev,
če ta ni vzdrževan v skladu s pogoji iz soglasja iz 41. člena ali je zgra-
jen brez soglasja, ali če ta ni preurejen v skladu z odločbo iz 42. čle-
na tega odloka.

(2) Stroške za izvedbo ukrepa iz prejšnjega odstavka krije investitor
priključka ali njegov pravni naslednik.

44. člen
(varovalni gozdovi in hudourniki ob občinski cesti)

(1) Pristojni občinski organ lahko pristojnemu upravnemu organu za
gozdarstvo predlaga, da se gozd vzdolž občinske ceste ali v njeni bli-
žini, ki je pomemben zaradi njenega varovanja pred drsenjem zemljiš-
ča, bočnega vetra, snežnimi plazovi in podobnega, razglasi za varoval-
ni gozd v skladu s predpisi o gozdovih.

(2) Pravne ali fizične osebe, ki ob občinski cesti pogozdujejo ali ureja-
jo hudournike ter deroče reke, morajo sodelovati s pristojnim občin-
skim organom in prilagoditi vrsto in obseg del tako, da se zavaruje ce-
sta.

(3) Občina krije del stroškov za pogozditev goljav ter za ureditev hudo-
urnikov in deročih rek glede na pomen, ki ga imajo takšna dela za var-
stvo občinske ceste.

45. člen
(graditev žičniških naprav čez občinske ceste)

(1) Za graditev žičniških naprav nad občinskimi cestami ali ob njih
mora investitor dobiti soglasje pristojnega občinskega organa.

(2) Občinska cesta, ki jo prečka žičniška naprava, mora biti zavarova-
na z ustrezno lovilno napravo. Stroške postavitve in vzdrževanja lovil-
ne naprave krije investitor oziroma upravljavec žičniške naprave.

46. člen
(izkoriščanje kamnin ob občinski cesti)

(1) Kamnolomi, peskokopi in glinokopi lahko obratujejo le v takšni od-
daljenosti od občinske ceste, da to ne vpliva na stabilnost cestnega
telesa, na vzdrževanje ceste in na varnost prometa.

(2) Za odpiranje objektov iz prejšnjega odstavka mora investitor prido-
biti soglasje pristojnega občinskega upravnega organa za ceste.

(3) v primeru, da se kasneje v fazi obratovanja izkaže, da obratovanje
kamnolomov, peskokopov in glinokopov negativno vpliva na stabil-
nost cestnega telesa, na vzdrževanje ceste ali na varnost prometa,
lahko pristojni občinski organ z upravno odločbo zahteva prilagoditev
spremenjenim razmeram. Stroške prilagoditve krije investitor kamno-
loma, peskokopa ali glinokopa oziroma njegov pravni naslednik ali
upravljavec.
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(4) Nadzorni organ lahko zahteva ustrezno ureditev kamnoloma, pe-
skokopa ali glinokopa, odredi prepoved uporabe oziroma obratovanja,
če ta ni vzdrževan ali ne obratuje v skladu s pogoji iz soglasja iz dru-
gega odstavka tega člena ali obratuje brez soglasja, ali če ta ni preu-
rejen v skladu z odločbo iz tretjega odstavka tega člena.

(2) Stroške za izvedbo ukrepa iz prejšnjega odstavka krije investitor
kamnoloma, peskokopa ali glinokopa oziroma njegov pravni naslednik
ali upravljavec.

47. člen
(omejitve opravljanja del zunaj varovalnega pasu občinske ceste)

Za opravljanje del zunaj varovalnega pasu občinske ceste, ki bi lahko
povzročila spremembo vodostaja oziroma višine podzemnih voda in bi
zato vplivala na stabilnost cestnega telesa, na stroške vzdrževanja ce-
ste ali na promet na cesti, mora investitor pridobiti soglasje pristojne-
ga občinskega organa. Taka dela se lahko opravljajo le pod pogoji, ki
jih določa soglasje.

48. člen
(prepovedi ogrožanja občinske ceste in prometa na njej)

(1) Prepovedano je začasno ali trajno zasesti občinsko cesto ali njen
del, izvajati ali opustiti kakršnakoli dela na cesti in zemljišču ali objek-
tih ob cesti, ki bi utegnila poškodovati cesto ali objekte na njej ter ovi-
rati ali ogrožati promet na cesti. Vse stroške zavarovanja in odstranitve
ovire na cesti in drugih posledic prepovedanih dejanj nosi tisti, ki jih je
povzročil.

(2) Prepovedano je predvsem:

1. odvajati na cesto vodo, odplake in druge tekočine;
2. puščati na cesti sneg ali led, ki pade ali zdrsne nanjo;
3. ovirati odtekanje vode s ceste;
4. z mazili ali drugimi snovmi pomastiti cesto;
5. voziti ali parkirati po bankinah, površinah za kolesarje in pešce ali

drugih delih ceste, ki niso namenjeni za vožnjo z vozili, razen če
sta parkiranje in ustavljanje na njih izrecno dovoljeni;

6. postavljati ograje, zasaditi živo mejo, drevje, trto ali druge visoke
nasade ali poljščine v razdalji manj kot 1,5 m od roba ceste in v
višino nad 0,75 m oz. do preglednosti. Nameščati ali odlagati na
ali ob cesti les, opeko, zemljo, odpadni ali drug material ali pred-
mete v razdalji manj kot 1,5 m od roba ceste, če se s tem poslab-
ša ali onemogoči preglednost ceste ali drugače ovira ali ogroža
promet, poslabša odvajanje vode s cestišča, poškoduje cesta ali
poslabša njena urejenost in varnost;

7. nameščati in uporabljati na cesti ali ob njej luči ali druge svetlob-
ne naprave, ki bi lahko ovirale ali ogrožale promet;

8. spuščati po brežinah ceste kamenje, les in drug material ali pred-
mete;

9. nameščati na cestišče ali ob njem kakršne koli predmete z name-
nom oviranja ali onemogočanja nemotenega in varnega odvijanja
prometa;

10. poškodovati prometno signalizacijo;
11. uporabljati za pristop na cesto kraj zunaj priključka nanjo;
12. postavljati na cesto kakršne koli predmete (spominska znamenja,

stojala, transparente, plakate in druge oblike obveščanja oziroma
oglaševanja, in podobno) ali metati nanjo (sneg, odpadke in po-
dobno), razsipati pocesti sipek material, nanašati blato ali kako
drugače onesnažiti cesto;

13. puščati na cesto živali brez nadzorstva, voditi živino na pašo, na-
pajati živali v obcestnih jarkih, pasti živino na cestnem svetu ali
graditi ob cesti napajališča za živali;

14. voditi po cesti konje ali druge živali, ki so tako podkovane, da lah-
ko poškodujejo cesto;

15. namerno zažigati ob cesti strnišča, odpadne in druge gorljive
snovi; 

16. orati v razdalji 4 m od ceste v smeri proti njej ali v širini 1 m od ce-
ste vzporedno z njo;

17. obračati na cesti živali, traktorje, pluge ter drugo kmetijsko orod-
je in stroje;

18. zavirati vprežna vozila s privezovanjem koles ali s coklami;
19. vlačiti po cesti hlode, veje, skale in podobne predmete kot tudi

pluge, brane in drugo kmetijsko orodje ter druge dele tovora;

20. poškodovati, odstranjevati, prestavljati ali kakorkoli spreminjati
prometno signalizacijo;

(3) Občina lahko uveljavlja proti kršiteljem odškodnino za povzročeno
škodo na cesti in cestnem svetu.

49. člen
(naležne ploskve na kolesih vozil)

(1) Vozila, ki vozijo po občinskih cestah, morajo imeti kolesa s takšni-
mi naležnimi ploskvami, da ne poškodujejo vozišča.

(2) Motorna vozila z gosenicami smejo voziti po občinskih cestah
samo, če imajo gosenice obložene s primernimi oblogami, ki ne po-
škodujejo vozišča.

50. člen
(obveznosti sosedov ob občinski cesti)

(1) Sosedi ob občinski cesti morajo dopustiti prost odtok vode in 
odlaganje snega na njihovo zemljišče, če se jim s tem ne povzroča
škoda.

(2) Sosedi ob občinski cesti morajo na svojem zemljišču v skladu z
zakonom in za odškodnino dopustiti dostop do cestnih objektov za-
radi njihovega vzdrževanja, gradnjo odtočnih in ponikovalnih jarkov in
drugih naprav za odvod vode od cestnega telesa ter postavitev začas-
nih ali stalnih naprav in ureditev za zaščito ceste in prometa na njej
pred snežnimi plazovi, zameti, hrupom, slepilnimi učinki in drugimi
škodljivimi vplivi, če teh ni mogoče postaviti na zemljišče, ki je sestav-
ni del ceste.

(3) Sosedi ob občinski cesti morajo imeti na strehah objektov, s kate-
rih se lahko na občinsko cesto vsuje sneg, pritrjene snegolove. Sose-
di morajo z objektov ob občinski cesti odstraniti ledene sveče pravo-
časno in tako, da ne ogrozijo varnosti udeležencev v prometu.

(4) Na občinsko cesto je prepovedano odvajati meteorno vodo iz
streh, tlakovanih dvorišč in cestnih priključkov.

2. Ukrepi za varstvo prometa

51. člen
(zapora ceste zaradi del ali prireditev na občinski cesti)

(1) Dela na občinski cesti ali ob njej, ki vplivajo na promet na tej cesti
in jo je zaradi tega treba delno ali popolno zapreti za promet, se lahko
opravljajo le z dovoljenjem iz 52. člena tega odloka in upoštevanjem
določil Odloka o ureditvi in varnosti cestnega prometa v Občini Cer-
klje na Gorenjskem.

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka dovoljenje za delno ali
popolno zaporo ceste ni potrebno za redno vzdrževanje cest ter za
opravljanje tistih obnovitvenih del na cesti, za katera je izvedba zapo-
re ceste urejena v pogodbi o oddaji teh del.

(3) Dovoljenje za delno ali popolno zaporo oziroma omejitev prometa
na občinski cesti je treba pridobiti tudi za športne in druge prireditve
na njej ali ob njej, kadar izvedba prireditve vpliva na varnost udeležen-
cev v prometu. Dovoljenje za zaporo občinske ceste se lahko izda, če
je promet mogoče preusmeriti na druge javne ceste ali če se promet
zaradi zapore ne ustavi za daljši čas. Dovoljenje za delno ali popolno
zaporo občinske ceste se lahko izjemoma izda tudi v primeru, da pro-
meta ni mogoče preusmeriti na druge javne ceste, vendar samo v
času izven prometnih konic. Pri izdaji dovoljenja se upoštevajo tudi do-
ločila Odloka o ureditvi in varnosti cestnega prometa v Občini Cerklje
na Gorenjskem.

52. člen
(izdaja dovoljenj za zaporo občinske ceste)

(1) Dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske ceste izda pristoj-
ni občinski organ. Če je zaradi omejitve uporabe ceste potrebna spre-
memba prometne ureditve zaradi zagotovitve varnega prometa udele-
žencev v prometu, lahko pristojni organ zahteva, da vlagatelj predloži
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elaborat prometne ureditve (prometno - tehnično dokumentacijo) v
času omejene uporabe ceste. O izdanih dovoljenjih pristojni občinski
organ obvesti policijo, nadzorni organ in izvajalca rednega vzdrževanja
občinskih cest. Dovoljenju se priloži od pristojnega občinskega orga-
na potrjen elaborat (prometno - tehnična dokumentacija) začasne pro-
metne ureditve v času delne ali popolne zapore občinske ceste.

(2) O delnih ali popolnih zaporah občinske ceste zaradi izvajanja ob-
novitvenih del, za katere na podlagi drugega odstavka 51. člena tega
odloka ni potrebno pridobiti dovoljenja, mora izvajalec teh del najmanj
tri dni pred začetkom njihovega izvajanja obvestiti policijo, nadzorni or-
gan in izvajalca rednega vzdrževanja ceste, na kateri se bodo dela iz-
vajala. Obvestilu mora biti priložena od pristojnega občinskega orga-
na potrjena prometno - tehnična dokumentacija začasne prometne
ureditve v času delne ali popolne zapore občinske ceste.

(3) Z dovoljenjem za zaporo občinske ceste se določijo pogoji za iz-
vedbo zapore ceste, preusmeritve prometa zaradi zapore ceste in čas
njenega trajanja.

(4) Vloga za zaporo občinske ceste mora biti vložena najmanj 15 dni
pred predvidenim rokom zapore ceste in mora vsebovati podatke o lo-
kaciji, vrsti in obsegu del, zaradi katerih se predlaga delna ali popolna
zapora ceste, o načinu in času trajanja njihove izvedbe ter elaborat
(prometno - tehnično dokumentacijo) začasne prometne ureditve v
času delne ali popolne zapore ceste. 

(5) Izdajatelj dovoljenja za zaporo ceste lahko spremeni čas in trajanje
zapore ceste, zlasti če se ta predlaga med prireditvami, predvidenimi
s koledarjem večjih športnih prireditev, med turistično sezono ali med
povečanimi prometnimi obremenitvami ceste.

(6) Stroške za izvedbo zapore ceste in preusmeritve prometa zaradi
zapore ceste krije njen predlagatelj. Predlagatelj popolne zapore ce-
ste mora o njej in o preusmeritvi prometa obvestiti policijo, nadzorni
organ ter javnost po sredstvih javnega obveščanja najmanj tri dni pred
zaporo ceste. 

53. člen
(polje preglednosti)

(1) Da bi bil zagotovljen nemoten in varen promet, je v bližini križišča
občinske ceste v ravnini z drugo cesto ali železniško progo (pregled-
ni trikotnik) ali na notranjih straneh cestnih krivin (pregledna berma)
prepovedano saditi drevje, visoke poljske kulture, grmičevja, postav-
ljati reklamne, obvestilne ali druge objekte oz. predmete, ki niso na-
menjeni zagotavljanju prometne varnosti ali storiti karkoli drugega,
kar bi zmanjševalo in oviralo preglednost (polje preglednosti). V ob-
močju površin, potrebnih za preglednost ceste, je dopustna postavi-
tev ograj in zatravitev ali zasaditev grmovnic, katerih višina rasti ne
presega 0,75 m.

(2) Lastnik oziroma uporabnik zemljišča mora v polju preglednosti ali
zaradi prometne varnosti na zahtevo nadzornega organa ali policista
odstraniti ovire.

(3) Nadzorni organ lahko odredi znižanje ograj ali živih mej, obrez dre-
ves, znižanje in zoženje drugih ovir, če tak ukrep narekuje nepregled-
nost ceste, križišča ali varnost prometa.

(4) Če lastnik oziroma uporabnik zemljišča ovire ne odstrani ali ne
upošteva odločbe nadzornega organa, oviro odstrani ali izpolnitev do-
ločil odločbe izvrši na njegove stroške, izvajalec vzdrževanja občinskih
cest.

54. člen
(prometna signalizacija na občinskih cestah)

(1) Prometno signalizacijo na občinskih cestah določa pristojni občin-
ski organ.

(2) Na novozgrajenih in rekonstruiranih občinskih cestah se postavi
prometna signalizacija v skladu s projektno dokumentacijo.

(3) Določba prvega odstavka tega člena ne velja v primerih iz 31. čle-
na tega odloka in v primerih, ko je njena postavitev, zamenjava, dopol-

nitev ali odstranitev posledica odredb o prepovedih ali omejitvah pro-
meta na javnih cestah, za izdajo katerih so s predpisi o varnosti cest-
nega prometa pristojni minister, pristojen za promet, minister, pristojen
za notranje zadeve in minister, pristojen za okolje in prostor.

(4) Na in ob občinski cesti se smejo postavljati table in napisi, ki opo-
zarjajo na kulturni in zgodovinski spomenik ter naravno znamenitost ali
turistično pomembno območje, naselje in podobno (turistična in dru-
ga obvestilna signalizacija), samo v skladu s predpisi o prometni sig-
nalizaciji. O predlogu zainteresirane pravne ali fizične osebe za posta-
vitev turistične in druge obvestilne signalizacije, odloči pristojni občin-
ski organ z odločbo v upravnem postopku. Pristojen občinski organ
ima pravico do povrnitve stroškov za postavitev signalizacije, njeno
vzdrževanje in odstranitev.

55. člen
(obveščanje in oglaševanje ob občinski cesti)

(1) Postavljanje nagrobnih in spominskih znamenj ob občinskih cestah
je prepovedano. Postavljanje tabel, napisov in drugih objektov ali na-
prav za slikovno ali zvočno obveščanje in oglaševanje je ob občinskih
cestah zunaj naselja prepovedano v varovalnem pasu ceste. Pristojni
občinski organ lahko izda soglasje za njihovo postavitev znotraj te raz-
dalje samo, če so obvestila pomembna za udeležence v prometu in
zanje ni predpisana prometna signalizacija. S soglasjem se določijo
pogoji njihove postavitve, vzdrževanja in odstranitve.

(2) Table, napisi in drugi objekti in naprave iz prejšnjega odstavka se
ob občinskih cestah v naselju lahko postavljajo le zunaj območja 
vzdolž vozišča ceste, določenega za postavitev signalizacije v Pravilniku
o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, oziroma v
drugih predpisih, ki urejajo postavitev signalizacije na javnih cestah.
Soglasje za njihovo postavitev izda pristojni občinski organ. V soglas-
ju določi pogoje postavitve, ki morajo biti v skladu s predpisi o varstvu
cest in varnosti prometa na njih, ter pogoje vzdrževanja in odstranitve
teh objektov in naprav.

(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se soglasje za izobeša-
nje transparentov preko občinske ceste lahko izda le za določen čas
(za čas trajanja prireditve, razstave, sejma ipd.). Transparenti morajo
biti izobešeni najmanj 4,5 m nad voziščem občinske ceste.

(4) Za obveščanje in oglaševanje ob občinski cesti se upoštevajo tudi
določila Odloka o občinskih taksah v Občini Cerklje na Gorenjskem. 

56. člen
(opravljanje dejavnosti ob občinskih cestah)

(1) Kdor namerava ob občinski cesti opravljati dejavnost (gostinsko, tr-
govsko, servisno in podobno), ki neposredno vpliva na odvijanje pro-
meta (ustavljanje, parkiranje in vključevanje vozil v promet), mora v
skladu z določbo 40. in 41. člena tega odloka zagotoviti ustrezen pri-
ključek oziroma pristop do objekta ter zadostno število mest za parki-
ranje vozil, če ta možnost ni zagotovljena z javnim parkiriščem.

(2) V postopku pridobitve dovoljenja za poseg v prostor ter uporabne-
ga dovoljenja za objekte in prostore za opravljanje dejavnosti iz prejš-
njega odstavka je treba pridobiti mnenje pristojnega občinskega
organa.

57. člen
(pritožbeni organ)

(1) O soglasjih in dovoljenjih, ki jih po določbah tega odloka izdaja
pristojni organ občinske uprave, se odloči z odločbo v upravnem po-
stopku. 

(2) Zoper odločbo je dovoljena pritožba. Pritožba se vloži pri organu,
ki je odločbo izdal na prvi stopnji in sicer v roku 15 dni od vročitve od-
ločbe.

(3) O pritožbi zoper odločbo, ki jo je na prvi stopnji izdala občinska
uprava, odloča župan. S poukom o pravnem sredstvu se stranki spo-
roči podrobnosti v zvezi z vložitvijo pritožbe skladno z določili Zakona
o upravnem postopku.
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VII. NADZOR

58. člen
(opravljanje nadzora)

(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka izvajajo inšpektorji in re-
darji skupne občinske uprave ”Medobčinski inšpektorat Kranj”, v koli-
kor zakon ne določa drugače. 

(2) Nadzorni organ vodi in odloča v postopku o prekršku po določbah
Zakona o prekrških kot prekrškovni organ v skladu s pooblastili.

(3) V primeru, ko zavezanec ne izvrši odločbe, izdane na podlagi pr-
vega odstavka tega člena, v roku, določenem v odločbi, nadzorni or-
gan lahko odredi prisilno izvršitev odločbe na stroške zavezanca.

59. člen
(naloge inšpekcijskega nadzorstva)

(1) Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva občinskih cest ima ob-
činski inšpektor poleg pravic in dolžnosti, ki jih ima po tem odloku in
po drugih predpisih, še naslednje pravice in dolžnosti:

1. nadzorovati opravljanje rednega vzdrževanja in odrediti odpravo
ugotovljenih pomanjkljivosti;

2. nadzorovati dela pri obnavljanju cest, pregledovati dokumentaci-
jo za ta dela in odrediti ustavitev del, če se ta dela izvajajo brez
odločbe o dovolitvi priglašenih del ali v nasprotju s projektno do-
kumentacijo za obnovitvena dela ali opisom teh del;

3. nadzorovati izvajanje ukrepov za varstvo cest in prometa na njih
ter ustaviti vsa dela na cesti, ki se opravljajo brez izdanega dovo-
ljenja ali soglasja ali v nasprotju z njim;

4. odrediti odpravo pomanjkljivosti in nepravilnosti na cesti, ki ogro-
žajo varnost prometa;

5. v nujnih primerih, ko bi bila ogrožena varnost prometa na cesti ali
bi lahko nastala škoda na njej, odrediti začasne ukrepe, da se od-
vrne nevarnost ali prepreči škoda;

6. odrediti ukrepe za zagotovitev polja preglednosti;
7. nadzorovati izvajanje predpisanih pogojev pri posegih v varoval-

nem pasu ceste.

(2) Rok za pritožbo zoper odločbo, izdano na podlagi prvega odstav-
ka tega člena, je 8 dni od dneva njene vročitve. Pritožba zoper odloč-
bo, izdano na podlagi tretje, četrte in pete točke prvega odstavka tega
člena, ne zadrži njene izvršitve.

(3) V zadevah iz pete točke prvega odstavka tega člena, ko je zaradi
neposredne ogroženosti občinske ceste ali varnosti prometa na njej,
ogrožena tudi varnost udeležencev v prometu, lahko občinski inšpek-
tor odloči po skrajšanem postopku brez zaslišanja strank. V nujnih pri-
merih lahko občinski inšpektor odloči tudi ustno ter odredi, da se od-
ločba izvrši takoj.

(4) Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva ima občinski inšpektor
pravico: 
- pregledovati prostore, objekte, naprave, materiale ter poslovanje

in dokumentacijo upravnih organov, gospodarskih družb, podjet-
nikov posameznikov, drugih organizacij in skupnosti; 

- zaslišati stranke in priče v upravnem postopku;
- pregledati listine, s katerimi lahko ugotovi istovetnost oseb;
- vzeti vzorce materiala ter opraviti druga dejanja, ki so v skladu z na-

menom inšpekcijskega nadzorstva;
- pridobiti osebne podatke o pravnih in fizičnih osebah, podatke o

lastništvu vozil, podatke o lastništvu zemljišč in objektov v varoval-
nem pasu ceste in druge podatke, potrebne za vodenje postop-
kov v zvezi s kršitvami tega odloka in predpisov o javnih cestah, ki
se neposredno uporabljajo za občinske ceste;

- od odgovorne osebe zavezanca zahtevati, da v roku, ki ga določi
občinski inšpektor, poda pisno pojasnilo in izjavo v zvezi s pred-
metom nadzorstva.

(5) O ukrepih, ki jih je odredil po peti točki prvega odstavka tega čle-
na, mora občinski inšpektor obvestiti župana, pristojni občinski organ
in policijo.

(6) Če občinski inšpektor za ceste pri izvajalcu rednega vzdrževanja
občinskih cest ugotovi pogoste kršitve obveznosti pri izvajanju redne-

ga vzdrževanja občinskih cest, lahko poda županu utemeljen predlog
za uveljavitev sankcij, določenih s pogodbo o vzdrževanju cest.

(7) Stroške inšpekcijskega postopka (dnevnica, potni stroški in drugi
stroški, ki so nastali v zvezi z uvedbo postopka), ki se je končal ne-
ugodno za zavezanca, trpi zavezanec.

VIII. DOLOČBE O SANKCIJAH

60. člen
(Globe - pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posamez-
nik, ki samostojno opravlja dejavnost)

(1) Z globo 1.400 EUR se sankcionira za prekršek pravna oseba, sa-
mostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja
dejavnost, v primeru, da:
1. kot investitor ali upravljavec objektov in naprav v ali ob cestnem

telesu občinske ceste, o nameravanih delih ne obvesti pristojni
občinski organ, ali mu ne da na razpolago potrebnih podatkov in
načrtov (tretji odstavek 25. člena)

2. kot izvajalec rednega vzdrževanja občinskih cest, ceste ne vzdr-
žuje tako, da omogočajo varno odvijanja prometa (drugi odstavek
26. člena)

3. kot izvajalec rednega vzdrževanja občinskih cest v primeru stavke
svojih delavcev ne zagotovi vzdrževanje občinskih cest v obsegu
in pod pogoji, določenimi s pogodbo in predpisi o javnih cestah
(drugi odstavek 26. člena)

4. brez soglasja gradi ali rekonstruira gradbene objekte v varoval-
nem pasu občinske ceste ali v njem postavlja kakršnekoli druge
objekte in naprave oziroma jih gradi ali rekonstruira v nasprotju s
soglasjem (drugi odstavek 32. člena);

5. brez soglasja postavi ali napelje nadzemne telefonske, telegraf-
ske in druge kabelske vode, nizkonapetostne električne oziroma
napajalne vode, kanalizacijo, vodovod, toplovod in druge podo-
bne naprave (prvi odstavek 33. člena);

6. brez dovoljenja ali v nasprotju z njim prekopava, podkopava in
opravlja druga dela na občinski cesti (prvi odstavek 34. člena);

7. izvaja prekopavanje, podkopavanje in druga dela na občinski ce-
sti in drugih prometnih površinah v nasprotju z določili 35. člena

8. brez soglasja ali v nasprotju z njim podira drevesa, spravlja les ali
opravlja izkope, vrtanja in druga dela na zemljiščih ali na objektih
vzdolž občinske ceste, ki bi lahko ovirala ali ogrožala promet, po-
škodovala cesto ali povečala stroške njenega vzdrževanja (36.
člen);

9. brez soglasja oz. dovoljenja ali v nasprotju z njim začasno omeji
uporabo občinskih cest ter drugih javnih površin (prvi odstavek
37. člena);

10. ne uredi prehoda za pešce ali ga ne uredi tako kot to zahteva dru-
gi odstavek 37. člena;

11. izvaja prevoz z vozili (izredni prevoz) v nasprotju z določili 38. člena;
12. postavi na površinah ob občinski cesti, določenih za te namene,

objekte in naprave za opravljanje spremljajočih dejavnosti brez
predhodne sklenitve pogodbe ali gradbeno spremeni objekte in
naprave ali samo dejavnost, brez soglasja pristojnega občinske-
ga organa ali v nasprotju z njim (40. člen);

13. brez soglasja gradi ali rekonstruira priključek na občinsko cesto
ali ga gradi ali rekonstruira v nasprotju s tehničnimi in drugimi po-
goji tega soglasja (prvi odstavek 41. člena);

14. vrste in obsega del pri pogozdovanju ali urejanju hudournikov ter
deročih rek ne prilagodijo tako, da se zavaruje občinska cesta
(drugi odstavek 44. člena);

15. brez soglasja gradi žičniške naprave nad občinskimi cestami ali
ne zavaruje žičnice z ustrezno lovilno napravo (45. člen);

16. brez soglasja ali v nasprotju z njim ob cesti odpira kamnolome,
peskokope in glinokope, ali izvaja njihovo obratovanje na način,
ki bi lahko vplival na stabilnost cestnega telesa, vzdrževanje ob-
činske ceste ali varnost prometa na njej (46. člen);

17. brez soglasja opravlja dela zunaj varovalnega pasu občinske ce-
ste, ki bi lahko povzročila spremembo vodostaja oziroma višine
podzemnih voda in tako vplivala na cesto in varnost prometa na
njej, ali jih opravlja v nasprotju s pogoji tega soglasja (47. člen);

18. začasno ali trajno zasede občinsko cesto ali njen del ali izvaja ali
opusti kakršna koli dela na cesti, zemljišču ali objektih ob občin-
ski cesti, ki bi lahko poškodovala cesto ali objekte na njej ter ovi-
rala ali ogrožala promet na cesti oziroma ravna kakorkoli v naspro-
tju z določili prvega in drugega odstavka 48. člena;
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19. vozi vozilo s takšnimi naležnimi ploskvami koles, ki bi lahko po-
škodovala vozišče (prvi odstavek 49. člena);

20. vozi motorno vozilo z gosenicami, ki niso obložene s primernimi
oblogami, takimi ki ne poškodujejo vozišča (drugi odstavek 49.
člena);

21. ne pritrdi snegolovov na strehe objektov, s katerih se lahko na ob-
činsko cesto vsuje sneg ali ne odstrani ledenih sveč s teh objek-
tov, ki ogrožajo varnost udeležencev v prometu (tretji odstavek
50. člena);

22. na občinsko cesto odvaja meteorno vodo iz streh, tlakovanih dvo-
rišč in cestnih priključkov (četrti odstavek 50. člena)

23. brez dovoljenja izvede delno ali popolno zaporo občinske ceste,
potrebno zaradi opravljanja del na cesti oziroma zaradi športne ali
druge prireditve na cesti ali ob njej (prvi in tretji odstavek 51. čle-
na);

24. ne obvesti ali ne obvesti pravočasno o izvedbi delne ali popolne
zapore občinske ceste - tudi v primeru, da zaradi izvajanja obno-
vitvenih del ni bilo treba pridobiti dovoljenja (drugi in šesti odsta-
vek 52. člena); 

25. izvede delno ali popolno zaporo občinske ceste v nasprotju z do-
voljenjem za njeno izvedbo, delno ali popolno zaporo ceste in za-
časno prometno ureditev ne označi v skladu s predpisi in potrje-
no prometno - tehnično dokumentacijo začasne prometne uredit-
ve ali preseže dovoljeni čas njenega trajanja (tretji odstavek 52.
člena);

26. ravna v nasprotju z omejitvami uporabe zemljišča v polju pregled-
nosti (prvi odstavek 53. člena);

27. postavi turistično ali drugo obvestilno signalizacijo v nasprotju z
določili četrtega odstavka 54. člena;

28. ravna v nasprotju z določili 55. člena;
29. ravna v nasprotju z določili 56. člena;

(2) Z globo 400 EUR se sankcionira tudi odgovorna oseba pravne
osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena.

61. člen
(globe - fizična oseba)

Z globo 400 EUR se za prekršek sankcionira fizična oseba, če stori
prekršek iz prvega odstavka 60. člena tega odloka.

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

62. člen
(prenehanje veljavnosti dosedanjih predpisov)

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o občinskih ce-
stah v Občini Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje
na Gorenjskem, št. 4/1999).

63. člen
(začetek veljavnosti odloka)

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

Št.: 032-10/2006-150
V Cerkljah, dne 2. 12. 2009

Občina Cerklje na Gorenjskem
ŽUPAN

FRANC ČEBULJ, l.r.

18.

Na podlagi prvega odstavka 82. člena Zakona o javnih cestah (Urad-
ni list RS; št. 29/97, 18/02, 92/05, 45/08, 42/09) in 7. člena Sta-
tuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje;
št. 1/99, 1/01, 3/02, 4/03 in 2/07) je Občinski svet Občine Cerklje
na Gorenjskem na 17. seji dne 2. 12. 2009 sprejel

ODLOK
o kategorizaciji občinskih cest v Občini Cerklje 

na Gorenjskem

1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu
uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo.

2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano ozna-
ko LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).
Lokalne ceste so ceste namenjene povezovanju naselij v občini z nase-
lji v sosednjih občinah, naselij ali delov naselij v občini med seboj in po-
membne za navezovanje prometa na ceste enake ali višje kategorije.
Javne poti so namenjene povezovanju naselij ali delov naselij v občini
in ne izpolnjujejo predpisanih meril za lokalno cesto ali so namenjene
samo določenim vrstam udeležencev v prometu (krajevne ceste in
poti, vaške ceste in poti, poti za pešce, kolesarje, jezdece, gonjače in
podobno).

3. člen
Lokalne ceste v naselju Cerklje na Gorenjskem in Dvorje z uvedenim
uličnim sistemom se razvrstijo v naslednje podkategorije:
- na zbirne krajevne ceste (s skrajšano oznako LZ), ki so namenjene,

zbiranju in navezovanju prometnih tokov iz posameznih območij na-
selja Cerklje na Gorenjskem in Dvorje na ceste višje kategorije;

- na krajevne ceste (s skrajšano oznako LK), ki so kot nadaljevanje
cest višje kategorije namenjene dostopu do zaključenih prostor-
skih enot (stanovanjske soseske blokovne in individualne gradnje,
industrijske cone, nakupovalni in rekreacijski centri ipd.) v posa-
meznih območjih naselja Cerklje na Gorenjskem.
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občini (m)
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odseka 
v občini 

(m)
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4. člen
Lokalne ceste (LC) so:

1 039110 039111 210 Visoko - Luže - Cerklje 639 3.983 V 2.014 - Šenčur
2 039120 039121 639 Cerklje - Pšenična Polica - Zalog - Klanec 413 5.418 V 3.276 - Komenda
3 039130 039131 639 Cerklje - Vašca - Letališče 104 3.464 V
4 039300 039301 039800 Ravne - Gospinca - Krvavec GOSPINCA 11.892 V
5 039400 039401 039110 Trata - Adergas - Češnjevek 039110 2.279 V
6 039410 039411 390030 Trata Praprotna Polica - Šenčur 390030 2.288 V 1.632 - Šenčur
7 039500 039501 639 Zg.Brnik - Cilka - R/104 104 1.401 V
8 039510 039511 104 Vopovlje - Zalog 039730 1.899 V
9 039600 039601 639 Cerklje - Poženik 639 4.589 V

10 039610 039611 039600 Cerklje - Pšata 039600 1.192 V
11 039620 039621 039600 Poženik - Šmartno 039700 303 V
12 039700 039701 039120 Pšenična Polica - Šmartno - Zalog 039710 3.379 V
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13 039710 039711 039120 Zalog - Cerkljanska Dobrava 162040 2.093 V 3.046 - Komenda
14 039720 039721 039710 Zalog - Zg. Trata - Jurčkova Dobrava - 

Vrhovlje 160040 3.471 V 1.538 - Kamnik
15 039730 039731 039120 Zalog - Lahovče 104 1.905 V
16 039730 039732 104 Zalog - Lahovče 639 1.289 V
17 039800 039801 922 Grad - Šenturška Gora - Sidraž 160030 7.197 V 4.072 - Kamnik
18 160080 160081 225 Poljane - Senožet - Sveti Lenart 039800 2.520 V 6.040 - Kamnik
19 326090 326091 326010 Možjanca - Štefanja Gora - Sp.Postaja 

Žičnice Krvavec 922 3.048 V 3.437 - Preddvor
20 390030 390031 390070 Šenčur - Trata Pri Velesovem 039110 1.692 V 2.104 - Šenčur
21 390040 390041 390050 Olševek - Velesovo 039110 781 V 539 - Šenčur

Skupaj 66.083 m

V ... vsa vozila

5. člen
Zbirne krajevne ceste (LZ) so:

1 039010 039011 039050 Dvorje - Cerklje 039110 546 V
2 039010 039012 039110 Ulica Andreja Vavkna - Gostilna Kern 639 401 V
3 039020 039021 039050 Dvorje - Ulica Franca Barleta 039110 524 V
4 039020 039022 039110 Ulica Janeza Mežana - Stara Cesta 039130 793 V
5 039030 039031 639 Ulica Antona Kodra - Ul. 4 Oktobra 039120 534 V
6 039050 039051 639 Grad - Dvorje - Bavant 039110 949 V

Skupaj 3.747 m

V...vsa vozila

6. člen
Krajevne ceste (LK) so:

1 039040 039041 039020 Trnovlje - naselje HŠ 54 423 V
2 039060 039061 039120 Cesta v Polico pokopališče 121 V

Skupaj 544 m

V ... vsa vozila

7. člen
Javne poti (JP) so:

1 539000 539001 039020 Ulica Ivana Hribarja 039040 147 V
2 539000 539002 039040 Cerklje - Nad Ušico 539170 587 V
3 539020 539021 039010 Cerklje - Ul. Ivana Hribarja 039020 67 V
4 539030 539031 039040 Trnovlje - Krožna 039040 204 V
5 539040 539041 539030 Trnovlje - Prečna 1 039040 121 V
6 539040 539042 039040 Trnovlje - Prečna 2 539030 121 V
7 539050 539051 039020 Cerklje - Stara cesta 25 HŠ 25 133 V
8 539060 539061 039130 Vašca - Kozolci - Križišče začetek kozolcev 193 V
9 539070 539071 639 Ul. Josipa Lapajneta - znamenje 539810 231 V

10 539100 539101 639 Ul. 4. oktober - Prečna 039030 195 V
11 539110 539111 539100 Ul. 4. oktober - Kraki HŠ 7 68 V
12 539120 539121 539100 Ul. 4. oktober - Kraki 2 HŠ 27 110 V
13 539130 539131 039120 Cerklje - Bloki 039060 288 V
14 539140 539141 639 AMD Cerklje - Zadruga Cerklje 639 194 V
15 539150 539151 639 Cerklje Trg D. J. - Pokopališče poslovilne vežice 112 V
16 539160 539161 539560 Dvorje - Pod Ušico 039110 131 V
17 539160 539162 039110 Dvorje - Pod Ušico 539000 256 V
18 539170 539171 039110 Dvorje - Fazanarija - Čepolje 540950 1.903 V
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19 539180 539181 039130 Vašca - Češnjevek - Čepolje 539170 489 V
20 539180 539182 539170 Vašca - Češnjevek - Čepolje 540800 700 V
21 539190 539191 639 Sp. Brnik - Zg. Brnik 039500 978 V
22 539200 539201 639 Znamenje pod Cerkljami - Pšenična Polica 039120 923 V
23 539210 539211 039020 Cerklje - Kurirska pot 039010 226 V
24 539220 539221 039120 Pšenična Polica - Vas 039700 517 V
25 539370 539371 039600 Grad HŠ 39 - Grad HŠ 38 539470 119 V
26 539380 539381 039050 Bavant - Grad Strmol HŠ 4 285 V
27 539380 539382 039110 Lipce - Grad Strmol HŠ 2 208 V
28 539390 539391 039010 Dvorje Hš 73 - Dvorje HŠ 63 039010 316 V
29 539400 539401 539410 Grad - Cerklje OŠ - Ul. Ignacija Borštnika 039600 774 V
30 539410 539411 539450 Grad - Cerklje 039600 831 V
31 539420 539421 539450 Grad - Cerkev - Pšata 539430 282 V
32 539430 539431 039600 Čepolje - Poženik 039610 878 V
33 539430 539432 039610 Podgoršek - Čepolje - Poženik 039600 697 V
34 539440 539441 539420 Grad - 039610 - Cerklje - Poženik 039610 635 V
35 539450 539451 639 Grad - Cerkev 639 331 V
36 539460 539461 039600 Grad - vas - naselje HŠ 55 90 V
37 539470 539471 639 Grad - Podgoršek 039600 282 V
38 539480 539481 639 Grad - Krožna 639 192 V
39 539480 539482 539480 Krožna - Grad 10 HŠ 11 59 V
40 539490 539491 639 Grad - Za Mlinom HŠ 25 151 V
41 539500 539501 326090 Štefanja Gora - Prevoje GOZDNA CESTA 983 V
42 539500 539502 326090 Na ”Bč” - Štefanja Gora - Spodnja vas 539500 443 V
43 539510 539511 326090 Štefanja Gora 326090 190 V
44 539520 539521 326090 Štefanja Gora - Frajka HŠ 32 490 V
45 539530 539531 326090 Štefanja Gora - Mežnar HŠ 28 1.052 V
46 539540 539541 039020 Dvorje - Pod Lipo 039010 170 V
47 539540 539542 039010 Dvorje - Pod Lipo R III 639 170 V
48 539550 539551 039050 Dvorje - naselje 039050 224 V
49 539560 539561 039110 LC 039110 - L039020 Priključek 

Friz. Adn. - Dvorje pri kozolcih Prečna 039020 287 V
50 539560 539562 539580 Dvorje - Zevnik - Strmol 539380 246 V
51 539560 539563 039050 Dvorje - Mimo Kopitarja 539560 350 V
52 539570 539571 039050 Grad - Cerklje - Dvorje 039110 297 V
53 539580 539581 039050 Dvorje - Pod Hribom HŠ 14 232 V
54 539590 539591 039300 Stiška vas - Hribašek HŠ 17 939 V
55 539590 539592 539590 Stiška vas - vas ZA CERKVIJO 163 V
56 539600 539601 039300 Škerjančevo - Vikendi HŠ NH 195 V
57 539610 539611 039300 LC 039300 - Prgoznik - Ambrož - Čebašek HŠ 76 354 V
58 539620 539621 039300 LC 039300 - Vikendi - Ambrož - Mušič HŠ 78 467 V
59 539630 539631 039300 LC 039300 - Močnik - Ambrož HŠ 1 182 V
60 539640 539641 039300 LC 039300 Vod. Rez. - Navomprh - Ambrož HŠ 6 604 V
61 539650 539651 539640 LC 539640 Odcep Kuhar - Jurgele - 

Grilc Valentin ob gozdu za vikende 539620 429 V
62 539660 539661 039300 LC 039300 - Viženška Senožet HŠ 111 448 V
63 539670 539671 039300 LC 039300 - Ambruževa Senožet HŠ 109 308 V
64 539680 539681 039300 LC 039300 - Svet Ambrož cerkev na Ambrožu 177 V
65 539690 539691 039300 LC 039300 ČN - Kriška planina ograja depandanse 375 V
66 539800 539801 039130 Vašca - Most 539810 757 V
67 539810 539811 639 Vovke - Otok - Zg. Brnik 639 1.154 V
68 539820 539821 539810 Vašca - Žaga - Zg. Brnik Žaga na Zg. Brniku 172 V
69 539830 539831 539840 Zg. Brnik - Za vasjo kozolec 140 V
70 539840 539841 039500 Zg. Brnik - Kobilna - Vašca 039500 887 V
71 539840 539842 539840 Zg. Brnik - Za Ušco do poljske poti 645 V
72 539850 539851 639 Zg. Brnik - 039520 540060 342 V
73 539860 539861 540060 Lesine pod farmo - Zg. Brnik 540060 948 V
74 539880 539881 539870 Zg. Brnik - Sp. Brnik - Vopovlje Ob Vaseh 039510 1.116 V
75 539890 539891 639 R/639 - JP 539870 539880 276 V
76 539900 539901 539910 Sp. Brnik - JP 539880 539880 160 V
77 539910 539911 639 Sp. Brnik - JP 539880 Južno 539880 328 V
78 539920 539921 039500 Zg. Brnik - Za Cilko 539920 425 V
79 539920 539922 539920 Zg. Brnik - Žnidar - Zebovec 639 339 V
80 539920 539923 539920 Dobnikar - Zg. Brnik 102 HŠ 102 54 V
81 539930 539931 639 Zg. Brnik - Kobalc 539840 350 V
82 539940 539941 039500 Zg. Brnik - za trgovino Živila 539930 59 V
83 539940 539942 539930 Zg. Brnik - za trgovino Živila HŠ 15 44 V
84 539940 539943 039500 Zg. Brnik - slepa ulica HŠ 76 63 V
85 539950 539951 639 R-639 - Kovačija - Sp. Brnik 539190 376 V
86 539960 539961 639 Sp. Brnik - Gasilni Dom - R/104 539190 247 V
87 539960 539962 539190 Sp. Brnik - Gasilski dom - R/104 104 102 V
88 539970 539971 104 R/104 - Sp. Brnik 25 HŠ 25 207 V
89 539980 539981 104 R/104 - Sp. Brnik 27 HŠ 29 128 V
90 539990 539991 104 R/104 - Sp. Brnik 29 HŠ 30 129 V
91 540000 540001 104 Sp. Brnik - Let. I (1046/1) Križ. pot kozolec 223 V
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92 540010 540011 104 Sp. Brnik - Let. II (1067), Cerkev ograja letališča 1.108 V
93 540020 540021 104 Sp. Brnik - Let. III (1069/1) 540010 1.097 V
94 540030 540031 104 R/104 - Sp. Dobrava ograja letališča 642 V
95 540040 540041 104 R/104 - KŽK - Vopovlje 639 359 V
96 540050 540051 639 KŽK - 039730 - Lahovče 039730 796 V
97 540060 540061 639 Zg. Brnik - Boštic - Farma KŽK 039120 1.675 V
98 540070 540071 639 Zg. Brnik - 039520 V Smeri Boštic 540060 158 V
99 540080 540081 104 R/104 - Sp. Brnik 30 HŠ 31 138 V

100 540100 540101 039600 Pšata - Poženik 039600 775 V
101 540110 540111 540100 Pšata - Pungrat 039610 304 V
102 540110 540112 540111 Pungrat - Pšata 039600 76 V
103 540120 540121 039600 Poženik - Kapelica 039620 474 V
104 540130 540131 540120 JP 540120 - Kapelica 039600 218 V
105 540140 540141 540130 JP 540130 - 039620 039620 78 V
106 540150 540151 540130 JP 540130 - 039620 039620 156 V
107 540170 540171 039700 Šmartno - Glinje HŠ 26 214 V
108 540170 540172 039700 Šmartno - Perden - Prene HŠ 26 1.435 V
109 540180 540181 039700 Perden - JP 539720 540200 580 V
110 540190 540191 039700 Šmartno - Farma KŽK 039120 1.156 V
111 540200 540201 540350 Glinje - Pšata 540190 1.409 V
112 540290 540291 540500 Lahovče - Krak Iv. HŠ 15A 235 V
113 540300 540301 039730 Lahovče - Nasovče 162030 908 V 425 - Komenda
114 540310 540311 104 Lahovče - Novine GOZD 704 V
115 540320 540321 540500 Lahovče - Krak I (1169) 540300 93 V
116 540330 540331 540500 Lahovče - Zalog (1164/4) KOZOLEC 242 V
117 540340 540341 540500 Lahovče - Krak III (1223/1) HŠ 105 92 V
118 540350 540351 039700 Glinje - vas, ob polju 039700 371 V
119 540360 540361 540350 Glinje - Jerič Joža 540350 210 V
120 540370 540371 039700 Glinje - Klemenc HŠ 23 191 V
121 540380 540381 540370 Glinje - Čebulj, Korbar Janez HŠ 31 118 V
122 540390 540391 039700 Glinje - Zg. Trata Pri Zalogu 039710 577 V
123 540390 540392 540390 Zalog - Trata - Gozdna Cesta gozdna cesta 126 V
124 540400 540401 540480 Zalog - Ribogojnica vhod v ribogojnico 105 V
125 540410 540411 039120 Sp. Trata - Zg. Trata - Pri Zalogu 039710 543 V
126 540420 540421 039120 Sp. Zalog - Vas - Humar 039120 699 V
127 540430 540431 039120 LC 039120 - Sp. Zalog 540420 238 V
128 540450 540451 039710 Cerkljan. Dob. - vas, levo vikendi HŠ 6 176 V
129 540460 540461 039710 Cerkljan. Dob. - vas, desno vikendi HŠ 10 135 V
130 540470 540471 039730 Lahovče - znamenje 039510 953 V
131 540480 540481 039120 Zalog - 039710 039710 490 V
132 540500 540501 104 Zajc - Lahovče Do Gd 039730 583 V
133 540600 540601 039800 LC 039800 - Ravne, za Vrhovnikom HŠ 32 331 V
134 540610 540611 039800 Ravne - Apno 540630 624 V
135 540620 540621 039800 Apno - Babnik - Rado 540610 280 V
136 540630 540631 039800 Apno - vas, zgoraj za vasjo 039800 575 V
137 540640 540641 039800 Apno - Danev, Spodaj Pod Vasjo HŠ 38 252 V
138 540650 540651 039800 Apno - vikendi nad vasjo HŠ 96 407 V
139 540660 540661 039800 Šenturška Gora - Štefan 039800 1.327 V
140 540670 540671 540660 Šenturška Gora križišče 799 V
141 540670 540672 039720 Viševca - Vrhovlje gozdna cesta 1.014 V
142 540680 540681 039800 LC 039800 - JP 540660, Šent. Gora 540660 131 V
143 540690 540691 540660 Šenturška Gora - vas, Vikendi križišče 215 V
144 540690 540692 540690 Šenturška Gora - Zamljen - Rogelj HŠ 38 97 V
145 540690 540693 540690 Šenturška Gora - Kuharič HŠ 53 186 V
146 540700 540701 039800 Šenturška Gora - Šola 540670 268 V
147 540700 540702 540700 Šola - pokopališče - Šent. Gora pokopališče 127 V
148 540700 540703 540660 Šenturška Gora - Jožman Jožman 50 V
149 540710 540711 540660 Šenturška Gora - Zg. Bunder - Šent. Gora HŠ 1 196 V
150 540720 540721 039800 Sidraž - Sp. Bunder HŠ 2 676 V
151 540730 540731 160080 Lc 039810 - Jagosce HŠ 2 1.657 V
152 540740 540741 039800 Apno - Grilc Joža 540630 160 V
153 540800 540801 039110 Češnjevek - Fazanarija 540950 1.710 V
154 540810 540811 540950 Fazanarija - Vrbica 039410 1.325 V
155 540810 540812 540810 Fazanarija - Praprotna Polica - Letališče 540810 880 V
156 540810 540813 104 Praprotna Polica - Letališče 039410 2.043 V
157 540810 540814 039410 Fazanarija - Vrbica 390030 1.072 V
158 540820 540821 039400 Češnjevek - Ribnik Bajer Opekarne RD Bistrica 205 V
159 540820 540822 039400 Češnjevek - vas mimo Doma vaščanov 039110 173 V
160 540830 540831 039400 Adergas - Adergas 30 HŠ 30 103 V
161 540840 540841 039400 Adergas - Adergas 26 HŠ 26 175 V
162 540840 540842 039400 Adergas - Ob Igrišču Pri Parku HŠ 44 108 V
163 540850 540851 039400 Adergas - Adergas 20 nad Murnikom HŠ 21 105 V
164 540860 540861 039400 Adergas - za župniščem - Norčič HŠ 19 222 V
165 540870 540871 039400 Adergas - Zimzelen - zbiralnik vode HŠ 40 679 V
166 540880 540881 039400 Trata - vas za Petričem - Nastran HŠ 5 220 V
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8. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v
skladu z določbo 17. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih
cest (Uradni list RS, št. 49/97) pridobljeno soglasje Direkcije Repu-
blike Slovenije za ceste šifra 37162-3/2009 z dne 22. 7. 2009.

9. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o kategorizaciji
občinskih cest v Občini Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Obči-
ne Cerklje na Gorenjskem št. 6/01).

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

Številka: 032-10/2006-142
Cerklje na Gorenjskem, dne: 2. 12. 2009

Občina Cerklje na Gorenjskem
Župan

Franc Čebulj

19.

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 -
uradno prečiščeno besedilo ZVrt-UPB2 in št. 25/2008) in 16. člena
Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni Vestnik Občine Cerklje
na Gorenjskem, št. 1/99, 1/01, 3/02, 4/03, 2/07) je Občinski svet
Občine Cerklje na Gorenjskem na 17. redni seji, dne 2. 12. 2009,
sprejel 

PRAVILNIK
o sprejemu otrok v vrtec

UVODNE DOLOČBE

1. člen
Ta pravilnik ureja postopek sprejemanja otrok v vrtec Murenčki pri OŠ
Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem (v nadaljevanju: vrtec), sesta-
vo in način dela komisije za sprejem otrok ter kriterije za sprejem otrok
v vrtec.

VPIS OTROKA V VRTEC

2. člen
Vrtec vpisuje in sprejema predšolske otroke od dopolnjenega enega
leta starosti v svoje programe na podlagi prijav in prostih mest vse leto.
Izjemoma vrtec sprejme mlajše otroke ob zaključku starševskega do-
pusta, vendar ne mlajših od 11 mesecev. Starši oziroma skrbniki otro-
ka (v nadaljevanju: starši) vpišejo otroka v vrtec tako, da oddajo vlogo
na predpisanem obrazcu, ki ga določi vrtec.

Obrazec vloge za vpis otroka v vrtec dobijo starši na sedežu vrtca, v
enoti vrtca in na spletnih straneh vrtca. 

Vlogo za sprejem otrok v vrtec vložijo starši na sedežu vrtca neposred-
no ali po pošti na naslov: Vrtec Murenčki pri OŠ Davorina Jenka Cer-
klje na Gorenjskem, Krvavška cesta 4, 4207 Cerklje na Gorenjskem.

Vloga za sprejem otroka v vrtec mora vsebovati vse podatke in prilo-
ge, ki so navedene v obrazcu ali v javnem razpisu. V primeru, da vlo-
ga ni popolna, se starše pisno obvesti, da jo dopolnijo v roku osmih
dni od prejema poziva.

3. člen
Vrtec najmanj enkrat letno objavi javni vpis novincev za naslednje šol-
sko leto, ki ga uskladi z občino ustanoviteljico. Razpis se objavi na
spletni strani občine in na spletni strani vrtca. Razpis mora biti odprt
za prijave najmanj 30 dni od uradne objave.

Vrtec starše obvesti o datumu vključitve otroka v vrtec ter o drugih po-
gojih za sprejem otroka v vrtec, kot so sklenitev medsebojne pogod-
be, predložitev potrdila pediatra o tem, da se otrok lahko vključi v vr-
tec, predložitev odločbe o usmeritvi za otroke s posebnimi potrebami
in drugih pogojih. 

O vpisu in datumu vključitve otroka v vrtec, vrtec pisno obvesti tudi ob-
čino ustanoviteljico in občino, zavezanko za plačilo.

Če vrtec otroka ne more vključiti v vrtec, o tem obvesti starše. 

4. člen
Če je v vrtcu dovolj prostih mest, odloča o sprejemu otrok ravnatelj jav-
nega zavoda Osnovne šole Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem (v
nadaljevanju: ravnatelj) ali od njega pooblaščena oseba.

Če se za sprejem v vrtec prijavi več otrok, kot je v vrtcu oziroma v po-
samezni enoti prostih mest, odloča o njihovem sprejemu komisija za
sprejem otrok.

SESTAVA IN NAČIN DELA KOMISIJE

5. člen
Komisijo za sprejem otrok (v nadaljevanju: komisija) imenuje ravnatelj
s posebnim sklepom.

Komisija je sestavljena iz predstavnika vrtca, ki ga predlaga ravnatelj,
predstavnika staršev, ki ga predlaga svet zavoda, in predstavnika ob-
čine, ki dela na področju družbenih dejavnosti in ga predlaga župan. 

Člane komisije se imenuje za štiri leta. Mandat predstavnika staršev je
vezan na vključenost otroka v vrtec.

6. člen
Delo komisije vodi predsednik, ki ga člani komisije izvolijo iz svojih vrst
na prvi seji. Komisija obravnava vse vloge na seji v skladu z določili za-
kona, ki ureja splošni upravni postopek, z uporabo skrajšanega ugo-
tovitvenega postopka. Administrativno pomoč za delo komisije zagoto-
vi javni zavod.

Komisija odloča o sprejemu otrok v vrtec na seji, o kateri se vodi za-
pisnik v skladu s postopkom, ki ga določa zakon. 

Uradni vestnik št. 4 - 22. 12. 2009
167 540890 540891 039400 Trata - Velesovo Mala Cesta 540910 588 V
168 540900 540901 540890 Trata - Kapelica na polju Sajovic 039110 206 V
169 540910 540911 039110 Velesovo - Kamnosek - Hribarju - Kern HŠ 6 474 V
170 540910 540912 039110 Velesovo - Murnik - Česen HŠ 95 122 V
171 540920 540921 039110 Velesovo - Vrbica 039030 653 V
172 540930 540931 039110 Velesovo - Jp 540920 540920 375 V
173 540940 540941 540930 Velesovo - Klinc - Bukovinski HŠ 72 164 V
174 540940 540942 039110 Velesovo - Korošec - Vreček HŠ 68 121 V
175 540950 540951 039130 Vašca - Fazanarija 540800 969 V
176 540960 540961 039410 Praprotna Polica - Naselje 540810 114 V
177 540980 540981 039410 Praprotna Polica - Pr’ Mih - Petek - Teran HŠ 28 296 V
178 540990 540991 540930 Velesovo - Ropret - Potok Čimžar preko vrta 540920 155 V
179 541000 541001 639 Vodice - ob Letališču - Šenčur 104 4.200 V 1.293 - Šenčur
180 890690 890691 390080 Voglje - 039530 - Letališče 541000 716 V 773 - Šenčur

Skupaj 82.652 m

V ... vsa vozila
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Komisija na seji odloča s sklepi, ki jih sprejme z večino glasov vseh
članov. 

Na seji komisije lahko sodeluje ravnatelj in vodja enote vrtca na predlog
člana komisije ali na lastno pobudo, vendar brez pravice odločanja.

7. člen
Komisija za sprejem otrok najprej izmed prijavljenih otrok izbere tiste
otroke, za katere so starši priložili odločbo o usmeritvi ali strokovno
mnenje komisije za usmerjanje ali potrdilo centra za socialno delo o
ogroženosti otroka zaradi socialnega položaja družine. 

Komisija za sprejem otrok sprejme sklep, kateri otroci iz prejšnjega
odstavka se sprejmejo v vrtec. 

Če obstaja dvom o resničnosti posameznih dejstev in okoliščin, navede-
nih v prijavi za sprejem otrok, sta ravnatelj ali od njega pooblaščena ose-
ba ali komisija za sprejem otrok dolžna preveriti njihovo resničnost.

Komisija lahko zahteva pisno mnenje pristojne institucije ali povabi na sejo
predstavnike institucij, katerih mnenje je pomembno za odločitev o spre-
jemu otrok (npr. center za socialno delo, patronažno službo in druge).

Komisija odloča o tem, kateri otroci se sprejmejo v vrtec v skladu s
predvidenimi prostimi mesti po posameznih oddelkih in enotah vrtca in
v skladu s podatki iz vloge.

8. člen
Komisija odloča o sprejemu otrok praviloma enkrat letno do 31. maja
za naslednje šolsko leto.

Komisija mora obravnavati vse prijave za vpis otrok, ki so vložene do
30. aprila koledarskega leta za vpis otrok v naslednjem šolskem letu. 

Pri oblikovanju oddelka mora vrtec upoštevati predpisane normative
za oblikovanje oddelkov.

9. člen
O poteku seje komisije se vodi zapisnik, ki mora vsebovati predvsem
naslednje podatke:

- čas in kraj zasedanja komisije;
- udeležba na seji;
- število prostih mest v vrtcu v posamezni enoti in po posameznem

programu ter starostnih obdobjih in letnikih rojstva otrok, upošte-
vaje tudi t.i. fleksibilni normativ; 

- število prijavljenih, sprejetih in odklonjenih otrok v posamezni
enoti in po posameznem programu ter starostnem obdobju ozi-
roma po letnikih rojstva;

- imenski seznam otrok s skupnim številom točk ter po posameznem
kriteriju v posamezni enoti in po posameznem programu ter starost-
nem obdobju in letnikih rojstva, po vrstnem redu zbranega števila
točk od najvišjega števila do najnižjega kot sestavni del arhivskega
izvoda zapisnika ter oznako, kateri otroci so sprejeti in kateri ne.

Zapisnik je potrebno hraniti v dokumentaciji vrtca, skladno z veljavni-
mi predpisi. 

KRITERIJI ZA SPREJEM OTROK V VRTEC 
IN VRSTNI RED OTROK

10. člen
Komisija odloča o sprejemu otroka v vrtec na podlagi naslednjih kriterijev:

Kriterij Število točk
1. Oba starša imata skupaj z otrokom stalno 

bivališče na območju občine ustanoviteljice 30
2. Samo eden od staršev ima skupaj z otrokom 

stalno bivališče na območju občine ustanoviteljice 20
3. Otrok, ki mu je bil odložen vstop v osnovno šolo 20
4. Otrok, katerega starša sta zaposlena 10
5. Otrok je bil uvrščen v prednostni vrstni red 

v preteklem letu in v vrtec ni bil sprejet 10
6. Otrok živi v enoroditeljski družini, kar dokazuje 

potrdilo o prejemanju pokojnine ali preživnine 10
7. V vrtcu je že vključen otrokov brat ali sestra 7
8. Sprejem dvojčkov ali trojčkov 10

9. Družina ima več vzdrževanih otrok: 
9A 4 otroci ali več 4
9B 3 otroci 3
9C 2 otroka 2
10. Otrok, katerega oba starša imata redni status 

dijaka oz. študenta 5

11. člen
Komisija na podlagi kriterijev iz predhodnega člena tega pravilnika do-
loči prednostni vrstni red za sprejem otrok v vrtec.

Če več otrok doseže enako število točk, komisija pri določitvi pred-
nostnega vrstnega reda upošteva naslednje dodatne kriterije po na-
slednjem zaporedju:
1. Starost otroka. Prednost ima starejši otrok. 
2. Datum oddane prijave. Prednost ima otrok, katerega prijava je bila 

oddana prej.

Na podlagi oblikovanega prednostnega vrstnega reda komisija odloči
o številu sprejetih otrok s sklepom. 

Komisija sprejme sklep o tem, kateri otroci so na podlagi doseženega
števila točk sprejeti v vrtec. Ostale otroke zaradi premajhnega števila
točk uvrsti na čakalno listo po vrstnem redu zbranega števila točk od
najvišjega do najnižjega. Sklep podpiše predsednik komisije.

Komisija najpozneje v osmih dneh po seji vsem staršem izda odločbo
o sprejemu ali zavrnitvi sprejema otroka v vrtec. Za otroke, ki so bili
sprejeti v vrtec, se v odločbi določi datum vključitve otroka v vrtec in
rok za sklenitev medsebojne pogodbe med vrtcem in starši. 

Zoper odločbo starši v 15 dneh po vročitvi odločbe lahko vložijo pri-
tožbo na svet zavoda. Svet zavoda mora o pritožbi odločiti v tridesetih
dneh po prejemu pritožbe.

12. člen
Vrtec mora staršem na njihovo zahtevo omogočiti vpogled v zapisnik
komisije, ki je odločala o sprejemu otrok v vrtec.

13. člen
Če starši ne podpišejo pogodbe z vrtcem v določenem roku oziroma
ne zaprosijo za razumno podaljšanje roka iz utemeljenih razlogov ozi-
roma otroka ne vključijo v vrtec s predvidenim datumom se šteje, da
so starši umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec. Rok za podpis pogod-
be določi ravnatelj in praviloma ne sme biti krajši od 15 dni od dneva,
ko so starši obveščeni, da je otrok sprejet v vrtec.

14. člen
Če otrok do konca šolskega leta ni bil sprejet ali ne bo mogel biti spre-
jet v vrtec zaradi pomanjkanja prostih mest, starši lahko podaljšajo vlo-
go za naslednje šolsko leto. Pri tem se za datum oddaje vloge upoš-
teva oddaja prve vloge.

Izpisani otrok nima prednosti pri morebitnem ponovnem sprejemu v vrtec.

15. člen
Starši lahko izpišejo otroka iz vrtca kadarkoli s 15-dnevnim odpoved-
nim rokom, ki začne teči z dnem prejema pisne odpovedi na sedežu
vrtca ali v enoti vrtca.

KONČNE DOLOČBE

16. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sprejemu otrok
v vrtec in o plačevanju oskrbnine, ki ga je sprejel Svet šole Davorina
Jenka Cerklje na Gorenjskem dne, 30. 9. 1998, in Popravki Pravilni-
ka sprejetega na svetu šole dne, 26. 2. 2001.

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

Številka: 032-10/2006-152
Datum: 2. 12. 2009

Občina Cerklje na Gorenjskem
ŽUPAN

FRANC ČEBULJ, l.r.

Uradni vestnik št. 4 - 22. 12. 2009
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20.

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 17.
redni seji dne 02. 12. 2009 sprejel naslednji 

SKLEP
o izvzemu iz javnega dobra

1.

Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem je odločil, da se zemljiš-
če s parcelno številko:
- 1797/2, parkirišče 746 m2, vpisana v ZKV 1140, k. o. Velesovo
izvzame iz javnega dobra.

2.

Na nepremičnini iz 1. točke tega sklepa pridobi lastninsko pravico Ob-
čina 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: 032-10/2006-143
Datum: 02. 12. 2009

Občina Cerklje na Gorenjskem
ŽUPAN

FRANC ČEBULJ, l.r.

21.

Na podlagi 18. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Gorenjske,
št. 41/98, Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 4/2002
in 4/2003) in 7. člena statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni
vestnik Cerklje na Gorenjskem, št. 1/99, 1/01, 3/02 in 4/03), je ob-
činski svet Občine Cerklje na Gorenjskem na svoji 17. redni seji dne
02. 12. 2009 sprejel naslednji 

SKLEP
o vrednosti točke za določitev višine nadomestila 

za uporabo stavbnega zemljišča
na območju Občine Cerklje na Gorenjskem

1. člen

Vrednost točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča na območju občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2010
znaša 0,0007924 EUR/m2 mesečno.

2. člen

Ta sklep velja naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Cer-
klje na Gorenjskem, uporablja pa se od 01. januarja 2010.

Številka: 032-10/2006-141
Datum: 02. 12. 2009

Občina Cerklje na Gorenjskem
ŽUPAN

FRANC ČEBULJ, l. r.

22.

Na podlagi 7. člena statuta občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vest-
nik Občine Cerklje na Gorenjskem št. 1/99, 01/01, 3/02 in 4/03) je
občinski svet na 17. redni seji dne 02. 12. 2009 sprejel naslednji 

SKLEP
o vrednosti gradbene cene stanovanjskih hiš, stanovanj 

in drugih nepremičnin
v Občini Cerklje na Gorenjskem

1. člen

S tem sklepom se določa gradbena cena koristne stanovanjske povr-
šine, ki je element za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in
stanovanj ter drugih nepremičnin.

Povprečna gradbena cena za m2 stanovanjske površine na območju
Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2010 znaša za:
- naselje Cerklje 821,67 EUR
- ostala naselja 788,82 EUR

2. člen

Ta sklep velja naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Cer-
klje na Gorenjskem, uporablja pa se od 01. 01. 2010.

Številka: 032-10/2006-144
Datum: 02. 12. 2009

Občina Cerklje na Gorenjskem
ŽUPAN

FRANC ČEBULJ, l. r.

23.

Na podlagi 6. člena Zakona o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št.
139/2006) in 16. člena Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Urad-
ni 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 17.
redni seji, dne 2. 12. 2009, sprejel naslednji

SKLEP
o sprejemu Občinskega programa varnosti Občine Cerklje 

na Gorenjskem

1. člen

Občinski svet sprejme Občinski program varnosti Občine Cerklje na
Gorenjskem.

2. člen

Občinski program varnosti Občine Cerklje na Gorenjskem je temeljni
strateško - varnostni dokument, v katerem so opredeljena izhodišča in
usmeritve za zagotavljanje javne varnosti ter varnega in kakovostnega
življenja prebivalcev in obiskovalcev občine. 

3. člen

Občinski program varnosti Občine Cerklje na Gorenjskem je priloga
tega sklepa. 

4. člen

Občinski program varnosti Občine Cerklje na Gorenjskem začne ve-
ljati naslednji dan po objavi tega sklepa v Uradnem vestniku Občine
Cerklje na Gorenjskem. 

Številka: 032-10/2006-147
Datum: 2. 12. 2009

Občina Cerklje na Gorenjskem
Župan

Franc Čebulj, l.r.
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24.

Na podlagi 37. a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
94/07 - uradno prečiščeno besedilo, ZLS-UPB2 ter št. 27/08,
76/08 in 79/09) ter 16. in 22. člen Statuta Občine Cerklje na Gorenj-
skem (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 17. redni seji, dne 2. 12. 2009, sprejel naslednji

SKLEP
o potrditvi mandata nadomestnemu članu

Občinskega sveta Občine Cerklje na Gorenjskem

1. člen

Za nadomestnega člana Občinskega sveta Občine Cerklje na Gorenj-
skem se potrdi:
Jaka CIPERLE, rojen 21. 6. 1978, s stalnim bivališčem Dvorje 96,
4207 Cerklje na Gorenjskem.

2. člen

Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja.
Objavi se v Uradnem vestniku Občine Cerklje na Gorenjskem.

Številka: 032-10/2006-146
Datum: 2. 12. 2009

Občina Cerklje na Gorenjskem
Župan

Franc Čebulj, l.r.

25.

V skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države, pokra-
jin in občin (Uradni list, RS, št. 14/2007) in 84. člena Statuta Občine
Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenj-
skem, št. 1/99, 01/01, 03/02, 4/03 in 2/07) je občinski svet Obči-
ne Cerklje na Gorenjskem na 18. redni seji dne 15. 12. 2009 sprejel

LETNI NAČRT
pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem

Občine Cerklje na Gorenjskem

1. člen

Za zagotovitev sredstev v proračunu za leto 2010 se določi letni pro-
gram prodaje premoženja, ki je v lasti občine in ga občina ne potrebu-
je za opravljanje funkcij iz svoje pristojnosti. 

2. člen

Proda se naslednje nepremično stvarno premoženje občine:
1. parc. št. 1345/6, cesta 223 m2, ki je vpisana v ZKV 3001, 

k. o. Cerklje
2. parc. št. 1292/2, pot 115 m2, vpisana v ZKV 1281, k. o. Cerklje
3. parc. št. 1293/8, pot 107 m2, vpisana v ZKV 1281, k. o. Cerklje
4. parc. št. 1293/10, pot 82 m2, vpisana v ZKV 1281, k. o. Cerklje
5. parc. št. 1294/2, pot 344 m2, vpisana v ZKV 1281, k. o. Cerklje
6. parc. št. 273/5, pot 54 m2, ki je vpisana v ZKV 88, k. o. Dobrava 
7. parc. št. 366/5, pašnik 233 m2, ki je vpisana v ZKV 1023, 

k. o. Grad
8. parc. št. 366/10, pašnik 622 m2, ki je vpisana v ZKV 1023, 

k. o. Grad
9. parc. št. 366/11, pašnik 62 m2, ki je vpisana v ZKV 2110, k. o. Grad

10. parc. št. 366/12, pašnik 339 m2, ki je vpisana v ZKV 1023, 
k. o. Grad

11. parc. št. 366/13, pašnik 128 m2, ki je vpisana v ZKV 1023, 
k. o. Grad

12. parc. št. 366/14, pašnik 52 m2, ki je vpisana v ZKV 1023, 
k. o. Grad

13. parc. št. 366/15, neplodno 377 m2, ki je vpisana v ZKV 1023, 
k. o. Grad

14. parc. št. 366/17, neplodno 270 m2, ki je vpisana v ZKV1023, 
k. o. Grad

15. parc. št. 366/7, neplodno 11.907 m2, ki je vpisana v ZKV 1023, 
k. o. Grad

16. parc. št. 974/38, travnik 874 m2, ki je vpisana v ZKV 892, k. o. Grad
17. parc. št. 974/3, travnik 5759 m2, ki je vpisana v ZKV 892, 

k. o. Grad
18. parc. št. 974/23, travnik 1356 m2, ki je vpisana v ZKV 892, 

k. o. Grad
19. parc. št. 974/21, travnik 2507 m2, ki je vpisana v ZKV 892, 

k. o. Grad
20. parc. št. 1164/4, cesta 138 m2, ki je vpisana v ZKV 3021, 

k. o. Lahovče
21. parc. št. 1164/6, cesta 142 m2, ki je vpisana v ZKV 762, 

k. o. Lahovče
22. parc. št. 1902, pot 399 m2, ki je vpisana v ZKV 1487 

k. o. Šenturška gora
23. parc. št. 1867/1, pot 7183 m2, ki je vpisana v ZKV 1487 

k. o. Šenturška gora
24. parc. št. 1830/2, pot 315 m2, ki je vpisana v ZKV 1487, 

k. o. Šenturška gora
25. parc. št. 553/4, pot 67 m2, ki je vpisana v ZKV 2079, 

k. o. Šenturška gora
26. parc. št. 795/1, njiva 1331 m2, ki je vpisana v ZKV 499, 

k. o. Šmartno
27. parc. št. 524/2, pot 16 m2, ki je vpisana v ZKV 226, 

k. o. Štefanja Gora
28. parc. št. 524/4, pot 15 m2, ki je vpisana v ZKV 226, 

k. o. Štefanja Gora
29. parc. št. 671/15, pašnik 38 m2, ki je vpisana v ZKV 1115 

k. o. Velesovo
30. parc. št. 671/6, pašnik 403 m2, ki je vpisana v ZKV 2108 

k. o. Velesovo
31. parc. št. 675/1, ekstenzivni travnik 531 m2, ki je vpisana 

v ZKV 1207 k. o. Velesovo
32. parc. št. 1797/2, parkirišče, 746 m2, ki je vpisana v ZKV 2108 

k. o. Velesovo
33. parc. št. 1743/2, pot 814 m2, vpisana v ZKV1140, k. o. Velesovo
34. parc. št. 1742/3, pot 2319 m2, vpisana v ZKV 1140, k. o. Velesovo
35. parc. št. 1742/4, pot 155 m2, vpisana v ZKV 1140, k. o. Velesovo
36. parc. št. 1742/5, pot 103 m2, vpisana v ZKV 1140, k. o. Velesovo
37. parc. št. 1749/3, pot 1861 m2, vpisana v ZKV 1140, k. o. Velesovo
38. parc. št. 1749/4, pot 1399 m2, vpisana v ZKV 1140, k. o. Velesovo
39. parc. št. 1749/5, pot 1510 m2, vpisana v ZKV 1140, k. o. Velesovo
40. parc. št. 1100/4, pot 56 m2, ki je vpisana v vložno številko 606, 

k. o. Zalog
41. parc. št. 1102, pot 216 m2, ki je vpisana v vložno številko 615, 

k. o. Zalog
42. parc. št. 1101/3, pot 248 m2, ki je vpisana v vložno številko 615, 

k. o. Zalog
43. parc. št. 100/6, pot 159 m2, ki je vpisana v ZKV 3001 k. o. Zalog
44. parc. št. 100/7, pot 20 m2, ki je vpisana v ZKV 3001 k. o. Zalog

3. člen

Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem
samoupravnih lokalnih skupnosti sprejeme svet samoupravne lokalne
skupnosti na predlog organa pristojnega za izvajanje proračuna samo-
upravne lokalne skupnosti. Svet samoupravne lokalne skupnosti dolo-
či, da letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja samouprav-
ne lokalne skupnosti sprejme organ, pristojen za izvajanje proračuna,
ne glede na vrednost.

4. člen

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

Številka: 032-10/2006-155
Datum: 16. 12. 2009

Občina Cerklje na Gorenjskem
ŽUPAN

FRANC ČEBULJ, l. r.
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Izdelovali smo adventne venčke
Na Unescovi delavnici so pod manj ali bolj spretnimi prsti nastajali zanimivi adventni venčki.

Klub Unesco Cerklje pod vodstvom prof. Da-
niele Močnik je v sodelovanju z OŠ Davorina
Jenka organiziral medgeneracijsko delavnico
oblikovanja adventnih venčkov. V tednu pred
prvo adventno nedeljo se je ob dogovorjenem
času začela zbirati pisana druščina majhnih in
velikih otrok, mam in mamic, učiteljic. Vsi
smo želeli izpopolniti svoje znanje ali pa se pr-
vič preizkusiti v novih veščinah s ciljem izde-
lati venček.

Delavnico je vodila mag. Sabina Šegula iz
Biotehniškega centra v Strahinju. S seboj je
pripeljala dve svoji dijakinji, nekdaj naši učen-
ki Ano Zupin in Špelo Miljkovič. Pomagali sta
manj spretnim prstkom. Vzdušje je bilo res pri-
jetno in polno prazničnega pričakovanja.
Smrečje, lubje, vejice cipres in drugega zelenja
smo z žičko pritrjevali na že oblikovane travne
modele. Dodali smo še okraske in svečke. Ve-
liko izvirnosti, predvsem pa strokovno vodstvo
je botrovalo uspelim venčkom, ki smo jih s po-
nosom odnesli domov.

Prav gotovo se je začeto delo še nadaljevalo
po domovih in polepšalo bližajoče dneve vese-
lega prazničnega decembra.

Lilijana Skubic, Unesco klub Cerklje

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: ● EKOLOŠKI ČESEN
● EKOLOŠKA ŠALOTKA
● VLOŽENI EKOLOŠKI FEFERONI 

Prodaja na domu (sadje in zelenjava) 
in tržnicah v Škofji Loki in Kamniku.

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

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

Praznike napolni naj veselje,
v letu, ki prihaja, pa naj vam

izpolnijo se vse želje.

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

ODKUP IN PRODAJA AVTOMOBILOV, PREPIS VOZIL

Vsem občanom in občankam občine Cerklje 
želimo srečno in uspešno novo leto in  

se priporočamo tudi v letu 2010.
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Tudi na šoli prostovoljci Rdečega križa
Krajevna organizacija Rdečega križa Cerklje že tri leta sodeluje s prostovoljci iz Osnovne šole Davorina 

Jenka, ki jih vodi mentorica Milica Jesenovec. 

Tudi letos so imeli že nekaj skupnih aktivno-
sti. ”Spomladi smo v treh oddelkih drugega in
četrtega razreda ter v vrtcu organizirali predava-
nje o Rdečem križu. Na to temo so učenci nari-
sali risbe, ki so bile zelo lepe, zato smo jih naj-
prej razstavili 4. junija ob dnevu krvodajalcev
na krvodajalski akciji v Kulturnem domu na
Primskovem, poleti pa tudi v prostorih Območ-
nega združenja RK v Kranju,” je pojasnil Vid
Močnik, predsednik Rdečega križa Cerklje. 

V začetku tega šolskega leta so prostovoljci
sušili zelišča in sadje ter kuhali marmelado,
prav vse izdelke pa so potem ob dnevu hrane,
ko so v Kranju v sodelovanju z območno zve-
zo Rdečega križa Kranj organizirali Drobtini-
co, zamenjali za prostovoljne prispevke. 

Kakor vsako leto so tudi letos za vse starejše
pripravili ročno izdelane voščilnice, pa tudi
obeske v obliki srčkov, zvezdic, deteljic ..., ki
so jih obesili na vrečke z darili za starejše, ki
jih ob božično-novoletnih praznikih obiskujejo
prostovoljci RK Cerklje, pri obiskih pa z vese-
ljem sodelujejo tudi prostovoljci iz šole. 

Simon Šubic Tudi letos so šolarji - prostovoljci izdelali čestitke za starejše občane. 

Klavdija je najprijaznejša 
poštna uslužbenka

Na izboru za najprijaznejšega poštnega uslužbenca, ki ga je 
Gorenjski glas izpeljal na pobudo kranjske poslovne enote Pošte 
Slovenije, so bralci največ glasov namenili Klavdiji Zorman iz 
Cerkelj. Klavdija, ki je tako postala najbolj prijazna poštna uslužben-
ka, je že več kot dvajset let zaposlena na Pošti Slovenije, dela pa za
poštnim okencem na pošti v Cerkljah. ”Najtežje je delo z ljudmi, a
se pri tem tudi največ naučiš. Mislim, da sem si prvo mesto bolj kot
z delom zaslužila z osebnim odnosom do strank. Pomembno se mi
zdi, da vsakega pogledaš in mu nameniš nasmeh, spregovoriš z njim
kakšno besedo, če je čas, ga vprašaš, kako mu gre ... Toliko, da vidi,
da si ga opazil. Stranke zame niso številke, vsaki pokažem spoštova-
nje. Vesela sem, da so to opazile in mi namenile toliko glasov,” je
povedala Klavdija, ki si bo novih moči za delo nabrala tudi z glavno
nagrado - tedenskim letovanjem za štiri osebe. A. H.

Koledovanje v Cerkljah
Folklorna skupina Strmol Cerklje bo v soboto, 26. decembra, 

ob 14. uri organizirala stari ljudski običaj koledovanje. V goste bodo
prišli ”kranjski furmani” iz Akademske folklorne skupine Ozara 
iz Kranja. Na parkirišču pred cerkvijo boste lahko prisluhnili 
ljudskim pevcem in godcem, ki se vam bodo predstavili s starimi 
koledniškimi pesmimi. S. Š.

Praznični december na Spodnjem Brniku
Za uvod v praznične božično-novoletne dni je otroška igralska 

skupina pri KUD Krvavec Spodnji Brnik 19. decembra v dvorani 
gasilskega doma zaigrala pravljično igrico v petih slikah Sneguljči-
ca malo drugače. Bistvo pravljice ostaja nespremenjeno, le osebe 
so prikazane na malo bolj šaljiv način. Predstava je lepo uspela. 
V nedeljo, 27. decembra, ob 15. uri pa pripravljamo že kar tradi-
cionalno božično-novoletno prireditev, prav tako v dvorani gasil-
skega doma na Spodnjem Brniku. Nastopili bodo otroci iz vrtca,
osnovnošolci, dijaki in študentje s Spodnjega in Zgornjega Brnika
ter Vopovelj. Pričakujemo tudi prihod dedka Mraza, ki bo obdaril
vse prisotne otroke. Pridite, veseli bomo vašega obiska. Želimo vam
vse dobro v letu 2010. Štefka Luskovec

Pobuda za ustanovitev godbe na pihala
V Cerkljah nameravamo ustanoviti godbo na pihala, pogovori o 

tem so v sodelovanju z osnovno šolo Davorina Jenka in ravnateljico
Damijano Božič Močnik že stekli, je pojasnil župan Franc Čebulj.
Prve glasbenike, ki bodo igrali v Godbi na pihala Cerklje, so že 
pridobili, sedaj pa poteka še postopek registracije društva. ”Dogovorili
smo se tudi z učitelji posameznih glasbil, da bodo sodelovali pri tem
projektu, v občinskem proračunu pa smo tudi zagotovili potrebna 
sredstva za delovanje društva,” je povedal župan in spomnil, da 
so Cerklje v preteklosti že imele svojo godbo. Želja pobudnikov 
ustanovitve godbe na pihala je, da se ji pridruži čim več mladih. ”To
bo še dodatna možnost, da mlade odtrgamo od ulice in gostinskih
lokalov,” razmišlja Čebulj. S. Š.

Klavdija Zorman ob direktorju kranjske pošte Miranu Čehovinu (na desni) in
Gorazdu Čadežu, vodji trženja.
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Kulturno društvo Davorin Jenko
Cerklje je za letošnje občinske na-
grajence predlagalo komorni mo-
ški pevski zbor Davorina Jenka.
Komisija je predlog odobrila in v
času občinskega praznika v mese-
cu septembru zboru podelila naj-
višje priznanje za petdeset let
ustvarjalnega dela in sicer veliko
plaketo občine Cerklje na Gorenj-
skem za leto 2009.

Nagrada je prišla ob pravem
času v prave roke in na vse člane
zbora napravila velik vtis dobre
povezanosti občinske uprave, po-
litike in kulture v Cerkljah. Pozi-
tivna spodbuda je zboru še pove-
čala motivacijo za izvedbo zahtev-
nega programa v njihovi 50. jubi-
lejni sezoni.

Zbor je v tem času pridno sne-
mal in že pripravil celotno gradivo
za novo zgoščenko, ki bo pred-
stavljena še pred jubilejno sklepno
slovesnostjo v aprilu 2010.

Poleg rednih letnih nastopov je
KMoPZ Davorina Jenka 8. no-
vembra izvedel drugi koncert v
cerkvi Janeza Krstnika na Zgor-
njem Brniku z naslovom Pojo
pojo zvonovi. Priljubljena temati-
ka o zvonovih je privabila številne
poslušalce, ki jim glas zvonov ni
tuj in ob njih začutijo še posebno
pripadnost slovenstvu, zaradi obi-
čajev, ki so zbrani v naši kulturni
dediščini. 

V istem vikendu je pripravil zani-
miv koncertni cikel CŽPZ Andreja
Vavkna z nastopom v velesovski

cerkvi in v Škofji Loki. V sodelo-
vanju z gostujočim zborom so pre-
pevale Mendelssohnove pesmi. 

Naslednjo, lahko rečemo kar pri-
reditev, pripravljamo v praznič-
nem delu decembra in sicer v
dneh med božičnimi in novoletni-
mi prazniki. V nedeljo, 27. de-
cembra, ob 17. uri bo v kultur-
nem hramu Ignacija Borštnika
v Cerkljah zanimiva predstavi-
tev Božične zgodbe na odru.
Predstava bo najbolj podobna neki
obliki mjuzikala. Prav za to pri-
ložnost bo izdelan glasbeni scena-
rij za instrumentaliste, zbor in so-
liste. Predstava in koncert bosta
orisala zgodovino od Jezusovega
rojstva do prihoda treh kraljev. Za
odlično glasbo bodo poskrbeli
pevci, za vse ostalo pa izbrani
gostje drugih skupin kulturnega
društva. 

Posebej ne gre prezreti v tem
projektu grafičnega oblikovanja,
ki povezuje vseh pet prireditev,
koncertov jubilejne sezone in je
delo priznanega univerzitetnega
diplomiranega inženirja arhitektu-
re Simona Vošnjaka iz Kranja, ki
je hkrati tudi član zbora. Zato ne
prezrite plakatov in ostalega gra-
diva, s katerim vas bomo vabili in
v spomin obujali zanimivo med-
praznično prireditev.

Kdor bo prikrajšan zaradi odso-
tnosti med prazniki za navedeno
prireditev, bo pravega božičnega
vzdušja lahko deležen na pobožič-
nih koncertih moškega zbora Da-

vorina Jenka. Prvi bo v cerkvi sv.
Urha, na vrhu idilične Šenturške
Gore, ki postaja vse bolj priljub-
ljena točka pohodnikov. S tem želi
organizator privabiti čim več vsa-
kodnevnih pohodnikov in jih z do-
datno kulturno ponudbo nagraditi
za njihov celoletni trud in skrb za
dobro kondicijo, zdravje ter dru-
ženje nas tu pod Krvavcem.

Naslednjo nedeljo, 10. januarja
2010, pa bo zbor gostoval z božič-
nim programom na Trsteniku pri
Kranju. 

Za vesel, zabaven začetek nove-
ga leta, bo poskrbela naša dram-
ska skupina POD STRAŽO s
predstavitvijo komedije LESENA
PEČ. Premiera bo v soboto, 9. ja-

nuarja 2010, ob 19. uri in ponovi-
tev v nedeljo, 10. januarja, ob 15.
uri v Kulturnem Hramu Ignacija
Borštnika v Cerkljah. Neutrudna
skupina s pomočjo prizadevnih
krajanov je pripravila za to pred-
stavo povsem novo scensko posta-
vitev. Igralce smo opremili tudi z
novimi naglavnimi mikrofoni, kar
bo omogočalo dobro slišnost in 
še boljšo povezanost z gledalci.

Kulturno društvo Davorin Jenko
Cerklje ob tem pregledu želi vsem
občanom in občankam občine
Cerklje in ostalim prijateljem
ter podpornikom kulture prijetne
praznične dni, sreče, veselja in 
zadovoljstva v polno kulturnem
letu 2010. Alojz Vidmar

Predstavili bomo božično zgodbo
V nedeljo, 27. decembra, ob 17. uri bo v kulturnem hramu Ignacija Borštnika v Cerkljah zanimiva 

predstavitev Božične zgodbe na odru.

TRGOVINA S KMETIJSKIM REPROMATERIALOM

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

d.
o.

o.

KAMNOSEŠTVO
Roman Šter s. p.

Zg. Brnik 18
4207 Cerklje

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

GSM: 041/36-88-79

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
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Brez rekordnih pridelkov
Oktobra so v Cerkljah že dvajsetič tehtali največje pridelke. 

Jubilejna, dvajseta prireditev A prideš ... na
Naj pridelek 2009? ni postregla z novimi re-
kordi, vseeno pa so bili nekateri zavidanja
vredni. Še najbližje rekordu so bili tudi tokrat
pri repi, kjer se je lani tehtnica ustavila pri kar
6,675 kilograma. Tudi letos je najtežja - tehta-
la je 5,82 kilograma - zrasla Maleševim v Po-
ženiku, letos pa jo je prinesel Uroš Maleš. 

Drugi pridelki so bili od rekordnih tež precej
oddaljeni. Zelje Mihe Sušnika s Suhe je tehta-
lo 10,085 kilograma, kar je slabih pet kilogra-
mov manj od rekordne zeljnate glave iz leta
2000, je sporočil voditelj prireditve Jože Jerič.
Tudi največja rdeča pesa (3,255 kg) je letos
zrasla v Poženiku, pridelal pa jo je Anton

Močnik. Najdebelejši krompir, težek 1,13 kilo-
grama, je prinesel Franc Gerkman iz Cerkelj,
med pridelovalci krmne pese pa se je znova 
izkazala Anita Cerar iz Komende (9,26 kg).
Najtežje rdeče korenje (2,13 kg) je prinesla
Anica Maček iz Adergasa, krmno (2,665 kg)
pa Petra Maleš iz Poženika. Pri nadzemni 
kolerabi se je tehtnica letos ustavila pri 4,22 
kilograma, pridelal pa jo je Marjan Por iz 
Krnice. Najtežja podzemna koleraba (6,070
kg) je letos zrasla na njivi Vide Kne s 
Cerkljanske Dobrave. V kategoriji za posebno
nagrado je komisijo najbolj očarala 11,43-
kilogramska lubenica, ki jo je prinesla Marija
Eržen iz Čirč, med drugim pa smo videli tudi

por, daljši od metra in pol. Prinesla ga je 
Cvetka Tušek iz Lenarta nad Lušo, ki na 
vsaki prireditvi pokaže tudi jajca, ki jih kokoši
izvalijo z največjo muko. Letošnja so tehtala
”samo” po deset dekagramov. 

Na letošnji prireditvi, ki sta jo drugič skupaj
pripravila Občina Cerklje in Mladinski center
Cerklje, je župan Franc Čebulj podelil poseb-
no zahvalo sicer odsotnemu Janezu Kuharju,
leta 1989 pobudniku Naj pridelka. Sodelujoče
pridelovalce in ostale gledalce pa je v dvorani
Kulturnega hrama Ignacija Borštnika pozdra-
vila tudi Sonja Bukovec, državna sekretarka
na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano. Simon Šubic, foto: Matic Zorman

Sredi novembra je bila v Kulturnem hramu Ignacija Borštnika v
Cerkljah zaključna prireditev regijskega ocenjevanja medu, ki ga je 
že petič pripravilo Čebelarsko društvo Cerklje. Najboljšo oceno
strokovne komisije je prejel Vili Luznar iz Krope za gorenjski gozd-
ni med, ki je tako prejel pokal Prvak Gorenjske. Vili, ki ima petdeset
panjev in je bil v preteklosti tudi predsednik čebelarskega društva 
Karavanke Begunje, je bil uspešen tudi že na prejšnjih ocenjevanjih.

Strokovna komisija z ljubljanske biotehniške fakultete pod vodstvom
Malči Božnar je sicer v ocenjevanje prejela 121 vzorcev hojinega,
smrekovega, akacijevega, cvetličnega, gozdnega in lipovega medu, ki
so ga poleg gorenjskih čebelarjev poslali tudi nekateri čebelarji z
drugih delov Slovenije. 49 medov je prejelo zlato priznanje, 38 sre-
brno in 21 bronasto priznanje, za trinajst medov pa so pridelovalci pre-
jeli zahvalo. ”Letošnji med je po mnenju strokovne komisije zelo
kvaliteten, res pa je, da nobena sorta izrazito ne izstopa,” je pojasnil
Franci Strupi, predsednik čebelarskega društva Cerklje. 

Cerkljanski čebelarji so poskrbeli tudi za kulturno zabavni program,
v katerem so sodelovali Suha špaga, otroci iz vrtca Murenčki, kvartet
pevk OŠ Davorina Jenka Cerklje in harmonikar Janez Kalan, prire-
ditev pa je povezoval Jože Jerič. Simon Šubic, foto: Matic Zorman

Najboljša ocena za gozdni med
Na petem regijskem ocenjevanju medu je naziv prvaka Gorenjske 

za gozdni med prejel Vili Luznar iz Krope. 

Na petem regijskem ocenjevanju medu so podelili 49 zlatih, 38 srebrnih in 21
bronastih priznanj. 



Šola

N OV I C E  I Z P O D  K RVAVC A - 37

Trgovina z elektro in tehničnim materialom.

Velika izbira novoletnih lučk! 

Suhadole 21, 1218 Komenda; tel.: 01/8341399
e-mail: info@loginbv.si, web: www.loginbv.si

Največja 
izbira
pirotehnike
po ugodnih 
cenah 
v trgovini 
Tinex v Šenčurju

P.E. prodaja pirotehnike Novak

Odprto tudi zadnjo nedeljo v decembru.
Vljudno vabljeni!
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Šestošolci so se pod vodstvom profesorice Daniele Močnik 9. novem-
bra, kar je povsem naključno sovpadalo z obletnico rojstva slavnega ro-
jaka Davorina Jenka, odpravili po poteh kulturne dediščine. Na kul-
turnem dnevu z naslovom Ali poznaš kulturno dediščino svojega kraja?
so obiskovali tukajšnje vasi, se srečevali z njihovimi znanimi prebival-
ci in se z njimi pogovarjali. Ogledali so si tudi kulturne in druge zna-
menitosti, kot so cerkve, Strmol, cerkljansko pokopališče, občino,
starodavno lipo ... Kulturni dan so zaključili na kmetiji Galjot, kjer so
jih tudi prijazno postregli. Učenci so prejeli tudi promocijsko gradivo o
občini Cerklje, ki sta ga prispevala občina in Društvo obrtnikov in pod-
jetnikov Cerklje.                                                                        S. Š.

Šestošolci po poti 
kulturne dediščine

Šolski parlament 
o rasizmu, nestrpnosti

Novembra so na OŠ Davorina Jenka skupaj z OŠ Orehek orga-
nizirali prvi šolski parlament na temo Rasizem, stereotipi, diskrimi-
nacija in tako obeležili 16. november, Mednarodni dan strpnosti, ter
20. obletnico Konvencije o otrokovih pravicah. Organizirala ga je
Saša Bogataj Suljanović, ki je na parlament povabila goste Failo
Pašić Bišić, Katjo in Dramana Celin ter vsem poznanega učitelja
Stephena Zuluja. Na začetku so učenci izvedli delavnico, na kateri so
na osnovi fotografije povabljenih gostov pisali, kako si predstavljajo
njihovo življenjsko zgodbo, kasneje pa so slišali tudi njihove prave
zgodbe. Pokazalo se je, da učenci razmišljajo o ljudeh na osnovi zu-
nanjih značilnosti. To je bil tudi namen delavnice, torej opozoriti na
stereotipno razmišljanje. Gostje so z učenci delili tudi izkušnje, ki jih
imajo z diskriminacijo, stereotipi in rasizmom ter povedali, kako se
lahko proti takemu razmišljanju borimo.                                  S. Š.
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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.

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

Jerovšek Marjeta, s.p. 

Cenjenim gostom želimo 
srečno novo leto in se priporočamo.

TRGOVINA
Z NOVIMI IN RABLJENIMI AVTODELI

AVTOKLEPARSTVO

Dvorje 93, 4207 CERKLJE

GSM: 041/331 396

Tel./fax: 04/25 26 750

se priporoča

MILAN KRNIČAR s.p

Septembra, ko nas že pozdravljajo jesensko obarvana drevesa, zjutraj
se po dolinah vlečejo meglice, vročina že popušča, hladen dež in veter
postajata pogosta spremljevalca dneva, se na hodnik zaloškega vrtca
vsako leto naseli ”teta Jesen”. Že v sredini septembra vzgojiteljici in po-
močnici snujemo načrt, kako jo bomo otrokom pričarali, na pomoč nam
nato priskočijo starši. Skupaj z otroki pogledujemo po vrtovih, njivah in
sadovnjakih za jesenskimi pridelki, ki jih pridno prinašamo v vrtec. Na
predvečer koledarske jeseni smo vzgojiteljici in pomočnici iz slame in
koruze postavile kozolec, kamor smo posedle ”teto Jesen”, ki je že
naslednje jutro otroke in starše pozdravila s peharjem ovsa, priprav-
ljenega za setev. Otroci so pod kozolcem z budnim očesom iskali svoje
pridelke. Zapeli so ji tudi pesmice. Vzgojiteljici, pomočnici vzgojiteljici
in učiteljica prvega razreda pa smo zaigrale lutkovno igro ”Spet je jesen
prišla”. Ko se je po nekaj dneh ”teta jesen” poslovila od nas, smo se še
naprej sprehajali po poljskih in gozdnih poteh ter opazovali njeno barvi-
tost. Otrokom je teknila zelenjavna juha, ki smo jo skuhali iz pridelkov.
Sadje smo porabili za sadno kupo in se z njo posladkali.

Ida Vadnov

Teta Jesen v vrtcu

Pester december
December je na OŠ Davorina Jenka še posebej pester. Devetošolci so

tako za starše 4. decembra pripravili glasbeno predstavo Ježeva hišica.
Sami so poskrbeli za kostime, kuliso in pesmi. Izkupiček prireditve so
namenili azilantom na Viču. 10. decembra so dobrodelni koncert za
starše pripravili še šestošolci pod vodstvom mentorice Mirjane Huljev,
izkupiček pa namenili šolskemu skladu. 11. decembra so med drugim
sodelovali na otroškem sejmu v Kranju, 18. decembra so se nekateri
odpravili v London. Za jutri, 23. decembra, ob 19. uri za starše in
druge občane pripravljajo praznični koncert Sredi zvezd, ki bo ob letu
astronomije potekal v kulturnem hramu Ignacija Borštnika. 24. de-
cember bo zadnji letošnji šolski dan, zato bodo učenci prisluhnili no-
voletnemu koncertu, na koncu pa bodo tudi malo rajali. Verjetno ste že
opazili, da je šola v Cerkljah letos enotno praznično okrašena. Zato so
poskrbeli učenci na tehniškem dnevu.                                         S. Š.

Razpis za vpis otrok v novozgrajeni oddelek
vrtca ”Murenčki”, enota Zalog

V oddelek vpisujemo otroke, ki bodo 1. februarja 2010 dopolnili starost 
18 mesecev, in ostale otroke do dopolnjenega 4. leta starosti.

Starši morate izpolniti novo vlogo za vpis v vrtec, ki jo dobite na spletni strani vrtca.
Izpolnjeno vlogo, skupaj z dokazili, ki so v vlogi navedeni, pošljite 

po pošti na naslov: 
Vrtec ”Murenčki” pri OŠ Davorina Jenka Cerklje, Krvavška cesta 2, 4207 Cerklje.

Upoštevali bomo vloge, ki bodo prispele na razpis do 15. januarja 2010.
Novo vlogo morate izpolniti tudi tisti starši, ki ste otroka že enkrat vpisali.

Oddelek bo predvidoma odprt v začetku meseca februarja 2010.

Vrtec ”Murenčki” pri OŠ Davorina Jenka Cerklje
Damijana Božič - Močnik, ravnateljica

HIŠA LEPOTE IN SPROSTITVE

Spalatium, Slovenska cesta 31 b, Cerklje na Gorenjskem

Ker se želimo vsaki stranki posebej posvetiti, je obisk možen 
le po predhodnem dogovoru na telefonski številki

051 62 50 30

nege obraza in telesa pedikura manikura
geliranje in podaljševanje nohtov klasična depilacija

diagnoza kože, svetovanje in prodaja kozmetičnih izdelkov
NOVO:                                        - polpermanentno podaljševanje 

trepalnic sladkorna depilacija - naravna, 
učinkovitejša in manj boleča depilacija 

Polepšajte praznične dni svojim dragim z nakupom 
darilnega bona Spalatium.

V mesecu decembru 15 % praznični popust!
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Rokometni klub Cerklje v tekmovalni sezoni
2009/10 sodeluje v tekmovanjih Rokometne
zveze Slovenije s selekcijami v mini rokometu
deklic in dečkov do 11. leta starosti, mlajših
dečkov A, starejših dečkov A, mladincev v 2.
državni ligi center in člani, ki tekmujejo v 2.
državni ligi Zahod.

Še posebej se je klub v letošnji sezoni okre-
pil na strokovnem področju, saj smo v izobra-
ževanje za pridobitev trenerske licence napoti-
li večje število naših sodelavcev. Robert Fajon
deluje v mini rokometu, ekipo mlajših dečkov
A vodi Matija Mušič, mladince Jure Zaplotnik
ter Domen Likozar, ki trenira našo odlično
člansko ekipo. V klubu še vedno za strokovno
delo v mlajših selekcijah skrbi Jože Cuderman,
ki v sklopu rokometne akademije Uroša Zor-
mana vodi mini rokomet in starejše dečke A.
Vsi omenjeni imajo pridobljeni, strokovni na-
ziv Trener rokometa 2, kar zadostuje za stro-
kovno vodenje ekip v omenjenih tekmovanjih.

Kako nam kaže v tekmovalnem delu? Člani
so se že uvrstili v zaključni del tekmovanja v
ligo za prvaka za uvrstitev od prvega do osme-
ga mesta. Do zaključka v predtekmovalnem
delu na domačem igrišču igramo samo še z
ekipo RK Jadran 2009 iz Kozine, ki jo bomo
odigrali 23. januarja 2010. Z omenjeno tekmo
bomo tudi zaključili predtekmovanje v 2. DRL
Zahod vse tja do 13. februarja 2010, ko se za-
čne boj v Ligi za prvaka 2. DRL.

Mladinci, ki so trenutno na tretjem mestu v
predtekmovalni skupini CENTER, bodo po
vsej verjetnosti igrali v nadaljevanju za uvrsti-
tev od 9. do 13. mesta med skupno 26 ekipami.
Starejši dečki A so v skupini CENTER I na 7.
mestu in se bodo v nadaljevanju borili za konč-
no uvrstitev v drugi polovici ekip. A v tej ka-
tegoriji je še posebej pomembno, da ekipa do-
bro napreduje, nabira izkušnje in se pripravlja
za naslednjo tekmovalno sezono. Prav tako su-
vereno napredujejo tudi naši najmlajši, za ka-
tere je pomembno, da rokomet občutijo kot
atraktivno in kolektivno igro. Rezultate vseh

naših ekip si lahko ogledate na naši spletni
strani - www.rk-cerklje.si.

Vse ljubitelje rokometne igre bi povabili na
turnir, ki ga organizira Rokometna akademija
Uroš Zorman. Tekmovanja bodo v soboto, 19.
decembra 2009, z začetkom ob 9. uri v Šport-
ni dvorani Cerklje. Med seboj se bodo pomeri-
le vse ekipe Mini rokometa, ki delujejo v okvi-
ru akademije, na srečanju pa bodo prisotni tudi
nekateri naši najboljši državni reprezentanti.

Za konec se zahvaljujemo županu Francu Če-
bulju, vsem sponzorjem, donatorjem in prijate-
ljem rokometne igre za pomoč, ki ste nam jo
nudili za izvedbo našega programa, ter navija-
čem, ki nas spremljajo in spodbujajo na doma-
čih in gostujočih tekmah.        UO RK Cerklje
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PRODAJA NOVIH IN 
RABLJENIH VOZIL

POOBLAŠČENI FIAT SERVIS

POPRAVILO VOZIL VSEH ZNAMK
KLEPARSTVO, LIČARSTVO, MEHANIKA, POLNJENJE

KLIM, OPTIKA, AVTOVLEKA, VULKANIZERSTVO

POGODBENO SODELOVANJE 
Z VSEMI ZAVAROVALNICAMI

- SKLEPANJE AVTOMOBILSKIH ZAVAROVANJ
- CENITVE AVTOMOBILSKIH ŠKOD

Andrej Ambrož s.p., 
Lahovče 40, 4207 Cerklje 

t: 04 252 90 50, 
e: info@ambroz.si

www.ambroz.si

Želimo Vam 
vesele božične 

in novoletne praznike

Gorenc Igor - Stare

LASERSKI RAZREZ
(pločevina, cevi)

www.gorenc.si
tel. 04/28 16 100

Ob jubileju smo se odeli v novo

grafično podobo in posodobili

našo spletno stran. Ker pa je

pravo veselje samo tisto, ki ga

delimo z drugimi, vas bomo v

prihodnje preko spletne strani

presenečali s številnimi popusti

in darili. 

Vabimo vas, da se vpišete na
naši novi spletni strani

www.gorenc.si 
in si s tem prislužite lično kapo.

Ponosni smo, da skupaj z vami

rastemo že 40 let, zato bi vam ob

tej priložnosti radi voščili vesel

božič in srečno novo leto.

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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Posebna pozornost
strokovnemu delu

Rokometni klub Cerklje je v letošnji sezoni v izobraževanje za 
pridobitev trenerske licence napotil večje število svojih sodelavcev.
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Mlajši pionirji Krvavec Tonač so z nastopi v
Kranjski Gori, Ilirski Bistrici, Komendi, Vrh-
niki, Ljubljani (Geoplin Slovan, Šentvid in
Parklji Bežigrad) in seveda v Cerkljah osvojili
drugo mesto v skupini. Z ekipami najmlajših
pionirjev in pionirk pa se bodo udeležili Son-
čkovega dneva v Novi Gorici. Naši otroci bodo
igrali proti ekipam Lignano, Monfalcone - Ita-
lija, Kraljevica - Srbija, Vipava, Nova Gorica,
Šempas, Šentjur, Šentvid, KŠ Mario Primorac
in Borut Besedič, obe Maribor, ter Union
Olimpija Ljubljana. 

Pionirji Europcar Krvavec so zaključili leto z
lepo zmago proti Komendi. V svoji skupini 2.
SKL so osvojili drugo mesto za TCG Merca-
torjem iz Škofje Loke in pred Komendo, ŠD

Simon Jenko, Gorenjo vasjo in Jesenicami. De-
cembra so se udeležili tudi mednarodnega turnir-
ja za pokal Kranja in močnega turnirja v Podče-
trtku.

Kadeti Krvavec Botana igrajo proti ekipam Ra-
dovljica, Žiri, Jesenice, Stražišče in Šenčur. Mla-
dinci Ambrož Krvavec so premagali ekipo Tinex
Medvode 80:77, igrajo pa še proti Pingvini
Šmartno, Ilirija, Stražišče, Škofja Loka in Tri-
glav Kranj.

Najbolje gre članom Krvavec Meteor, ki so
zmagali vseh prvih šest tekem zapored. Prema-
gali so Krko 80:67, Potočje Posavje Krško 72:67,
Ihan 86:79, Velike Lašče 84:65, Ivančno Gorico
78:60 in Utrip Trzin 86:78. Na lestvici 3. SKL
center bodo tako prezimili na prvem mestu.

Ob koncu leta se zahvaljujemo Občini Cer-
klje in županu Francu Čebulju ter zvestim
sponzorjem: Europcar, d. o. o., Izolacija Ke-
pic, Ambrož Martin s.p. Prašno barvanje in
eluksiranje, pizzerija Botana, pizzerija Tonač,
Meteor, d. o. o., gostišče Češnar, Simon Lom-
bar s.p., Mesarstvo Kmečki Hram, Avtopralni-
ca Rožman, Miha Begelj, Jernej Jerman, Mat-
jaž Golob, Jože Korošec, dr. Franc Mezeg zo-
bozdravstvo, brunarica Štern, Sejmi EMS, To-
divo, d. o. o., Milan Krničar s.p., Ani Kepic
s.p., Globočnik Janez s.p., Viktor Kern s.p.,
Tomaž Stare s.p., Romas, d. o. o., Simpex
Kranj in Andrej Ambrož Lahovče. 

ŠD Krvavec 

Vodilni v tretji slovenski ligi
Ekipe ŠD Krvavec uspešno zaključujejo z letošnjimi nastopi, člani bodo čez novo leto 

celo vodilni v 3. slovenski košarkarski ligi. 

Majaron pokal je serija rekreativnih turnirjev trojk v odbojki na miv-
ki, ki je popestrila štiri poletne sobote. Potekala je na dveh različnih pri-
zoriščih (Kanu hotel in Zbiljsko jezero), skupaj pa je na njih nastopilo
30 ekip. Zasluge za organizacijo turnirjev gredo predvsem odbojkarski
sekciji Športnega društva Adergas z Urošem Grilcem in Janezom
Petričem na čelu. 

”Zahvaljujeva se tudi vsem drugim, ki so pripomogli k izvedbi teh,
kljub stalnim vremenskim preglavicam izjemno lepo uspelih druženj in
tekmovanj, ki so s prikazom odbojkarskega znanja vseskozi navduše-
vala mnogoštevilne navijače in mimoidoče obiskovalce. Posebna zah-
vala gre tudi sponzorjem, ki so omogočili oblikovanje manjših nagrad-
nih skladov, ki smo jih razdelili med najboljše ekipe, zato že sedaj vse
zainteresirane sponzorje vabimo k sodelovanju tudi naslednje leto.
Lepo ste vabljeni tudi vsi ljubitelji odbojke na mivki, tako tisti, ki bi
radi preizkusili svoje odbojkarsko znanje, kot tudi tisti, ki le-tega raje
občudujete ob hladnem pivu in klepetu s prijatelji,” ob tem pravi Uroš
Grilc. 

Pozimi odbojkarji dvakrat na teden trenirajo v športni dvorani v
Cerkljah in se že pripravljajo na naslednjo sezono. Dejavni so tudi v
Pokalu Slovenije, kjer so letos na žalost že vse tri njihove sekcije izpa-
dle, in v osrednjeslovenski rekreativni EL-TT odbojkarski ligi, kjer nji-

hova zasedba Isto dobr pridno posega tudi po najvišjih mestih na lestvi-
ci. 

Več o pokalu Majaron in ostalih aktivnostih odbojkarske sekcije
Športnega društva Adergas si lahko preberete tudi na internetu
(www.okadergas.net).                                                   Simon Šubic

Letos prvič organizirali pokal Majaron 
Ob poplavi raznovrstnih dogodkov se je letošnje poletje pojavil še novinec med športnimi prireditvami - 

Majaron pokal 2009, ki so ga organizirali odbojkarji iz Adergasa.
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SLIKOPLESKARSTVO

SUHA MONTAŽA
KNAUF

ADAPTACIJE IN 
ZAKLJUČNA DELA V

GRADBENIŠTVU

Dvorje 71, 4207 Cerklje

matjazstirn@gmail.com

041/432 212GSM

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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Na Bledu in drugod po Gorenjskem bodo od 25. do 31. januarja
potekale Svetovne zimske masters igre oziroma t. i. amaterska zimska
olimpiada. Pisani mednarodni udeležbi, ki se bo pomerila v hokeju,
smučanju, biatlonu, teku na smučeh, smučarskih skokih in dvo-
ranskem nogometu (futsalu), se bo pridružila tudi ekipa iz Cerkelj, ki
si je nadela ime Fjakarji. Nastopili bodo na tekmovanju v dvoranskem
nogometu v starostni kategoriji nad 25 let. 

”Večino ekipe sestavljamo fantje iz občine Cerklje, nekaj pa jih pri-
haja tudi od drugod. Večina igra nogomet v gorenjski ligi in smo torej
popolni amaterji, kar je tudi pogoj za sodelovanje na masters igrah. Že
prvič, ko smo slišali za te igre, se nam je zdela ideja zelo zanimiva, ko
smo slišali, da bodo na Bledu, pa smo bili takoj za akcijo,” je pojasnil

Jože Rehber z Zgornjega Brnika. Predvideno je, da se bodo nekatere
futsal tekme odigrale tudi v Cerkljah, tako da jih boste morda imeli
možnost spodbujati kar v domačem kraju. Ekipa je že opravila javno
predstavitev v Štalci, odziv je bil kar dober. ”Nastop na masters igrah
je kar precejšen finančni zalogaj, saj bomo poskrbeli za enotno opre-
mo, ves teden bomo tudi bivali na Bledu, zato smo veseli vsakega
sponzorja. Nekaj se jih je že nabralo, podprla pa nas je tudi občina
Cerklje. Še vedno so dobrodošli tudi novi pokrovitelji,” dodaja Rehber
(zainteresirani sponzorji ga lahko pokličete na 041/393 927). Kot so
nam zaupali fantje, se naj bi masters iger udeležila še dva Cerkljana:
Krištof Gašpirc in Peter Slatnar, ki se bosta preizkusila v smučarskih
skokih.  Simon Šubic

V začetku novembra smo se v velikem številu
udeležili občinske slovesnosti ob položitvi te-
meljnega kamna za izgradnjo Nogometnega
centra Velesovo. Nagovoril nas je župan Franc
Čebulj s predstavitvijo projekta, njihovim na-
menom in višino investicije, ki bo bremenila
občinski proračun. To je bil velik dan za vse
člane NK in druge ljubitelje nogometa, saj smo
na ta dogodek čakali že kar vrsto let. Nogomet-
ni center bo velika pridobitev za celotno občino
Cerklje, saj le tako lahko mladim nudimo zdra-
vo in športno prihodnost. V prvi vrsti pa vsem
obstoječim selekcijam kluba, saj trenutno dela-
mo v nemogočih garderobnih prostorih. Grad-
nja se je med tem časom že začela, saj nam je
župan zagotovil, da naj bi bila dokončana že do
nove nogometne sezone.

V klubu se zavedamo te občinske investicije,
zato že kar nekaj sezon intenzivno delamo na
področju pridobivanja novih članov in na rezul-
tatih po posameznih ekipah, saj je to najboljša
motivacija za celotni klub in posameznega ig-
ralca. V letošnji sezoni nastopamo kar v devetih
starostnih ekipah, kar ni bilo še nikoli doslej.
Od tega je sedem moških in tri ženske ekipa.
Pohvalimo pa se lahko tudi z ekipo U6, kjer
pridno trenirajo otroci naše občine, stari od šti-
ri do sest let. Smo na polovici sezone in se res-
nično lahko veselimo dobrih rezultatov, saj ima-
mo kar dve ekipi, ki zasedata prvo mesto v go-

renjski ligi. To je ekipa članov in ekipa U14. Ima-
mo dobro izhodišče za spomladanski del, potre-
bno je stati na realnih tleh in ponoviti to, kar zna-
mo, saj le tako lahko naredimo korak v višjo no-
gometno ligo. Prav tako imajo vse ostale ekipe
kadeti, U13, U12, U10, U8 možnost spomladi še
izboljšati svoj rezultat ali pa vsaj obdržati osvo-
jeno mesto v ligi. Tudi ženske tri ekipe so solid-
no uvrščene. Pri članicah ne moremo pričakova-
ti večjih rezultatov, saj imamo novo mlado ekipo,
dobro pa sta na poti ekipi U17 in U14. Zimski del
sezone treniramo v športni dvorani Cerklje, ven-

dar je zelo zasedena tako, da mlajše selekcije ob-
iskujejo še Zalog, v primeru primernega vreme-
na pa so starejše ekipe trenirajo zunaj. Pripravlja-
mo se na zimske priprave, kjer je prvi namen do-
bro trenirati, se pozitivno družiti in to energijo
prenesti po ekipah. Udeležili se jih bomo prve
dni v mesecu marcu v italijanskem športnem
centru Lignano.

Vsem članom, trenerjem, staršem NKV in
drugim občanom želimo vesele božične prazni-
ke ter srečno, zdravo novo leto 2010! 

NK Velesovo

Člani jesenski gorenjski prvaki
Ekipi članov in U14 iz Nogometnega kluba Velesovo sta jesenski del gorenjske lige končala na prvem mestu.

Tudi Cerkljani na amaterski olimpiadi
Svetovnih zimskih masters iger se bodo udeležili tudi Fjakarji - futsal ekipa iz Cerkelj. 
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Gasilci, policija

Pa smo na koncu leta. Polno različnih poti,
obveznosti in dogajanja nas nekako potisne v
enosmerno pot razmišljanja o samem sebi, o
naših prijateljih in o naših bližnjih. Čas skoraj-
da prehitro teče in ne zavedamo se tempa, ki
nas razdvaja. Zakaj to pišem? Poskušam se
spomniti svojega minulega dela v tem letu in
ugotavljam, da se sploh ne zavedam konca leta.
Leto, ki se počasi končuje, je iz vidika policij-
skega dela minilo ugodno in brez negativnih
trendov. Sam sem z rezultati dela v splošnem
pomenu zadovoljen, verjamem pa, da bi se
našla zadeva, katero bi lahko rešili bolje. Še
vedno sem mnenja, da je potrebno medsebojno
sodelovanje za doseganje maksimalnih rezulta-
tov, saj bomo le tako ”močnejši” do negativnih
trendov (vlomilci, pijani vozniki ...).

O statističnih podatkih ter raznih dogodkih
tokrat ne bom govoril, ker smo v mesecu
družinskega dogajanja, medsebojnega povezo-
vanja in odpuščanja napak svojim znancem in
prijateljem. Rad bi vas samo spomnil, da v

času praznovanj uporabljajte pirotehnična
sredstva v skladu z varnostnimi priporočili
proizvajalca in v času, ki ga določa zakonoda-
ja (od 25. decembra do 2. januarja). Bodite po-
zorni tudi na vozila tujega registrskega območ-
ja z osebami, ki prodajajo razne artikle in si
ogledujejo okolico stanovanjskih objektov, saj
so ti največkrat storilci kaznivih dejanj. V
večernem času imejte prižgano vsaj eno luč,
čeprav vas ni doma. Ker se je smučarska se-
zona z manjšo zamudo že začela, vas prosim
za strpno udeležbo v prometu, sam pa oblju-
bim, da bomo z radarskim nadzorom poskušali
kar najbolj vplivati na umirjanje hitrosti
voznikov, posebej v jutranjem času, ko se vsem
mudi na smučišče.

Vsem občanom občine Cerklje na Gorenj-
skem želim resnično tople božične praznike v
krogu tistih, ki jih imate najrajši. Bodite srečni
tudi v letu 2010, saj je življenje z nasmehom in
dobro voljo mnogo lažje. Pa srečno ...

Vodja policijskega okoliša Robert Šebenik

Modri kotiček
V času praznovanj uporabljajte pirotehnična sredstva v skladu z varnostnimi priporočili proizvajalca 

in v času, ki ga določa zakonodaja - od 25. decembra do 2. januarja.

Vsi člani gasilskih društev čutimo veliko pripadnost najbolj humani
organizaciji. Pripravljeni smo pomagati kadarkoli, kjerkoli in komurko-
li, kajti vrednote, na katerih gasilci gradimo svoje delo, so ponos, po-
žrtvovalnost in solidarnost. Velika prednost naše organizacije je v tem,
da lahko črpamo energijo za delo iz naše bogate tradicije in dobrih
medsebojnih odnosov. Vemo, da najpomembnejše vrednote v življenju
niso naprodaj, da jih ni mogoče kupiti in ne prodati. Preprosto morajo
biti dane.

Če pregledamo opravljeno delo naše gasilske zveze, lahko rečem, da
smo delali dobro. V okviru gasilske zveze dobro delujejo naslednje ko-
misije.

Komisija za izobraževanje pri GZ Cerklje je zelo delavna, saj vsako
leto organizira tečaje za pridobitev novih činov v gasilstvu, s tem pa
tudi nova znanja, ki jih slušatelji s pridom uporabljajo pri svojem delu
v društvih. Organizira pa tudi tečaje za pridobitev gasilskih specialno-
sti, kateri tečaji so v pristojnosti Gasilske zveze.

Vsega tega pa prav gotovo ne bi dosegli, če v svoje vrste ne bi znali
pritegniti novih članov, predvsem mladine, ki bodo nadaljevali našo
tradicijo. V naši Gasilski zvezi se lahko pohvalimo, da prav v vseh ga-
silskih društvih delujejo Komisije za delo z mladimi. Mladi na tekmo-
vanjih dosegajo zelo dobre rezultate. V prihodnje bomo morali razen
tekmovanj zanje organizirati tudi kakšne družabne igre ali kaj podo-
bnega.

Komisija za delo s članicami vsako leto pripravi kar nekaj aktivnosti
od skupnih srečanj in tekmovanj na nivoju GZ in GZ Gorenjske. Ude-
ležijo se srečanj članic GZG, organizirajo pa tudi prednovoletno sreča-
nje gasilk GZ Cerklje.

Posebno mesto v gasilstvu si zaslužijo gasilski veterani, ki so zelo
aktivni predvsem na tekmovanjih. Žal pa v nekaterih društvih name-
njajo premalo pozornosti do teh članov. Zavedati se moramo, da so prav
oni v veliki meri zaslužni za to, kar imamo mi danes.

Komisija za odlikovanja skrbi, da se vsako leto pravočasno obravnava
poslane predloge društev za priznanja in odlikovanja, s katerim se želi-
mo posameznikom zahvaliti za njihov trud in delo v gasilstvu.

Zelo delovna je tudi komisija za preventivo. Vsako leto organizira
predavanja o vzrokih nastanka požara, potem pa še praktičen prikaz ga-
šenja z RGA. Tudi letos je bil prikaz gašenja požara trdnih snovi, plina
Butan-Propan, ter požar olja v gospodinjstvu. Možno pa je bilo tudi ku-
piti nove RGA.

Glede na to, da svoje delo v Gasilski zvezi opravljamo v prostem
času, bi se rad zahvalil vsem predsednikom komisij, ki delujejo pri Ga-
silski zvezi, kakor tudi članom predsedstva in Nadzornega odbora za
vso opravljeno prostovoljno delo.

Prav tako bi se rad zahvalil vsem PGD-jem in njihovemu vodstvu za
dobro medsebojno sodelovanje. O operativnem delu naših gasilcev pa
v eni naslednjih številk.

V imenu GZ Cerklje želim vsem prebivalcem Občine Cerklje srečno,
zdravo in varno leto 2010.         

Jožef Žlebir, predsednik GZ Cerklje

Zahvala
Ob nedavnem požaru na gospodarskem poslopju se iz srca zahvalju-

jemo vsem gasilcem iz PGD Zgornji Brnik, Cerklje, Spodnji Brnik, Za-
log in Velesovo, ker so s hitrim posredovanjem in odločnim delom
dosegli, da ni prišlo do še večje tragedije. Zahvaljujemo se tudi sose-
dom, vaščanom, prijateljem, podjetju Exoterm IT, sodelavcem Občine
Cerklje na Gorenjskem, podjetju Rešet in vsem, ki ste nam v nesreči
tako hitro in nesebično priskočili na pomoč.

Še enkrat hvala!                     
Družina Kropar z Zgornjega Brnika

Gasilska zveza delala dobro
Gasilsko zvezo Cerklje združuje osem gasilskih društev, v katere je včlanjenih 1075 članic in članov, 

od tega 250 operativnih gasilcev.
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KMETIJSKA ZADRUGA CERKLJE, z.o.o.

Slovenska cesta 2, 
4207 Cerklje

Telefon: 04/25-29-010, 
Fax: 04/25-29-011, 
E-pošta: kzcerklje@siol.net

Nagrade:

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

Rešitve križanke (nagradno geslo)
pošljite na dopisnicah do srede, 14.
januarja 2010, na Gorenjski glas, Blei-
weisova cesta 4, 4001 Kranj ali pa jih
oddajte v naši malooglasni službi.
Izžrebance bomo objavili v Gorenj-
skem glasu 16. januarja 2010.

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



Zadnja
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V Dvorjah 
Vas pričakujemo 
vsak dan 
od 7. do 19. ure 
ob sobotah pa 
od 8. do 12. ure.
www.jakopina.si
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Od 13. do 16. decembra je v Cerkljah na
pobudo Mita Trefalta gostovala vokalno in-
štrumentalna skupina Skrivancy iz Jiraskove
Gymnazie v Nachodu na Češkem. Ob tej pri-
ložnosti so 14. decembra v Kulturnem hramu
Ignacija Borštnika pripravili koncert božičnih
pesmi. Predstavili so se z dvanajstimi češkimi
božičnimi in koledniškimi pesmimi, v sodelo-
vanju z mladinskim pevskim zborom OŠ Da-
vorina Jenka pa so gledalci prisluhnili tudi
slovenskim božičnim skladbam. Koncert si je

ogledal tudi češki veleposlanik v Sloveniji Pe-
ter Voznica s soprogo. Pozdravil je tudi občin-
stvo in se zahvalil cerkljanskim družinam, ki
so na svojih domovih sprejele češke otroke.
Prireditev je vodil Miro Trefalt, pred in po kon-
certu pa so cerkljanski učenci prodajali novo-
letne izdelke, izkupiček od prodaje pa name-
nili šolskemu skladu.

Zbor Skrivancy, po slovensko Škrjančki, je
nastal leta 1996 na pobudo njegovega dirigen-
ta Milana Poutnika. Kot je povedal povezo-

valec prijetnega koncerta Mito Trefalt, je v tri-
najstih letih v zboru sodelovalo približno
dvesto otrok, sedaj pa šteje trideset članov.
Najraje igrajo gotske, renesančne, baročne,
klasicistične in tudi moderne skladbe. 

Češki gostje so koncert ponovili tudi za
učence OŠ Davorina Jenka, med bivanjem v
Sloveniji pa so si ogledali tudi Ljubljano,
Škocjanske jame in Piran, udeležili pa so se
tudi pouka.

Simon Šubic, foto: Matic Zorman

Koncert čeških božičnih pesmi
Češka vokalno inštrumentalna skupina Skrivancy je sredi decembra gostovala v Cerkljah. 

Vokalno inštrumentalna skupina Skrivancy z dirigentom Milanom Poutnikom (s kitaro)




