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Občina Cerklje je konec junija izstopila iz
Cera Gorenjska in podpisala pogodbo o
skupnem ravnanju z odpadki v regijskem
centru Rcero Ljubljana. Zakaj?

”K Rceru Ljubljana smo pristopili iz povsem
jasnih razlogov, pri tem nas je vodila predvsem
obveznost iz evropske direktive, po kateri mo-
rajo občine v obdobju 2007-2013 urediti rav-
nanje z odpadnimi vodami oz. kanalizacijo in
sistem ravnanja z odpadki. Na Gorenjskem v
zadnjih šestnajstih letih o lokaciji centra za
ravnanje z odpadki nismo našli konsenza ne s
”prizadetimi” občani ne med župani, zato sem
pred osmimi meseci začel razmišljati o drugi
rešitvi. Priložnost se je pokazala v Ljubljani, o
tem pa je resen pogovor z direktorjem Snage
Jankom Kramžarjem stekel konec februarja le-
tos. Tako smo vložili vlogo za sodelovanje v
Rceru Ljubljana, po treh sestankih, od katerih
je bil eden tudi z ministrstvom za okolje in
prostor, ter nekaj korespondenčnih telefonskih
pogovorih, pa smo se v dobrih treh mesecih že
uspeli dogovoriti. Ko je bila uspešno izpeljana
še vsa zahtevana procedura znotraj holdinga

Snaga in med občinami ustanoviteljicami Rce-
ro Ljubljana, smo podpisali pogodbo, to je bilo
23. junija v Grosupljem. Že tako hitro sklenjen
dogovor kaže, da imamo v Ljubljani resnega in
odgovornega sogovornika, in prepričan sem,
da se bo čez čas pokazalo, da smo sprejeli pra-
vilno določitev.”

Kakšna je vsebina pogodbe? Kaj ste se
dogovorili?

”Občina Cerklje, vključno z brniškim letali-
ščem, je ena od sedmih občin, ki smo dodatno
pristopile k projektu Rcero Ljubljana, vendar
pa ga ne bomo financirale. Razlog, da ne
bomo sodelovali pri gradnji predelovalnice od-
padkov, je v tem, da so se v Snagi želeli iz-
ogniti vnovičnemu mukotrpnemu usklajevanju
med vsemi sedemnajstimi občinami, ki so že
podpisale skupni dogovor o deležu, ki bi vsaki
po novem pripadal. Prav zato smo se dogovo-
rili, da občine pristopnice regijskega centra ne
bomo financirale, bomo pa zato plačevale za
pet odstotkov višjo ceno kot ustanoviteljice. Po
današnjih izračunih bi bila ta cena okoli 95 ev-
rov na tono odpadkov od njihovega prevzema
pri vratih do končne mehansko biološke in ter-
mične obdelave. S pogodbo smo si zagotovili,
da lahko tja pripeljemo 3.500 ton mešanih od-
padkov na leto in 500 ton bioloških odpadkov.
Gre za količino, ki je doslej še nikdar nismo
dosegli, glede na uspešno ločevanje odpadkov
v gospodinjstvih pa je tudi nikoli ne bomo. V
letu 2008 smo na primer v občini Cerklje zbra-
li 3.070 ton mešanih odpadkov, ta količina pa
se je zaradi ločevanja v letu 2009 že bistveno
zmanjšala. Projekt Rcero Ljubljana bo iz ev-
ropskih kohezijskih skladov prejel 77,5 milijo-
na evrov oz. 65 odstotkov vrednosti, kar je še
dodatno zagotovilo, da bo center zgrajen do
leta 2015, ko se bodo smeti iz Cerkelj tudi za-
čele odvažati v Ljubljano. Po drugi strani se
prav nič ne ve, kdaj se bo vprašanje odpadkov
uredilo na Gorenjskem. Glede na dosedanji
razvoj dogodkov sem zelo skeptičen. Z MBO
obratom v Polici jim najverjetneje ne bo uspe-
lo, v kolikor se bodo nazadnje odločili za Jese-
nice, pa mislim, da je za nas Ljubljana sploh
boljša rešitev. Po drugi strani še ne vemo, koli-
ko bi morala občina Cerklje sofinancirati Cero
Gorenjska.”

Ali izstop iz Cera Gorenjska prinaša kak-
šne finančne posledice za občino Cerklje?

”Občina Cerklje je v obdobju 1996 do 1998,
za kar smo podpisali pogodbo, sofinancirala
Cero Gorenjska v višini 7.463 evrov in to je ves
denar, ki smo ga v ta projekt vložili. V zadnjih
osmih letih je namreč Cero Gorenjska dobe-
sedno životaril, vmes je le tedanji tržiški župan
Pavel Rupar poskušal s Kovorjem, pri tem pa
sem ga podpiral tudi sam, vendar ideja iz zna-
nih razlogov ni uspela. Od leta 1996 do danes
so bile za Cero Gorenjske predlagane že števil-
ne lokacije. Najprej Polica, nato Radovljica,
Tromeja, Kovor, Tenetiše, kjer so povzročili
revolt prebivalcev in posledično zaprtje depo-

nije, potem ponovno Polica, sedaj, kakor sli-
šim, je menda predlog Jesenice. To je edini do-
sedanji uspeh Cera Gorenjske. In še to: s Ce-
rom Gorenjska, ki ga je vodila Mestna občina
Kranj, občina Cerklje nikdar ni podpisala po-
godbe in zato tudi ne more imeti nobenih fi-
nančnih obveznosti. Ne dvomim pa, da kranj-
ska občina nima finančnih posledic, saj je na
podlagi lastne odločitve in ne po sklepu Cera
Gorenjske v nakup zemljišča na Polici z zasta-
relo tehnologijo za MBO ter v pripravo doku-
mentacije vložila okoli štiri milijone evrov. A
to prepustimo Kranjčanom in njihovi mestni
oblasti, da sami rešijo.”

Kdo bo odslej odvažal smeti iz Cerkelj?
”Po sedanji ureditvi Komunala Kranj odpelje

mešane odpadke v Zarico, od tam pa bi jih mo-
ral po novi pogodbi odvažati Papir servis iz
Ljubljane, ki je bil izbran na javnem razpisu,
saj je bila njegova cena 137 evrov na tono od-
padkov, medtem ko trenutno plačujemo pri-
bližno 165 evrov na tono. Glede na nižjo ceno
odvoza je občinski svet pred časom sprejel tudi
nove, nižje cene za odpadke, po katerih bi pov-
prečno štiričlansko gospodinjstvo v Cerkljah
plačevalo okoli deset evrov na mesec. Glede na
stanje na Zarici pa se sprašujem, do kdaj bo
tako pretovarjanje dovoljeno. Bojim se, da nas
bodo enkrat smeti pričakale pred vrati.”

Na junijski seji je občinski svet potrdil re-
balans proračuna. Kaj prinaša?

”Zaradi bistveno večjega stroška zimske
službe, kot je bilo predvideno, je zmanjkalo
denarja za redno vzdrževanje in urejanje ob-
činskih cest. Cesto letališče-Vasca smo že ure-
dili, prav tako preplastili Barletovo ulico, tre-
ba pa je preplastiti še cesto na Sv. Lenart, kraj-
ši odsek na Šenturški Gori, ravno se je začela
tudi razširitev ceste na Štefanjo Goro. Do
spremembe je prišlo tudi pri projektu Nogo-
metnega centra Velesovo, saj smo se odločili

Župan Franc Čebulj

Prva faza z odpadki je rešena
V Cerkljah smo s pristopom k Rceru Ljubljana prvo fazo reševanja problema z odpadki uspešno rešili, 

sedaj nas čaka še sekundarni del tega vprašanja, pravi župan Franc Čebulj. 

Na naslovnici: štart kolesarske dirke za kralja 
in kraljico Krvavca, foto: Janez Kuhar

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: 
Tiskarna Littera picta, d. o. o.. NOVICE IZPOD KRVAVCA
številka 2 so priloga 53. številke Gorenjskega glasa, 6.
julija 2010, 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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za razširitev oz. poglobitev objekta zaradi se-
stavine zemljišča, ki je bilo v preteklosti ne-
kvalitetno nasuto. S tem smo pridobili dodat-
ne prostore za fizioterapijo in dve garderobi,
tako da bo objekt primeren tudi za igranje v 1.
slovenski ligi. Prav tako smo se odločili, da
zgradimo betonske tribune. Zaradi dodatnih
del nogometnega centra ne bomo predali na-
menu že jeseni, temveč se bo investicija kon-
čala kasneje. Vmes bo potrebno urediti še od-
nos med nogometnim klubom in občino, saj je
občina lastnik objekta. Postaviti bo treba
ustrezen red in oddati koncesijo za fizioterapi-
jo in gostinski lokal. Šele ko bo vse to ureje-
no, bomo novi objekt predali namenu športa
in nogometa. Rebalans je bil sprejet tudi zara-
di odkupa cest in zemljišča v Dvorjah, kjer je
manjše nogometno igrišče in prostor za otro-
ška igrala, kar bi občina rada ohranila. To
zemljišče je v lasti letališča, s katerim smo se
že vse dogovorili, a kasneje je letališče spre-
menilo svoje stališče, tako da pogajanja sedaj
spet potekajo. Vseeno računamo na pozitiven
odgovor. Sredstva, ki smo jih prerazporedili v

omenjene projekte, smo vzeli iz postavke, ki
je bila v proračunu namenjena za gradnjo me-
dobčinskega krvavškega vodovoda na trasi
Velesovo-Praprotna Polica-letališče. S projek-
tom bomo počakali, saj se bo letališče začelo
širiti kasneje, kot so napovedali. Naj še do-
dam, da rebalans ni v ničemer posegel na
ostala področja, tako da bodo predvidena
sredstva prejela vsa društva.”

Kdaj bosta končana vrtec v Cerkljah in
krožišče na Spodnjem Brniku?

”V vrtcu ta trenutek potekajo zaključna dela,
svojemu namenu pa ga bomo predali v začetku
prihodnjega šolskega leta. Naj povem, da smo
v vrtec na novo vpisali sto otrok in da smo s
tem v večji meri zadostili vsem željam. Poleti
bomo obnovili tudi zgornjo avlo starega dela
šole. Krožišče na Spodnjem Brniku bo konča-
no sredi septembra, ker so se pojavila dodatna
dela. Kljub dolgoletnemu nasprotovanju neka-
terih občanov Spodnjega Brnika, bomo pri-
sluhnili njihovim željam, tako da bo treba po-
staviti nekaj protihrupnih ograj in podobno.
Naj še povem, da nadaljujemo z gradnjo kana-

lizacije na trasi Pšata-Poženik-Šmartno-Glinje.
Na tem odseku je potrebno kar precej potrplje-
nja, saj se tudi mi zavedamo, da je poleti zelo
neprijetno voziti po prašni makadamski poti. A
zavedati se je treba, da poleg kanalizacije vgra-
jujejo še optični kabel za T-2, izvajajo plinifi-
kacijo in elektrifikacijo, vgrajujejo tudi glavni
elektrovod za dom starostnikov v Šmartnem.
Urejajo tudi meteorno kanalizacijo, pa oporne
zidove ob Pšati, javno razsvetljavo ... Ko sva
prej govorila o rebalansu, naj na tem mestu še
omenim, da smo dodaten denar namenili izde-
lavi projektov za še manjkajočo kanalizacijo,
to je Zalog-Klanec, Vopovlje-Lahovče-
Nasovče in Grad-Dvorje jug, ter za vodovod
Zalog-Dobrava, kjer se bo morda še letos zače-
la tudi sama obnova. Začeli smo tudi z gradnjo
drenažnih zajetij na Blatah, kjer naj bi pridobi-
li dva do tri decilitre vode na sekundo, kar bi
zadostovalo za priklop na javni vodovod za na-
selja Škrjančevo, Stiška vas in Ambrož. Začeli
smo tudi z obnovo vodovoda Apno-Ravne.
Med drugim bo treba še letos obnoviti Plečni-
kove vežice.” Simon Šubic

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

Nagrada Občine Cerklje na Gorenjskem se podeli:

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

Velika oziroma mala plaketa Občine Cerklje na Gorenjskem se
podeli:

Posameznikom, skupinam, društvom, organizacijam in skupnostim,
za dolgoletno uspešno in ustvarjalno delo ter vidne dosežke trajnej-
šega pomena s področja gospodarskih in družbenih dejavnostih,
kulture in znanosti.

Priznanje Občine Cerklje na Gorenjskem se podeli:

Občanom, skupini občanov ter delovnim in drugim organizacijam 
za dosežene uspehe pri delu, za prizadevanja v korist družbene
skupnosti, zaradi reševanja človeških življenj, zaradi preprečevanja

škode na premoženju ali zaradi udeležbe v drugih humanitarnih akcijah.
Podeli se največ 5 (pet) priznanj Občine Cerklje na Gorenjskem.

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

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

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

predloga

Predlagatelj oziroma pobudniki morajo svoje pobude pisno 
posredovati do 16. avgusta 2010 na naslednji naslov:

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

Številka: 032-06/2007-24
Datum: 06. 07. 2010

Predsednik komisije
JOŽE IPAVEC, l. r. 

OBČINA CERKLJE na Gorenjskem
Trg Davorina Jenka 13

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

e-pošta: obcinacerklje@siol.net

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

R A Z P I S
zbiranja predlogov za podelitev priznanj

Občine Cerklje na Gorenjskem
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Turista zanima pestra ponudba
Aprila je v Cerkljah začel delovati turistično informativni center, ki gostom nudi celovito informacijo 

o turistični ponudbi, obenem pa si prizadeva tudi povezati vse turistične delavce v Cerkljah.

Leta 2009 so v občini Cerklje evidentirali več
kot trideset tisoč nočitev, a glede na veliko šte-
vilo enodnevnih gostov na Krvavcu in bližino
Letališča Jožefa Pučnika Ljubljana si želijo
število nočitev še povečati. Z zavedanjem, da
turista v nekem okolju zadrži samo dobra in
pestra ponudba najrazličnejših aktivnosti, do-
godkov, doživetij in seveda tudi jedi, je občina
Cerklje letos ustanovila Turistično informativ-
ni center (TIC), čigar osnovna naloga je pove-
zati vse akterje na področju turizma z name-
nom povečanja prepoznavnosti Cerkelj. TIC
deluje od aprila, njegovi prostori pa so v pre-
novljeni Petrovčevi hiši v središču Cerkelj. V
njej so tudi knjižnica, rekonstruirana vaška go-
stilna oziroma soba, muzej z arheološko in et-
nološko zbirko ter galerija.

”Turistično informativni center ima več na-
log. Med najpomembnejšimi je zagotovo po-
sredovanje informacij domačim in tujim go-
stom o nastanitvenih možnostih, gostinski po-
nudbi, pomagamo tudi ustvariti komunikacijo
z izbranim ponudnikom nastanitve. Za goste
imamo urejen tudi brezplačen internetni koti-
ček, posredujemo jim informacije o izletih,
prireditvah in drugih aktivnosti na našem ob-
močju. Za turiste imamo pripravljeno tudi
različno promocijsko gradivo. V načrtih 
imamo tudi oblikovanje zemljevida občine 
Cerklje, ki bo prilagojen turistom. Radi bi 
oblikovali tudi brošuro, v kateri bodo zbrani
vsi pomembni podatki o turistični ponudbi.

Prav za potrebe vseh vrst promocije bomo
kmalu objavili fotonatečaj, preko katerega 
želimo zbrati čim več atraktivnih fotografij s
področja narave, prireditev, aktivnosti doma-

činov, obrti, torej česarkoli, kar bi predstav-
ljalo občino Cerklje,” je pojasnila Simona
Vodlan, vodja TIC-a. 

Poslanstvo TIC-a je tudi v povezovanju turi-
stičnih delavcev. ”Le skupaj lahko ustvarimo
celovito turistično ponudbo na enem mestu in
s tem damo našim krajem večjo prepoznav-
nost. Z oblikovanjem spletne strani, ki jo ima-
mo namen postaviti do jeseni, bomo vse infor-
macije o turistični ponudbi objavili tudi na sve-
tovnem spletu,” načrtuje Vodlanova. Med na-
loge TIC-a sodi tudi informiranje vseh turistič-
nih delavcev o delavnicah, novostih na podro-
čju prijav na različne projekte. 29. junija so
tako v povezavi z BSC Kranj pripravili brez-
plačno delavnico za vse, ki se že ukvarjajo 
ali pa bi si želeli ukvarjati s turizmom, pa 
tudi zasebnikom, ki bi radi kaj več izvedeli o
možnosti prijave na različne projekte.

Povečati želijo tudi turistično ponudbo in
tako privabiti še več gostov, ki bi tu ostali dlje
časa, zato že snujejo različne pakete vodenih
izletov na določene teme - npr. po poti kultur-
ne dediščine, potepanje po Cerkljah, kulinari-
čna doživetja. ”Namen imamo tudi, da v pove-
zavi z domačimi društvi že za naslednje leto
oblikujemo neko prepoznavno etnološko prire-
ditev, ki bi tudi preko kulture in kulinarike
predstavljala Cerklje. Zanimivo bi bilo pred-
staviti kak običaj, ki je že šel v pozabo in 
bo zanimiv domačim in tujim obiskovalcem,”
napoveduje Vodlanova. Simon Šubic

Občina Cerklje na Gorenjskem s Turističnim informativnim centrom Cerklje
razpisuje fotografski natečaj za najlepšo fotografijo na temo ”Občina Cerklje
skozi fotografski objektiv”. 
Občina Cerklje vabi vse, ki želijo prispevati svoj pogled skozi fotografski ob-
jektiv na naravne in kulturne lepote občine, s poudarkom na turizmu. Cilj
natečaja je izbor kakovostnih posnetkov, namenjenih za turistično promocijo
Občine Cerklje, s poudarkom, da je tako kraj oddiha, sprostitve ali aktivnega
doživetja, kot tudi kraj, bogat z naravnimi lepotami in kulturno dediščino.
V fotonatečaju lahko sodelujejo vsi ljubitelji fotografije, ki želijo s svojimi 
avtorskimi fotografijami prispevati k prepoznavnosti Občine Cerklje na
Gorenjskem. 
Vsak avtor:
- lahko predloži za posamezno obdobje razpisanega natečaja največ 6 

avtorskih fotografij za vsako obdobje razpisa (največ 6 za pomlad-poletje in
največ 6 za jesen-zima), 

- fotografije naj bodo v visoki resoluciji (300 dpi), 3.000 x 4.000 slikovnih
točk, v JPG formatu, brez kompresije, 100-odstotna kakovost

- fotografije naj bodo shranjene in oddane na elektronskem nosilcu: CD ali
DVD, 

- fotografije naj bodo opremljene s krajem in časom nastanka (letnica)
- vsak avtor mora priložiti podpisano prijavnico ter zapečateno 

kuverto s podatki
Fotografije bo ocenjevala neodvisna strokovna komisija, ki jo bo imenovala
Občina Cerklje na Gorenjskem. 
V želji, da se zberejo in ocenijo fotografije, ki predstavljajo kraj v različnih letnih
časih, se je Občina Cerklje odločila, da bo fotonatečaj izvedela per odično, in
sicer v prvem delu na temo pomlad-poletje in v drugem delu na temo jesen-zima. 

Fotonatečaj bo odprt:
- za prvo obdobje natečaja od 15. julija 2010 do 15. septembra 2010
- za drugo obdobje natečaja od 1. oktobra 2010 do 25. februarja 2011.

Zadnji dan za oddajo fotografij, s katerimi želijo avtorji sodelovati:
- v prvem obdobju natečaja, je ponedeljek, 20. september 2010,
- v drugem obdobju natečaja pa ponedeljek, 28. februar 2011.

V mesecu septembru 2011 bo po oceni strokovne komisije okrog dvajset na-
jboljših fotografij iz obeh obdobji natečaja razstavljenih v galeriji Pr’ Petrovc. 

Upoštevali bomo vse fotografije, ki bodo prispele na naslov Občina Cerklje,
Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem, v prvem delu nateča-
ja s pripisom ”ZA FOTONATEČAJ - tema pomlad-poletje” oziroma v drugem
delu natečaja s pripisom ”ZA FOTONATEČAJ - tema jesen-zima”. 
Za izbor bodo upoštevane le v zgoraj predpisanem roku prispele 
fotografije v .jpg formatu, zapisane na CD ali DVD nosilcu, skupaj s priloženo
zapečateno kuverto s podatki in podpisano prijavnico. 
Nepopolne vloge bomo izločili pred ocenjevanjem. Prejetega materiala ne
vračamo. 

Pravila natečaja in prijavnica bodo objavljeni najkasneje 15. julija
2010 na spletni strani www.cerklje.si/obrazci in razpisi/.

Občina Cerklje na Gorenjskem
ŽUPAN

Franc Čebulj

Najava fotografskega natečaja

OBČINA CERKLJE SKOZI FOTOGRAFSKI OBJEKTIV”

Za goste imajo v TIC-u urejen tudi brezplačen 
internetni kotiček.
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OBČINA CERKLJE na Gorenjskem
Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje

obcinacerklje@siol.net
telefon: 04/ 28 15 800 fax: 04/ 28 15 820

V A B I L O
DRUŠTVOM ZA SODELOVANJE OB OBČINSKEM 

PRAZNIKU 2010

Vljudno vabimo vsa društva v občini Cerklje, da sodelujejo pri
pripravi praznovanja občinskega praznika v mesecu septembru. 

S kulturnimi, športnimi in drugimi prireditvami bomo izkazali spo-
štovanje Ignaciju Borštniku, enemu največjih slovenskih igralcev,
režiserjev in dramaturgov, rojenem v Cerkljah na Gorenjskem. 

Prosimo, da vaše programe in predloge praznovanja pisno 
posredujete do 16. avgusta 2010 na naslov Občina Cerklje na
Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje ali na e-pošto
obcinacerklje@siol.net.

Številka: 030-01/2010-02
Datum: 06. 07. 2010

Župan
Franc Čebulj, l. r.

R A Z P I S
ZA UPORABO VEČNAMENSKE ŠPORTNE 

DVORANE V CERKLJAH

Športna društva, klube, rekreativne skupine ... obveščamo, da so
razpisani termini za uporabo večnamenske športne dvorane v
Cerkljah za sezono 2010/2011 (v obdobju od 1. septembra 2010
do 30. junija 2011), ki so namenjeni športnim dejavnostim (igranju
rokometa, košarke, odbojke, namiznega tenisa, badmintona in 
različni drugi splošni vadbi oziroma rekreaciji). 
Zainteresirani uporabniki morajo vložiti vlogo za uporabo oziroma na-
jem prostorov večnamenske športne dvorana v Cerkljah na obrazcu,
ki je objavljen na internetni strani Občine Cerklje na Gorenjskem
www.cerklje.si, dobite pa ga tudi v pisarni št. 102 v času uradnih ur. 
Vloga mora obvezno vsebovati:
- naziv in naslov društva / kluba, rekreativne skupine,...
- priimek, ime, naslov in telefonsko številko kontaktne osebe

(zaželen tudi elektronski naslov)
- naslov prejemnika računov za najem športne površine
- potrebna površina športne dvorane,
- želeni termin in rezervni termin,
- oblika rekreacije (vrsta, dejavnost),
- število udeležencev v skupini. 

Cenik najema prostorov večnamenske športne dvorana v Cerkljah
je objavljen v Uradnem vestniku Občine Cerklje na Gorenjskem,
št. 1/07 in na internetni strani občine.
Prostore namenjene športnim dejavnostim bo možno uporabljati:

- ponedeljek, torek, sreda, četrtek, petek: 16.30 - 22.30 
- sobota: po dogovoru
- nedelja: po dogovoru

Na osnovi prejetih vlog bo občinska uprava Občine Cerklje na
Gorenjskem pripravila predlog koriščenja prostorov namenjenih
športnim dejavnostim, dokončno pa ga bo potrdil župan Občine
Cerklje. Na podlagi potrjenega predloga bomo pripravili pogodbo,
ki vam bo poslana na naslov, naveden na vlogi. 

Vloge pošljite na naslov Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg
Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje do vključno 15. septembra 2010. 

Občina Cerklje na Gorenjskem
ŽUPAN

FRANC ČEBULJ

Koledar prireditev
julij in avgust 2010

5. julija - 10. julija od 9. - 15. ure
Mladinski center Cerklje
Oratorij
Namenjeno otrokom med 6. in 14. letom.
Prijave: MC Cerklje ali v župnišču
Mladinski center Cerklje

10. julija
Pod Jenkovo Lipo
Dan cerkljanskih upokojencev
Piknik
Društvo upokojencev Cerklje

1. avgusta - 8. avgusta
Turistična kmetija Pr’ Ambružar
Glasbena delavnica
Več informacij: turistična kmetija Pr’ Ambružar, tel.: 04/252 22 44

8. avgusta ob 20. uri
Cerkev Marijinega oznanjenja, Adergas
Orgelski koncert: Hadrien Jourdan in drugi člani ansambla Le 
Concert Brise: William Dongois, Christine Moran, Stefan Legee.
Festival Radovljica

16. avgusta ob 18. uri
Galerija Petrovčeve hiše (Pr’ Petrovc)
Tematska fotografska razstava Antona Sedeja
Unesco klub Cerklje
Razstavo si bo mogoče ogledati od 16. avgusta do 31. avgusta 2010 
od 8. do 16. ure.

22. avgusta ob 10. uri
Krvavec
Tradicionalna žegnanjska maša
Kapelica Marije Snežne na Krvavcu 

23. avgusta - 27. avgusta
Mladinski center Cerklje
Obnavljanje znanja angleščine
Prijave v MC ali preko e-naslova: mc.cerklje@gmail.com
prijave sprejemajo do 20. avgusta
Mladinski center Cerklje

23. avgusta - 28. avgusta
Na več lokacijah
Delavnice ob Dnevih evropske kulturne dediščine 2010 - 
fotografska, slikarska, literarna.
Unesco klub Cerklje

28. avgust od 8. - 20. ure
Igrišče, OŠ Davorina Jenka
12 ur košarke in 12 ur malega nogometa
Športno društvo Krvavec Cerklje

28. avgusta
Adergas
Krožna kolesarska dirka Adergas-Češnjevek-Trata-Adergas
Slovenski pokal za dečke
Kolesarski klub Sava Kranj
Športno društvo Adergas

CERKLJE POD KRVAVCEM
Turistični informativni center Cerklje
Krvavška 1b, 4207 Cerklje 
Tel.: +386 4 28 15 822, Fax: +386 4 28 15 822
E-pošta: simona.vodlan@cerklje.si
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Dejavnosti kluba Unesco Cerklje
Teden vseživljenjskega učenja, ki ga že petnajst let uspešno organizira Andragoški center Slovenije, 
poteka od 1. maja do 30. junija 2010. Klub Unesca Cerklje je k letošnjemu festivalu učenja pristopil 

s tremi dejavnostmi.

TRGOVINA S KMETIJSKIM REPROMATERIALOM

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

d.
o.

o.

Šestnajstega maja je Pod Jenkovo lipo v
Dvorjah pri Cerkljah potekala slavnostna pri-
reditev S pesmijo Naprej, s katero smo po-
častili spomin na 175. obletnico rojstva rojaka
Davorina Jenka, 150. obletnico nastanka na-
rodne himne Naprej, zastava Slave in 125. ob-
letnico prvega prevoda slovenske poezije v
angleščino. Slavnostna govornica ministrica
za obrambo dr. Ljubica Jelušič je poudarila,
da ”Slovence pesem Naprej, zastava Slave po-
vezuje z domovino in našo preteklostjo. Do
osamosvojitve je bila slovenska narodna him-
na, danes pa je himna Slovenske vojske. Živi
naprej - tudi v naših vrstah”. Delo, ki ga je na
besedilo Simona Jenka uglasbil skladatelj
Davorin Jenko, je nastalo 16. maja 1860 na
Dunaju, javnosti pa prvič posredovano 22.
oktobra istega leta. Pesem je dobila značaj
himne, ki so jo prepevali od Dunaja do Trsta.
V programu slavnostne prireditve so sodelo-
vali še Trobilni kvintet Orkestra Slovenske
vojske, KMoPZ Davorina Jenka, sopranistka
Francka Šenk, violinistka Barbara Snedec ter
pianistka Damijana Božič Močnik. Znameni-
to pesnitev v angleški verziji je interpretirala
Jerica Trefalt. Nastala je tudi noviteta za tro-
bilni kvintet Spominski vrtiček skladatelja Ja-
neza Močnika, poleg nje še spominska zgi-
banka ter izložbeno okno o skladatelju Davo-
rinu Jenku. Dogodek so spremljali navdušeni
poslušalci, ob njih pa množica televizijskih,
radijskih ter časopisnih medijev. Za podporo
se zahvaljujemo Občini Cerklje na Gorenj-

skem in gospodu županu Francu Čebulju 
ter sponzorjema DNK ter Cvetličnemu vrtu
Cerklje.

Tečaj slovenščine sodi med prireditve
TVU, ki je poudarjen s sloganom Ustavimo
revščino takoj. Letošnja tema je še posebej
primerna za vključitev, saj s formalnim/ne-
formalnim učenjem pomembno prispeva h
krepitvi zavedanja o razsežnostih revščine in
socialne izključenosti. Z vključitvijo tečaja
slovenščine smo predstavili možnost vse-
življenjskega učenja, s tem pa tudi možnost
izboljšanja dostopa do dela in na delu, med-
generacijskega sodelovanja (tu mislim na 
generacije naših učencev, otrok, staršev, 
dedkov in babic, ko se včasih zatakne pri doma-
čih nalogah, kako kaj napisati, zakaj tako ...
ali kako lepše izraziti misel ...) in navsezad-
nje tako izobraževanje pomeni tudi posamez-
nikovo rast. Morda bi tudi lokalna skupnost,
ki sofinancira dejavnosti za trajnostni razvoj
podeželja, v prihodnje prisluhnila takim ak-
tivnostim ali povabila k sodelovanju iskalce
zaposlitve, kmečke gospodinje, podjetne
mlade kmete; pisanje in branje vsekakor so-
dita med nosilne stebre prenovljenega kuri-
kuluma slovenske šole in življa. Dobro razvi-
te tovrstne zmožnosti omogočajo vstop na
pot, ki vodi v odprti svet besedil, različnih 
jezikov ter informacij. Vse pa je temelj kako-
vostnejšega življenja. Udeleženci tečaja, ki 
je potekal v Marijinem vrtcu, zaslužijo vso
pohvalo, saj so se z resnično zavzetostjo 

dotaknili množice pravil, kako se kaj prav
piše (tudi o razliki med osvojenim in usvoje-
nim!). Vodstvu Marijinega vrtca pa se zahva-
ljujem za prijazno spremljanje dejavnosti ob
TVU 2010. 

Mali šahovski turnir. V času, ko ni več po-
uka, bi vas radi seznanili s šahom - kraljevsko
igro, igro nad igrami na področju kulture ter
dediščine človeške civilizacije z bogato tradi-
cijo. V dneh od 28. do 30. junija smo vas zato
povabili v učilnico jutranjega varstva naše OŠ
(nad vhodom v športno dvorano), kjer smo
usvajali prve poteze na šahovnici z 68 črno-
belimi polji ali zaigrali mali turnir. 

V Petrovčevi hiši v ponedeljek, 16. avgusta
2010 - na rokovo - nekdanji cerkljanski sema-
nji dan - ob 18. uri napovedujemo odprtje 
samostojne fotografske razstave Antona Sede-
ja Izza grajskih vrat dvorca Strmol. Kljub po-
čitnicam vljudno vabljeni, saj bo marsikaj
predstavljeno, česar o gradu in življenju v njem
še ne veste.

Dnevi evropske kulturne dediščine 2010.
V projekt se vključujemo že četrtič z delavni-
cami slikanja, fotografije in literature, ki bodo
potekale za tiste, ki vas ta svet umetnosti za-
nima, v dneh od 23. do 28. avgusta. Podro-
ben razpored dejavnosti bo znan 16. avgusta
in objavljen na spletnih straneh TIC Cerklje
in ostalih medijih. Z gotovostjo pa lahko na-
povemo tako želeno sodelovanje s koroškim
slikarjem gospodom Leandrom. 

Daniela Močnik 

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
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TESARSTVO
OGRINEC MILAN, s. p.

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

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

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

II. del

Gotovo veste, da je Ivan Hribar, kasnejši pet-
kratni ljubljanski župan, ki je vodil obnovo
Ljubljane po potresu (1895), v Cerkljah pa v
bližini Borštnikove hiše dal pritlično kmečko
gostilno preurediti v podeželsko počitniško
vilo v stilu prihajajoče secesije (umetnost sred-
njeevropskih dežel v času fin de siecla; arhi-
tekt J. V. Hrasky) in si uredil vrt z okrog tisoč
sadnimi drevesi, vrtnim paviljonom, mlinom
na veter in plavalnim bazenom. Izdal je tudi
znamenite Moje spomine I - II (v knjižni obli-
ki1983 in 1984). Manj znano pa je, da je v ro-
kopisu zapustil roman.

V Gorenjskem glasu je novinar Miha Naglič
25. septembra 2009 objavil članek Pahorjeva
gorenjska ljubezen, v katerem je napovedal,
da bodo spomladi letos izšla pisma med sveto-
vno znanim tržaškim pisateljem Borisom Pa-
horjem in priljubljeno gimnazijsko profesori-
co slovenskega jezika iz Kranja, Marijo Ža-
garjevo. Dopisovala sta si več desetletij. Za
tisk naj bi jih pripravil nekdanji profesoričin
dijak, sedaj univerzitetni profesor dr. Miran
Hladnik. Tudi sam sem bil gimnazijski dijak
prof. Žagarjeve, precej starejši od Mirana
Hladnika. Poznal sem njeno družino in profe-
sorico še obiskoval, ko je bila že v domu za
upokojence na Planini. O kulturnih in literar-
nih stvareh sva si tudi dopisovala. Tako mi je
v kar dolgem pismu 11. marca 1989 odkrila
precejšen del svojega življenja. Med drugim:
”Da, po očetu izvira moj rod s Cerkljanskega.
Očetovi starši so imeli trdno kmetijo v Gradu
pri Cerkljah (oče je nas imenoval Sangrad) ...
Babica, roj. Flegar, naj bi bila po družinskem
izročilu potomka oskrbnikov velesovske gra-
ščine ... Na očetov rod smo bili pripeti najbolj
z mojim bratrancem Francem Grošljem v
(San)gradu.” V nadaljevanju tudi opiše, kako
usodno je bila njena rodbina povezana z župa-
nom Ivanom Hribarjem. Po branju prej ome-
njenega Nagličevega članka v Gorenjskem
glasu in še Hladnikovega zapisa Čudna pota
neke korespondence v Snovanjih (Gorenjski
glas, 3. novembra 2009) sem se po daljšem
premišljevanju odločil, da profesoričino pis-

mo meni v prepisu pošljem Miranu Hladniku.
Prof. Hladnik mi je takoj odpisal, češ da knji-
ga korespondence Žagar-Pahor izide, po zatr-
jevanju urednika Draga Jančarja, spomladi, in
še, da je mojo kopijo profesoričinega pisma
meni takoj poslal kolegici Mileni Blažič, ki
pripravlja za izdajo rokopisni roman Ivana
Hribarja. Čez nekaj dni me pokliče po telefo-
nu dr. Blažičeva in vpraša, če vire iz tega pis-
ma lahko črpa tudi dr. slavistike in dr. zgodo-
vine Igor Grdina, ki raziskuje Hribarjevo živ-
ljenje in delo. Dejala mi je še, da bo Hribarjev
obširen roman izšel letos jeseni.

Zakaj sem naredil to digresijo od pripovedi o
Borštniku? Hočem povedati, da nam še marsi-
kaj ni znanega o znamenitih Cerkljanih: npr. o
Borštniku, o njegovem rodu pred njim in za
njim; o njegovih hčerkah Stanki in Mileni, o
vnuku in menda dveh pravnukinjah, živečih v
Ameriki; nadalje o Ivanu Hribarju, o prof.
Mariji Žagarjevi ... in še o mnogih znamenitih
ljudeh izpod Krvavca. - Pa tudi to, kako so
naša življenja pogosto usodno povezana in
prepletena. Končno tudi moji predniki po ma-
terini strani so prišli v Šenčur iz cerkljanskega
Poženka.

Ivan Hribar je torej Ignaciju Borštniku omo-
gočil nastop na deskah Dramatičnega društva.
Decembra 1882 sta se ljubljanski gledališki
publiki predstavila Ignacij Borštnik, z umetni-
škim imenom Gorazd, in Zofija Turkova z
ljubljanskih Prul, kasnejša Borštnikova žena,
ki si je nadela umetniško ime Zvonarjeva, po-
znejša prvakinja ljubljanske, zagrebške in so-
fijske Drame in sploh najboljša Nora (glavna
ženska vloga v drami Henrika Ibsena z ena-
kim imenom) na južnoslovanskih odrih.
Borštnik je debitiral v enodejanki Svojeglav-
neži srbskega pisatelja Koste Trifkovića. Že
ob njegovem prvem nastopu so bile kritike
ugodne in spodbudne.

Ker je bila tedaj ljubljanska gledališka publi-
ka nezahtevna, so se ji morali gledališki umet-
niki prilagajati. Tako je bila lahko ena izmed
najbolj priljubljenih iger Revček Andrejček
Karla Morreta, ki ga je iz nemščine (leta 1891)
prevedel Jakob Bedenek iz Šmartnega pri Cer-
kljah. Čeprav je bil repertoar nezahteven, si je

Borštnik z resnostjo pristopa, zavzetostjo za
gledališče in talentom kmalu osvojil ljubljan-
sko gledališko občinstvo in vodstvo Dramatič-
nega društva. V treh sezonah je dokazal, da je
najboljši ljubljanski gledališčnik.

Vodstvo Dramatičnega društva, katerega
podpredsednik je bil tedaj Ivan Hribar, je uvi-
delo, da brez šolanega igralskega kadra slo-
vensko gledališče ne bo napredovalo in moglo
konkurirati nemškemu gledališču v Ljubljani.

Odločili so se in v študijskem letu 1885/86
poslali Borštnika na Dunaj v dramatično šolo.
Borštnik je študij opravil z odličnim uspehom.
Od predavateljev ga je najbolj navdušil dr. Ru-
dolf Tyrolt s predavanji o tedaj modernem re-
alističnem gledališču in s prvovrstno interpre-
tacijo realističnih in naturalističnih vlog.
Temu slogu igranja je Borštnik ostal zvest vse
življenje.

Vrnil se je v Ljubljano, veliko igral, režiral
in vodil dramatično šolo. Ker je bilo naše ob-
činstvo preprosto, je bil tudi repertoar neza-
hteven. Borštnik je oblikoval številne vloge
ljubimcev in komičnih figur. Obenem pa je
postavil na oder tudi nekaj pomembnih del,
kot so Schillerjeva drama Kovarstvo in ljube-
zen, Gogoljev Revizor, Ibsenova Nora, da bi
se približal sodobnim tokovom evropskega
gledališča. Borštnik se je tudi prav dobro za-
vedal, da brez domačih dramskih besedil ni
mogoče ustvariti narodnega gledališča. Sam
prime za pero in napiše nekaj krajših dram-
skih besedil: Ponesrečena glavna skušnja - ko-
mična slika iz gledališkega življenja, uprizor-
jena 1886; Beli lasje - mlado srce, solo prizor,
uprizorjen 1887; Ni moj okus - dramatična
šala, uprizorjena 1891.

Leta 1888 ljubljanski gledališčniki uprizori-
jo Borštnikovo dramatizacijo Tavčarjeve nove-
le Otok in Struga, čez dve leti pa še izvirno
Borštnikovo igro Stari Ilija, ki leta 1891 izide
tudi v knjižni obliki.

Leta 1892, ob 25-letnici Dramatičnega dru-
štva, je bilo dograjeno Deželno gledališče (se-
danja Opera) v Ljubljani. Odprli so ga z upri-
zoritvijo Jurčičeve Veronike Deseniške, ki jo je
predelal in režiral Borštnik. Veroniko je igrala
njegova žena Zofija.

Predstavitev dveh Borštnikovih knjig
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Borštnik
Zaradi gmotnih težav v gledališču, neuje-

manj z gledališkim vodstvom glede modernej-
šega repertoarja in igralskega nivoja gledali-
ške interpretacije, neizobraženega in zato ne-
zahtevnega gledališkega občinstva in še zara-
di veliko večjih umetniških možnosti, ki so se
jima ponujale v Zagrebu, sta oba Borštnika na
povabilo vodja zagrebškega gledališča, inten-
danta dr. Stjepana Miletića leta 1894 odšla v
Zagreb. Ignacij Borštnik je odhajal iz Sloveni-
je s težkim srcem, a razmere so bile take, da je
ostal v Zagrebu skoraj do smrti leta 1919 (25
let).

Dr. Miletić je Ignacija Borštnika povabil v
zagrebško dramo z namenom, da v sicer viso-
ko kvalitetno gledališko, vendar klasično in ro-
mantično usmerjeno igro vpelje realističen
(naturalističen, verističen) način igranja. Igna-
cij Borštnik je to nalogo izvrstno opravil. Igra
vodilne vloge klasičnega repertoarja (Aishila,
Sofokla, Calderona). Ustvari vloge Molierove-
ga Tartuffa, Shakespearovega Hamleta in Jaga,
zdravnika Astrova v drami Striček Vanja Anto-
na Pavloviča Čehova.

Najrajši ima severnjaške (nordijske) avtorje,
kot so Henrik Ibsen, Gerhart Hauptmann, Au-
gust Strindberg.

Gledališki ocenjevalci so se zlasti razpisali o
vlogi Osvalda v Ibsenovi drami Strahovi, kjer
so Borštnika primerjali z znamenitim italijan-
skim verističnim igralcem Ermettejem Zacco-
nijem. Nekateri so Borštniku dajali celo pred-
nost pred Zacconijevo igro.

V kasnejših letih so intendanti zagrebškega
gledališča Borštniku dodeljevali tudi stranske

vloge. Zaradi zavzemanja za stanovske in so-
cialne pravice gledališčnikov je namreč prišel
v zamero pri gledališkem vodstvu. Vendar za-
grebški kritiki pišejo, da je Borštnik znal in
zmogel iz obrobnih likov napraviti pomemb-
ne gledališke karakterje, ki so jim kritiki po-
svečali več pozornosti kot glavnim likom. Za
Borštnika velja, da ni poznal velikih in maj-
hnih vlog, ampak le dobre in manj dobre.

V tistem času je še veljalo, da igralec ni smel
igrati s hrbtom obrnjen proti gledalcem. Po
pripovedovanju igralcev (Fran Lipah, Stane
Sever, Polde Bibič), si je Borštnik to privoščil,
toda pri tem je ves njegov hrbet in vsaka miši-
ca v njem posebej govorila o tem, kar se je do-
gajalo v njegovi notranjosti.

Borštnik je v Zagrebu ostal 25 let, ker ni bilo
možnosti, da bi se vrnil v Ljubljano. Pač pa se
je v Ljubljano pogosto vračal kot gostujoči
umetnik. Naj omenim le dve njegovi ljubljan-
ski stvaritvi: mojstrsko je upodobil Kantorja v
Cankarjevi drami Kralj na Betajnovi in odigral
vlogo Ritmojstra v sloviti Strindbergovi drami
Oče. Kreacija stotnika Edgarja v Strindbergo-
vem Smrtnem plesu je bil eden izmed Borštni-
kovih igralskih viškov v Zagrebu, Ritmojster
bleščeči zadnji višek v Ljubljani. Po predstavi
so ga odpeljali v bolnico, kjer je 23. septembra
1919 izdihnil.

Borštnikovo veličino bom označil s prepros-
to primero: To, kar nam v arhitekturi pomeni
Jože Plečnik, v besedni umetnosti Ivan Can-
kar, v plesni Pino Mlakar ... nam v igralstvu
pomeni Ignacij Borštnik.

Vendar pa bi Borštnik verjetno potonil v po-
zabo, kot so bolj ali manj mnogi veliki igralci
(npr. Anton Verovšek, Hinko Nučič, Vika Pod-
gorska ...), če ne bi vseslovenski gledališki fe-
stival rabil simbolne osebnosti, ki bi ga pred-
stavljala. Tako je Skupščina Občine Maribor
leta 1970 sprejela odlok o Borštnikovih nagra-
dah in s tem potrdila predlog Branka Gomba-
ča, ravnatelja Drame SNG Maribor, in Josipa
Vidmarja, predsednika SAZU, naj se Teden
slovenskih dramskih gledališč v Mariboru
imenuje Borštnikovo srečanje, slovenska na-
grada za življensko delo na področju gledali-
ške igre pa Borštnikov prstan (povzeto prosto
po Tonetu Partljiču).

Borštnik se je rodil pod gorami na Gorenj-
skem, v Cerkljah, kjer še stoji Borštnikova
hiša, toda popularizirali so ga Mariborčani,
Štajerci. Seveda gre Mariborčanom za to deja-
nje vse priznanje. Ob tem pa moramo Gorenj-
ci vendarle vedeti, da je Borštnik le naš rojak.
Toda: Borštnik je tako velik igralec, da ga je za
Gorenjce in Štajerce in vse Slovence dovolj.

Martin Kadivec
(Se bo nadaljevalo.)

BAR KERN

Trg Davorina Jenka 9

4207 Cerklje, tel.: 04/252 13 21

Delovni čas: od 6. do 22. ure

torek zaprto

Ke
rn

 M
at

ild
a 

s.
p.

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

stanovanje: 04/25 22 043

GSM: 041/781 023

M a r t i n J e n k o

d
.o

.o
.

AVTOKLEPARSTVO

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

Vodja pohoda Pavel Žvelc in vodja Škrjan-
čkov Franc Drolec in njuni pomočniki so bili na
zbornem mestu ob potoku Doblič blizu Cer-
kljanske Dobrave že kakšno uro prej. Prijazno
so sprejeli vsakega udeleženca, ga vpisali, mu
izdali lepo majico z logotipom bosonogi in mu
kot dobrodošlico ponudili okusen prigrizek in
pijačo. Okoli devete ure nas je v prijateljskem
vzdušju in zelo lepem vremenu kar 92 bosono-
gih krenilo na okoli šest kilometrov dolgo pot.
Po komendski poti smo se vzpenjali proti Šen-
turški gori in se potem po zaloški vrnili nazaj.
Na čelu kolone je ves čas korakal pobudnik in
vodja pohoda Pavel in pazil, da smo ostali v str-
njeni skupini in da je bila hitrost primerna tudi
za tiste z manj kondicije in bolj občutljivimi
podplati. Na začelju kolone je hodil Franc Vid-
mar s prvo pomočjo. Ostal pa je na srečo brez

dela, ker se nobeden od pohodnikov ni poško-
doval. Vsi smo se zdravi in zelo zadovoljni vr-
nili v dolino. Pot sta brez težav prehodila tudi
najmlajši šestletni Andrej in tudi najstarejši
udeleženec štiriinsedemdesetletni Janez. 

Po končanem pohodu smo se zbrali v Planin-
skem domu, kjer so nam postregli z odličnim
golažem in je Pavel vsem udeležencem, ki smo
vso pot prehodili bosi, podelil lično izdelane
medalje. Prihodnje leto se nam lahko pridruži-
te. Veseli bomo vsakega novega udeleženca.
Pohod bosonogih bomo imeli ravno tako juni-
ja ob istem času. 

Že Stari Grki so vedeli, da bosa hoja koristi
zdravju, sodobni znanstveniki pa so zdravilno
moč bose hoje z različnimi raziskavami tudi
dokazali. Bosa hoja po pesku, mivki, travi in
drugih hrapavih površinah spodbuja razvoj

dolgih in kratkih stopalnih mišic. Ravnovesje v
razvoju stopalnih mišic je pogoj za nastanek
dveh vzdolžnih in dveh prečnih stopalnih lo-
kov, glavnih blažilcev sil, ki pri stoji in pri hoji
delujejo na stopalo. 

Otrokom se stopalni loki postopoma razvije-
jo, zato ortopedi priporočajo naj že malčki ho-
dijo čim več bosi. Ogrodje otroškega stopala je
ob rojstvu iz hrustanca in šele kasneje okoste-
ni, stopalni loki pa se razvijejo šele med tretjim
in petim letom. Pravilen razvoj stopala pri
otroku je zelo pomemben za zdravje hrbtenice
in za držo telesa.

Bosa hoja koristi tudi mladostnikom in sta-
rejšim. Izboljšuje telesno držo, ravnotežje in
koordinacijo telesa. Draženje podplatov, ki so
v neposrednem stiku s hrapavo podlago, spod-
buja delovanje možganov in drugih organov,
kar izboljša zdravje, spomin in preprečuje pre-
zgodnje staranje. Rudi Ocepek

Pohod Bosonogih na Šenturško goro
Dvanajstega junija so ”Škrjančki”, sekcija Planinskega društva Komenda, organizirali peti pohod bosonogih.

Na Šenturško goro je krenilo kar 92 bosonogih.

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

Mob.: 041 322 645, 041 767 506
Tel.: 04/25-26-810
Fax: 04 25 26 811
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8. ODLOK o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu
Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2010

9. SKLEP o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokal-
ne volitve v Občini Cerklje na Gorenjskem

10. SKLEP o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Cer-
klje na Gorenjskem

11. SKLEP o izvzemu iz javnega dobra
12. Spremembe in dopolnitve LETNEGA NAČRTA pridobivanja

in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Cer-
klje na Gorenjskem

13. OBVEZNA RAZLAGA (1.) točke 11. člena Odloka o prostor-
skih ureditvenih pogojih Občine Cerklje na Gorenjskem
(Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 3/2004,
3/2006, Ur. l. RS, št. 78/2009-obv. razl.) 

8.

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 20. redni seji dne 23. 6. 2010, sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu

Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2010

1. člen

V 2. členu Odloka o proračunu Občine Cerklje na Gorenjskem za leto
2010 (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem št. 4/09) se
splošni del proračuna na ravni podskupin kontov določi v naslednjih
zneskih:

A.BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/podskupina kontov

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 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

73 PREJETE DONACIJE 0
730 Prejete donacije iz domačih virov 0

74 TRANSFERNI PRIHODKI 333.851
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 333.851
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 11.641.150

40 TEKOČI ODHODKI 2.225.271
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 321.303
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 49.419
402 Izdatki za blago in storitve 1.583.870
409 Rezerve 270.679

41 TEKOČI TRANSFERI 1.909.059
410 Subvencije 211.506
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.122.540
412 Transferi neprofitnim organizacijam in 
ustanovam 216.312
413 Drugi tekoči domači transferi 358.701

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 6.593.165
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 6.593.165

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 913.655
430 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 0
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim 
osebam, ki niso proračunski uporabniki 772.655
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 141.000
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) -3.814.610

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
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443) 100.000

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH 
DELEŽEV 100.000
440 Dana posojila 0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih 
skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, 
ki imajo premoženje v svoji lasti 100.000
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN 
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV -91.600

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.) -3.906.210
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI+X.-IXI.) 3.814.610
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA 3.906.210

V S E B I N A

LETO: XII. ISSN 1408 - 1239 Cerklje, 6. julija 2010 Številka 2

Uradni vestnik
Občine Cerklje na Gorenjskem



12 - N O V I C E  I Z P O D  K RVAVC A

2. člen

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

3. člen

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine Cer-
klje na Gorenjskem za leto 2010 začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem vestniku Občine Cerklje na Gorenjskem. Posebni del prora-
čuna in načrt razvojnih programov se objavita na spletni strani občine.

Številka: 032-10/2006-173
Cerklje, dne 23. 6. 2010 

Župan 
Franc Čebulj, l. r.

9.

Na podlagi 23. in 28. člena Zakona o volilni in referendumski kampa-
nji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 - ZPolS-D in 105/08 - odločba
US) in 16. člena Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vest-
nik Občine Cerklje na Gorenjskem št. 1/99, 1/01, 3/02, 4/03 in
2/07) je Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem na 20. redni
seji, dne 23. 06. 2010, sprejel

SKLEP
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve

v Občini Cerklje na Gorenjskem

1. člen

S tem sklepom se določijo upravičenci in kriteriji za delno povrnitev
stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Cerklje na Go-
renjskem (v nadaljevanju: občina). 

2. člen

Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne smejo preseči
0,40 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini.

Stroški volilne kampanje za volitve župana ne smejo preseči 0,25
EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini. Če pride do
drugega kroga glasovanja, se stroški volilne kampanje za kandidata,
ki v tem krogu glasovanja kandidirata, povečajo še za 0,15 EUR na po-
sameznega volilnega upravičenca v občini.

3. člen

Organizatorji volilne kampanje, ki so jim pripadli mandati za člane ob-
činskega sveta, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje
v višini 0,33 EUR za dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnje-
nih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega
iz poročila organizatorja, ki ga je dolžan predložiti občinskemu svetu in
računskemu sodišču. 

4. člen

Organizatorji volilne kampanje za župana, katerih kandidati so dosegli
najmanj 10% od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasova-
li, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,12
EUR za vsak dobljeni glas. Če pride na volitvah za župana do druge-
ga kroga glasovanja, sta kandidata, ki v tem krogu glasovanja kandidi-
rata, upravičena do povračila stroškov le na osnovi dobljenih glasov v
tem krogu. Skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska
porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila organizatorja, ki ga je dol-
žan predložiti občinskemu svetu in računskemu sodišču. 

5. člen

Organizatorju volilne kampanje za volitve v občinski svet ali za volitve
za župana se na njegovo zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz
proračuna občine najkasneje v 30 dneh po predložitvi poročila občin-
skemu svetu in računskemu sodišču. 

6. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Sklep o delnem povra-
čilu stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje za člane
občinskega sveta v Občini Cerklje na Gorenjskem in župana Občine
Cerklje na Gorenjskem na lokalnih volitvah (Uradni vestnik Občine
Cerklje na Gorenjskem, št. 4/02).

7. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Ob-
čine Cerklje na Gorenjskem, prvič pa se uporabi za lokalne volitve v
letu 2010.

Št.: 032-10/2006-175
V Cerkljah, dne 23. 06. 2010 

Občina Cerklje na Gorenjskem
ŽUPAN

Franc Čebulj, l. r.

10.

Na podlagi 35. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS,
št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo ZLV-UPB3 in št. 45/08) in 16.
člena Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine
Cerklje na Gorenjskem št. 1/99, 1/01, 3/02, 4/03 in 2/07) je Ob-
činski svet Občine Cerklje na Gorenjskem na 20. redni seji, dne
23.06.2010, sprejel

SKLEP
o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Cerklje 

na Gorenjskem

1. člen

V Občinsko volilno komisijo Občine Cerklje na Gorenjskem se ime-
nujejo:

1. Mojca ROPRET, roj. 13. 06. 1959, stanujoča Trnovlje 48, 
4207 Cerklje na Gorenjskem 
predsednica občinske volilne komisije 

2. Majda PLEVEL, roj. 26. 05. 1941, stanujoča Pšenična Polica 28, 
4207 Cerklje na Gorenjskem 
namestnica predsednice občinske volilne komisije

3. Janez NAROBE, roj. 22. 12. 1951, stanujoč Trnovlje 16, 
4207 Cerklje na Gorenjskem
član občinske volilne komisije

4. Majda ERZAR, roj. 28. 05. 1961, stanujoča Stara cesta 22, 
4207 Cerklje na Gorenjskem 
članica občinske volilne komisije

5. Dragica JERIČ, roj. 21. 05. 1955, stanujoča Kurirska pot 3, 
4207 Cerklje na Gorenjskem
članica občinske volilne komisije

6. Krištof GAŠPIRC, roj. 01. 10. 1964, stanujoč Ulica Andreja 
Vavkna 9, 4207 Cerklje na Gor.
namestnik člana občinske volilne komisije

7. Marija TERAN, roj. 11. 09. 1949, stanujoča Poženik 43, 
4207 Cerklje na Gorenjskem
namestnica člana občinske volilne komisije

8. Matej LOMBAR, roj. 21. 08. 1980, stanujoč Cesta Janeza 
Bobnarja 7, 4207 Cerklje na Gor.
namestnik člana občinske volilne komisije

Uradni vestnik št. 2 - 6. 7. 2010
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2. člen

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o imenovanju ob-
činske volilne komisije (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem,
št. 4/06).

3. člen

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

Št.: 032-10/2006-176
V Cerkljah, dne 23. 06. 2010

Občina Cerklje na Gorenjskem
ŽUPAN

Franc Čebulj, l. r.

11.

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 20.
redni seji dne 23. 06. 2010 sprejel naslednji 

SKLEP
o izvzemu iz javnega dobra

1.

Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem je odločil, da se zemlji-
šča s parcelno številko:
1. parc. št. 1292/3, pot v izmeri 488 m2, ki je vpisana v ZKV 1281, 

k. o. Cerklje
2. parc. št. 1293/1, pot v izmeri 9 m2, ki je vpisana v ZKV 1281 

k. o. Cerklje
3. parc. št. 1293/2, pot v izmeri 299 m2, ki je vpisana v ZKV 1281 

k. o. Cerklje
4. parc. št. 1293/3, pot v izmeri 256 m2, ki je vpisana v ZKV 1281 

k. o. Cerklje
5. parc. št. 1293/4, pot v izmeri 17 m2, ki je vpisana v ZKV 1281 

k. o. Cerklje
6. parc. št. 1293/5, pot v izmeri 469 m2, ki je vpisana v ZKV 1281 

k. o. Cerklje
7. parc. št. 1293/6, pot v izmeri 236 m2, ki j vpisana v ZKV 1281 

k. o. Cerklje
8. parc. št. 1294/3, pot v izmeri 344 m2, ki je vpisana v ZKV 1281 

k. o. Cerklje
9. parc. št. 1316/2, pot v izmeri 256 m2, ki je vpisana v ZKV 3001 

k. o. Cerklje
10. parc. št. 1317/2, pot v izmeri 171 m2, ki je vpisana v ZKV 1154 

k. o. Zg. Brnik, 
11. parc. št. 1317/3, pot v izmeri 286 m2, ki je vpisana v ZKV 1154 

k. o. Zg. Brnik 
12. parc. št. 1319/4, pot v izmeri 192 m2 ki je vpisana v ZKV 1154 

k. o. Zg. Brnik 
13. parc. št. 1321/2, pot v izmeri 952 m2, ki je vpisana v ZKV 1154 

k. o. Zg. Brnik 
14. parc. št. 1329/2, pot v izmeri 27 m2, ki je vpisana v ZKV 1154 

k. o. Zg. Brnik 
15. parc. št. 1331/3, pot v izmeri 2509 m2, ki je vpisana v ZKV 1154 

k. o. Zg. Brnik 
izvzamejo iz javnega dobra.

2.

Na nepremičninah iz 1. točke tega sklepa pridobi lastninsko pravico
Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje
na Gorenjskem.

3.

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

Številka: 032-10/2006-171
Datum: 24. 06. 2010

Občina Cerklje na Gorenjskem
ŽUPAN

FRANC ČEBULJ, l. r.

12.

V skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države, pokra-
jin in občin (Uradni list, RS, št. 14/2007) in 15. člena Uredbe o stvar-
nem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. Rs, št. 84/07,
94/07, 55/09- odl. US in 100/09) in 84. člena Statuta Občine Cer-
klje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št.
1/99, 01/01, 03/02, 4/03 in 2/07) je občinski svet Občine Cerklje
na Gorenjskem na 20. redni seji dne 23. 06. 2010 sprejel

Spremembe in dopolnitve LETNEGA NAČRTA
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

Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja in letni načrt raz-
polaganja z nepremičnim premoženjem samoupravne lokalne skupno-
sti se med letom lahko dopolnjujeta. 

Dopolni se 2. člen Letnega programa pridobivanja in razpolaganja z
nepremičnim premoženjem Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni
vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 4/2009) z naslednjim
stvarnim premoženjem: 
16. parc. št. 1292/3, pot v izmeri 488 m2, ki je vpisana v ZKV 1281, 

k. o. Cerklje
17. parc. št. 1293/1, pot v izmeri 9 m2, ki je vpisana v ZKV 1281 

k. o. Cerklje
18. parc. št. 1293/2, pot v izmeri 299 m2, ki je vpisana v ZKV 1281 

k. o. Cerklje
19. parc. št. 1293/3, pot v izmeri 256 m2, ki je vpisana v ZKV 1281 

k. o. Cerklje
20. parc. št. 1293/4, pot v izmeri 17 m2, ki je vpisana v ZKV 1281 

k. o. Cerklje
21. parc. št. 1293/5, pot v izmeri 469 m2, ki je vpisana v ZKV 1281 

k. o. Cerklje
22. parc. št. 1293/6, pot v izmeri 236 m2, ki j vpisana v ZKV 1281 

k. o. Cerklje
23. parc. št. 1294/3, pot v izmeri 344 m2, ki je vpisana v ZKV 1281 

k. o. Cerklje
24. parc. št. 1316/2, pot v izmeri 256 m2, ki je vpisana v ZKV 3001 

k. o. Cerklje
25. parc. št. 273/4, pot v izmeri 35 m2, ki je vpisana v ZKV 88 

k. o. Dobrava
26. parc. št. 524/3, pot v izmeri 33 m2, ki je vpisana v ZKV 226 

k. o. Štefanja Gora 
27. parc. št. 1317/2, pot v izmeri 171 m2, ki je vpisana v ZKV 1154 

k. o. Zg. Brnik, 
28. parc. št. 1317/3, pot v izmeri 286 m2, ki je vpisana v ZKV 1154 

k. o. Zg. Brnik 
29. parc. št. 1319/4, pot v izmeri 192 m2 ki je vpisana v ZKV 1154 

k. o. Zg. Brnik 
30. parc. št. 1321/2, pot v izmeri 952 m2, ki je vpisana v ZKV 1154 

k. o. Zg. Brnik 
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31. parc. št. 1329/2, pot v izmeri 27 m2, ki je vpisana v ZKV 1154 
k. o. Zg. Brnik 

32. parc. št. 1331/3, pot v izmeri 2509 m2, ki je vpisana v ZKV 1154 
k. o. Zg. Brnik 

3. člen

Vse ostale določbe Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepre-
mičnim premoženjem Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradnem vestni-
ku Občine Cerklje na Gorenjskem št. 4/2009) ostanejo v veljavi. 

4. člen

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

Številka: 032-10/2010-172
Datum: 24. 06. 2010

Občina Cerklje na Gorenjskem
ŽUPAN

FRANC ČEBULJ, l. r.

13.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št.
72/1993, št. 6/1994 Odl. US: U-I-13/94-65, 45/1994 Odl. US: U-
I-144/94-18, 57/1994, 14/1995, 20/1995 Odl. US: U-I-285/94-
105, 63/1995, 73/1995 Odl. US: U-I-304/94-9, 9/1996 Odl. US:
U-I-264/95-7, 39/1996 Odl. US: U-I-274-95, 44/1996 Odl. US: U-
I-98/95, 26/1997, 70/1997, 10/1998, 68/1998 Odl. US: U-I-
39/95, 74/1998, 12/1999 Skl. US: U-I-4/99 (16/1999 popr.),
36/1999 Odl. US: U-I-313/96, 59/1999 Odl. US: U-I-4/99,
70/2000, 94/2000 Skl. US: U-I-305-98-14, 100/2000 Skl. US: U-

I-186/00-10, 28/2001 Odl. US: U-I-416/98-38, 87/2001-ZSam-1,
16/2002 Skl. US: U-I-33/02-7, 51/2002-ZLS-L, 108/2003 Odl.
US: U-I-186/00-21, 77/2004 Odl. US: U-I-111/04-21, 72/2005,
100/2005-UPB1, 21/2006 Odl. US: U-I-2/06-22, 14/2007-
ZSPDPO, 60/2007, 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl. US: Up-
2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl. US: U-I-
427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl. US: U-I-267/09-19) in 16. čle-
na Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cer-
klje na Gorenjskem, št. 1/1999, 1/2001, 3/2002, 4/2003,
2/2007) je Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem na svoji 20.
redni seji, dne 23. 06. 2010 sprejel

OBVEZNO RAZLAGO
(1.) točke 11. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih
Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje
na Gorenjskem, št. 3/2004, 3/2006, Ur.l. RS, št. 78/2009-obv.

razl.) - v nadaljevanju Odlok

v naslednjem besedilu:

Za ”spremljajoče stavbe storitvenih dejavnosti, ki služijo tem območ-
jem” iz prve alineje (1) točke 11. člena Odloka se skladno Uredbi o
uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objek-
tov državnega pomena (Ur. l. RS, št. 33/2003, 78/2005-popr.,
25/2010) štejejo: penzioni, gostišča, sobe in apartmaji za turistično
dejavnost, gostilne, restavracije, točilnice ter stavbe za druge storitve-
ne dejavnosti, ki služijo tem območjem.

Številka: 032-10/2006-170
Datum: 23. 06. 2010 

ŽUPAN
Občine Cerklje na Gorenjskem

FRANC ČEBULJ, l. r.

Uspešna vseslovenska akcija 
”Očistimo Slovenijo v enem dnevu!” 

v občini Cerklje na Gorenjskem
Občankam in občanom Občine Cerklje, Osnovni šoli Davorina Jen-

ka, vrtcem, vaškim skupnostim, vsem društvom in klubom ter koordi-
natorjem akcije se zahvaljujem za uspešno izpeljano čistilno akcijo, ki
smo jo v okviru vseslovenske akcije ”Očistimo Slovenijo v enem dne-
vu!” izvedli 17. aprila 2010. 

V vseslovenski čistilni akciji za čisto okolje in kvaliteten življenjski
prostor je sodelovalo 699 otrok in 1696 prostovoljcev. S skupnimi moč-
mi smo zbrali več kot 56 ton odpadkov in v celoti očistili 11 divjih od-
lagališč. Izpolnili smo zastavljene cilje in pokazali, da nam ni vseeno,
v kakšnem okolju živimo. 

Upamo, da bodo našo akcijo cenili tudi tisti, ki brez slabe vesti odla-
gajo odpadke v našo naravo. Čisto in zdravo življenjsko okolje lahko
ohranimo le s skupnimi močmi. 

Župan Franc Čebulj

Prva samostojna razstava Marije Štern
V galeriji Petrovčeve hiše v Cerkljah je bila od 10. do 29. junija na

ogled prva samostojna in zanimiva razstava slik in grafik Marije Štern,
članice Društva likovnikov Cerklje in Likovne šole Puhart. Predstavlje-
nih je bilo največ cvetličnih tihožitij na temo šopki rož. Razstavo si je
z zanimanjem ogledalo precejšnje število obiskovalcev od blizu in da-
leč. Ob tem pa je treba omeniti, da je imela do sedaj že več skupinskih
razstav z drugimi slikarji. Prvega julija pa so v galeriji Petrovčeve do-
mačije odprli novo fotografsko razstavo metuljev z naslovom Pisani ži-
valski svet Maje Petrovic-Gašpirc. Na ogled bo do 30. julija. J. K.

Fotografski natečaj Poletje pod Krvavcem 
V KUD-u ”Pod lipo” Adergas smo se odločili, da tudi letos poleti

organiziramo fotografski natečaj. Izbrali smo dve temi. Prva tema z na-
slovom Poletje pod Krvavcem, druga tema pa je prosta po izbiri sa-
mega avtorja. Za vsako temo pošljite pet fotografij (maksimalna veli-
kost do 900 točk po višini in 900 točk po širini, velikost jpeg dadoteke
naj ne presega 280KB). Zraven pa naj bodo podatki o avtorju (naslov,
e-pošta, telefon) in komentar za posamezno fotografijo. Fotografije po-
šljite na e-mail info@kudpodlipo.si do 3. septembra 2010, po tem da-
tumu bo komisija pregledala prispele fotografije in izbrala fotografije
za razstavo, ki bo v dvorani Adergas 10. ali 17. septembra s kratkim
kulturnim programom. K sodelovanju ste povabljeni člani KUD-a, ob-
čani občine Cerklje in vsi tisti, ki radi fotografirate. T. S.

Pokaži, kaj znaš
Za mesec oktober v KUD-u Pod lipo Adergas pripravljamo projekt z

naslovom Pokaži, kaj znaš. Vabimo vse, ki vas ni strah nastopanja
pred občinstvom (pevce, skupine, recitatorje, plesne skupine, harmoni-
karje, kitariste, igralce skečev, žonglerjev itd.), da se opogumite in svo-
jo točko predstavite občinstvu.

Pesem ali točka naj ima naslednje podatke: avtor, naslov, izvajalec,
ime skupine, čas izvedbe, kontaktno osebo (telefon ali e-pošto). Vsi, ki
bi radi sodelovali, se prijavite na e-pošto info@kudpodlipo.si do 20.
septembra 2010, po tem datumu bo komisija pregledala prispele pri-
jave in Vas povabila na predizbor, če bo prijav veliko. V primeru, da bo
število prijav manjše se boste Vsi prijavljeni predstavili na eni predsta-
vitvi, ki bo 16. oktobra potekala v kulturni dvorani Adergas. Uro pred-
stave bomo določili kasneje. Vsa dodatna vprašanja lahko pošljete na
e-pošto info@kudpodlipo.si ali telefon 04/252 70 60 Tomaž Selan,
med tednom po 16. uri. T. S.
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MIHA GROŠELJ
Tel.: 04 25 22 574, fax: 04 25 25 859

GSM: 041 672 - 057

KLJUČAVNIČARSKE STORITVE
4207 Cerklje, Poženik 14a

d.o.o

R
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R
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o.
o.

TRGOVINA Z AVTODELI 
IN AVTOMEHANIČNE STORITVE

Brane Dolinar

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

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

Jerovšek Marjeta, s.p. 

POGREBNIK d.o.o.

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

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

Zalog 55, 4207 Cerklje na Gorenjskem

Septembra smo učiteljice Mirjana Huljev,
Vanja Sodnik Petrič in Breda Žargaj naredile
načrt dela za izvedbo glasbene predstave. Bre-
da je nato poiskala igralce, Vanja je poskrbela
za primerno glasbo in ples, Mirjana je poiska-
la instrumentaliste. Narisale smo še sceno, po-
iskale učiteljico likovnega pouka Majo Zajc
Sobočan in ji razložile idejo. Učenci iz 9. c so
pod njenim vodstvom naredili sceno.

Učenci so bili z delom navdušeni, motivirani
in zelo so si že želeli, kdaj bo predstava kon-
čno predstavljena na odru.

Marca je bila predstava že pripravljena tako
daleč, da smo se z županom Francem Čebu-
ljem dogovorili za vaje na odru in z velikim za-
dovoljstvom je naši prošnji ugodil in zadnje
vaje so začele potekati skrajno resno. Poklica-
le smo Franca Kerna za ozvočenje in Boštjana
Mohoriča za osvetlitev in svetlobne efekte.

Premiera je potekala pod budnimi očesi na-
ših vrstnikov, sošolcev in učiteljev. Imeli smo
kar nekaj treme, ali bomo uspeli pokazati vsa
naša prizadevanja, ki smo jih celo leto vlagali
v to predstavo.

Že med predstavo nas je spremljal aplavz in
vedeli smo, da smo na pravi poti. Po končani
predstavi kar ni prenehal aplavz in naš strah je
dokončno splahnel, ker smo videli prvi odziv,

da smo bili odlični. Pohvale učencev in učiteljev
za igro, glasbo, ples in sceno so kar deževale.

Večerna predstava naslednji dan pa je bila
zopet nekaj posebnega, kajti v naše vrste smo
povabili dr. Dimitrija Beuermanna, skladatelja
glasbe za predstavo. Dvorano so do zadnjega
kotička napolnili tudi starši in stari starši na-
stopajočih, sorodniki, prijatelji ...

Tudi to predstavo smo začeli s tremo, in na
koncu nas je aplavz spet presenetil. Odziv ob-
činstva je bil zelo pozitiven in z veseljem smo
čez tri tedne ponovili predstavo.

Naslednje šolsko leto bomo ponudili predsta-
vo šolam iz sosednjih občin.

Breda Žargaj, 
foto: Matic Zorman

Glasbena predstava Pepelka
Že dolgo časa je v glavah zorela ideja, da bi na OŠ Davorina Jenka Cerklje pripravili kakšno predstavo, 

v kateri bi se igralo, pelo in plesalo. Dolgi so bili ti koraki in na koncu nam je uspelo. 
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Srečanja se je udeležilo kar 532 krožkarjev,
večinoma iz osnovnih šol, nekaj pa tudi iz
srednjih. ”Vesel sem, da ste se zbrali v rekord-
nem številu in pokazali odlično znanje, pred-
vsem pa, da se zavedate, da samo vsi skupaj
lahko ohranimo čebelo,” je mlade čebelarje
nagovoril Boštjan Noč, predsednik Čebelarske
zveze Slovenije, ki je v sodelovanju s cerkljan-
skim čebelarskim društvom in šolo organizira-
la tekmovanje.

Mladi čebelarji so tekmovali v treh starostnih
skupinah, izkazali so se tudi učenci iz Cerkelj.
V nižji starostni kategoriji do petega razreda sta
Vid Kaltenekar in Tim Sajovic osvojila srebr-
no priznanje, Blaž Dolinar in Tanja Vojsk bro-
nasto, v srednji starostni kategoriji (6. do 8. raz-
red) pa so bili s srebrnim priznanjem nagrajeni
Mitja Verbič, Tine Zevnik, Jan Ciperle in
Gašper Zevnik. Mentor čebelarskega krožka v
Cerkljah Franci Strupi je bil z rezultati svojih
krožkarjev zadovoljen: ”Upali smo sicer na zla-
to priznanje, a so se naši mladi čebelarji kljub
temu izkazali. Vsekakor se trudijo in so zelo
prizadevni.” Čebelarski krožek deluje že 23 let,
zanimanje zanj se po besedah Strupija povečuje,
še bolj kot teoretični pouk pa je za mlade čebe-
larje zanimivo pridobivanje praktičnega znanja
pri društvenem čebelnjaku. ”Vesel sem, da v
šoli učence učijo pravilnega odnosa človeka do
narave, kar pripomore tudi k vse večjemu zani-
manju za čebelarski krožek,” je dodal Strupi.

V sklopu Državnega srečanja in tekmovanja
mladih čebelarjev so razglasili tudi rezultate
drugega Unescovega pilotskega likovnega na-
tečaja Čebelica, od kod in kam. Z natečajem je
OŠ Davorina Jenka želela spodbuditi zanima-
nje mladih za čebelarsko tradicijo in tovrstno
kulturno dediščino. ”Prejeli smo 440 likovnih
izdelkov s 57 osnovnih šol. Prijetno smo bili
presenečeni nad ustvarjalnimi rešitvami kot

tudi nad pestro paleto likovne motivike, dobro
usklajene z izbranimi likovnimi tehnikami,” je
povedala predsednica strokovne komisije Maja
Zajc Sobočan. Med nagrajenci so bili tudi do-
mači učenci: v prvi starostni kategoriji (6-10
let) so Gašper Bohinc, Metka Podjed, Tilen
Rems in Jakob Hajtnik pod mentorstvom
Mimi Kern prejeli nagrado za kolekcijo.

Ana Hartman

Mladi čebelarji v Cerkljah
Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje je maja gostila 33. Državno srečanje in tekmovanje mladih čebelarjev.

Mirovnice iz Cerkelj tretje v Evropi
Na evropskem likovnem natečaju ob 20-letnici konvencije o otrokovih

pravicah, ki ga je pod sloganom Nariši mi eno od pravic razpisala Ev-
ropska komisija, so Mirovnice z Osnovne šole Davorina Jenka Cerklje
osvojile tretje mesto v kategoriji od 10 do 14 let. Osmošolke Eva Štirn,
Ksenija Rozman, Jerneja Novak in Anita Kepic, ki so pod mentor-
stvom Maje Zajc Sobočan izdelale plakat o pravici otroka do svobode
govora, so na ta uspeh upravičeno ponosne, saj je na natečaj prispelo
kar 11.334 plakatov, na katerih je svojo ustvarjalnost pokazalo več kot
50 tisoč otrok iz sedemindvajsetih držav. Mirovnice, ki so pred tem z

omenjenim plakatom zmagale na državnem natečaju, na evropsko na-
grado niso niti pomislile. Udeležile so se tudi zaključne slovesnosti, ki
je maja potekala v Evropskem parlamentu v Bruslju. Najboljše ekipe so
na prireditvi, na kateri je bila slavnostna govornica podpredsednica Ev-
ropske komisije Viviane Reading, v angleškem jeziku predstavile svoje
plakate, v imenu učenk iz Cerkelj je to na simpatičen način storila Eva
Štirn. Mirovnice in njihova mentorica so si v sklopu tridnevnega gosto-
vanja v Bruslju ogledale mestne znamenitosti, Atomium, Mini Evropa
Park, vodnjak Maneken Pis, čokoladni in znanstveni muzej, nekaj ev-
ropskih institucij ... A. H.

Šolski pevski zbor na Češkem
Pevci in pevke Mladinskega pevskega zbora OŠ Davorina Jenka iz

Cerkelj so prve štiri dni letošnjega junija preživeli na zanimivem glas-
benem gostovanju v češkem mestu Nachod. Njihovi gostitelji so bili
člani Vokalno inštrumentalne skupine Skrivanci, ki že petnajst let
uspešno deluje na tamkajšnji Jiraskovi gimnaziji. Češki mladi glasbe-
niki so decembra z božičnim programom gostovali v Cerkljah, sedaj pa
so jim Cerkljani vrnili obisk in se na dveh koncertih zelo uspešno pred-
stavili s programom slovenske zborovske glasbe - od starih ljudskih,
preko romantičnih in novodobnih, pa do slovenskih popevk prejšnjega
in tega stoletja. Zbor je pod vodstvom prof. Irme Močnik ter ob sprem-
ljavi prof. Damijane Božič Močnik in učencev koncertiral na enem od
večerov Nachodskega festivala komorne glasbe, navdušil dijake Jira-
skove gimnazije na šolskem koncertu, en dan pa spoznaval kulturne in
zgodovinske zanimivosti mesta in okolice. Otroci so stanovali pri če-
ških družinah, kar jim je omogočilo tudi komuniciranje v drugih jezi-
kih ter spoznavanje drugačnega kulturnega okolja in navad. S Skrivan-
ci so postali že pravi prijatelji in upajo, da bosta šoli ohranili stike in
podobne izmenjave tudi v prihodnje. I. M.Mirovnice v Bruslju

Prireditev so z nastopom obogatili tudi Jan Korbar, Luka Zupan, Jurij Močnik in Jan Prosen.
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V Marijinem vrtcu so se v tem šolskem letu s projektom Ohranimo
stvarstvo - prihodnost je v naših rokah posvetili skrbi za okolje. S pro-
jektom so, kot pravita vzgojiteljica Ivanka Lipar in njena pomočnica
Monika Šmajc, otrokom želeli privzgojiti odgovoren odnos do okolja.
K akciji so povabili tudi starše, ki so jih otroci nagovarjali, naj varčuje-
jo pri vožnji z avtomobilom in se po opravkih odpravijo peš ali s kole-
som. Decembra so neprevožene kilometre beležili po skupinah, januar-
ja pa so družine povabili, da poimensko sodelujejo in dnevno beležijo
neprevožene kilometre, za sodelovanje se jih je odločilo osemnajst. Do
junija so privarčevali 9.013 kilometrov in s tem okolje obvarovali 1.540
kilogramov ogljikovega dioksida. Sodelujoče družine so junija nagradili
na sklepni prireditvi (na sliki). A. H., foto: M. Z.

Varčevali pri vožnji 

Na sklepni prireditvi so nagradili družine, ki so varčevale pri vožnji.

Odličnjaki pri županu

Tudi letos je cerkljanski župan Franc Čebulj sprejel deset učencev
iz Osnovne šole Davorina Jenka, ki so bili odlični vseh osem let.
Skupaj z ravnateljico Damijano Božič Močnik jim je čestital za
dosedanji uspeh, jim zaželel uspešno nadaljevanje šolanja in jih ob-
daril s knjigami Vsa čuda sveta. ”Želim vam, da svoje znanje še nad-
gradite, saj bo od njega odvisna ne samo prihodnost naše občine,
temveč tudi države. Ko boste na poti, na katero se sedaj podajate,
naleteli na ovire, se obrnite na svoje starše in jim zaupajte svoje
težave. Na ta način boste spet dobili potrebno moč in energijo,” jim
je med drugim dejal župan. Letošnji osemletni odličnjaki so: Mitja
Omejc, Martina Pernuš, Tjaša Kern, Janez Korošec, Ana Sluga,
Maruša Šmigoc, Eva Žura, Patricija Ambrož, Gregor Jagodic in
Anja Zavrl. S. Š.



Policija, gasilci

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

Starejše gasilke na državnem tekmovanju
Pred petimi leti se je nekaj zagretih gasilk v PGD Zgornji Brnik od-

ločilo, da ustanovijo ekipo starejših gasilk. Začele smo čisto brez
vsakega znanja, a imele smo veliko dobre volje, da spoznamo gasilske
veščine ter se mogoče kdaj tudi izkažemo na tekmovanjih. Uspeh res ni
izostal, saj smo se letos že tretjič udeležile državnega tekmovanja.

V ekipi smo se članice kar precej menjavale, saj je pri nekaterih vol-
ja kmalu upadla. Nekatere pa smo vztrajale in z resnim treningom os-
vojile kar nekaj znanja. Smo edina ekipa starejših gasilk v občini in
zato smo na občinskem tekmovanju vedno prve. Tako se brez velikih
težav uvrstimo na regijsko tekmovanje. Lani smo na regijskem tek-
movanju dosegle prvo mesto, na kar smo bile seveda zelo ponosne.
Dosežena uvrstitev nas je letos ponesla na državno tekmovanje, ki je
bilo v Celju. Na tekmovanje smo se začele resno pripravljati takoj
spomladi. Vadile smo trikrat na teden v dopoldanskem času. Skupaj z
mentorjem smo opravile več kot 200 prostovoljnih ur vadbe. Vložene-
ga časa in truda nam ni bilo žal, saj smo imele pred seboj jasen cilj -
čim boljšo uvrstitev na državnem tekmovanju. Imele smo nekaj smole,
prisotna je bila trema in vaje nismo izvedle tako dobro kot doma na
treningih. A kljub temu je bil uspeh kar zadovoljiv, saj smo med 38
ekipami dosegle 21. mesto. Prepričane smo, da nam bo šlo drugič še
boljše, ker nameravamo še naprej resno vaditi in se pripravljati za
naslednje podvige.

Na koncu pa je treba omeniti še eno dobro plat tega udejstvovanja, to
je druženje in sodelovanje pri raznih akcijah, ki jih organizira društvo.
To pa tudi nekaj šteje.                                                     Anica Sirc

Množična udeležba na Barletovem memorialu
Konec maja je PGD Cerklje pripravilo že 23. Barletov memorial, na

katerem je letos nastopilo kar gasilskih 117 ekip. V članski konkuren-
ci je zmagala ekipa Zgornji Brnik 1 pred Zalogom 5 in Prebačevim-
Hrastjem 2. V konkurenci članic se je najbolj izkazala ekipa Prebače-
vo-Hrastje 1, druge so bile Zgornji Brnik I in tretje Prebačevo-Hrastje
3. V konkurenci mladine od 12 do 15 let je zmagala ekipa Spodnji
Brnik-Vopovlje 1 pred Voklim 1 in Olševkom 1, v starosti do 10 let pa
je bila najboljša ekipa Hotemaže 1, za njo pa sta se uvrstili Cerklje 1
in Voklo 1. Na tekmovanju za pokal Občine Cerklje je zmagal PGD
Zalog pred PGD Spodnji Brnik-Vopovlje in PGD Prebačevo-Hrastje. 

S. Š.

Izkupiček razdelili gasilcem
Letošnja prireditev Na Jožefovo, ki jo je občina Cerklje organizirala v

sodelovanju z Gasilsko zvezo Cerklje in gasilskimi društvi, je dobro us-
pela, saj je končni izkupiček znašal kar 53.957 evrov, predvsem po za-
slugi donatorjev. Od tega so 10 tisoč evrov rezervirali za načrtovan
nakup gasilskega vozila na Spodnjem Brniku, gasilska zveza je za svo-
je delovanje prejela 8.795 evrov, 35.180 evrov pa se je razdelilo med se-
dem gasilskih društev glede na število vstopnic, ki jih je prodalo
posamezno društvo. ”Ob tej priložnosti bi se rad zahvalil vsem dona-
torjem, ki so s svojimi donacijami prispevali k nadaljnjemu razvoju
gasilstva v občini Cerklje,” je hvaležen župan Franc Čebulj.

S. Š.

Vsakdanji popoldanski vrvež, vse polno ljudi,
ki se vračajo iz služb, opravkov, polni skrbi ... in
nenadoma hrup vozil preglasi sirena reševalnega
vozila. Vozilo je vse bližje, vozi zelo hitro. Je na
nujni vožnji. Rešuje poškodovanca. Spet! Zgod-
ba se je ponovila, že drugič v zgodnjem popol-
dnevu. Napisano ni scenarij za še en napet triler,
zgodba je kruta realnost še enega preteklega dne,
ko je bil v prometni nesreči udeležen pešec ali
kolesar in utrpel telesne poškodbe. Vsaka po-
škodba je preveč ... 

Prihajajo poletni dnevi, ko šlo na ulice trlo vse,
mlado in staro. Rekreirali se bodo! Pa hodili na
vrtove ali zgolj obiskali bližnji lokal, za kavico!
In odšli na otroško igrišče, kjer se bo mladež ig-
rala ... Torej, vozniki pozor! Ceste bodo polne
sprostitve željnih! Veliko bo takšnih, ki jim je
udeležba v cestnem prometu od preteklega pole-
tja ušla v pozabo. Morda bodo z mislimi že na ci-
lju, nepozorni na nevarnosti, ki jim pretijo v pro-
metu. Bodite obzirni do šibkejših udeležencev,
dajte jim prednost, pa ne zato, ker jim pripada po
zakonu, pač pa zato, ker ste vljudni in strpni voz-
niki. Vozite s prilagojeno hitrostjo, ne uživajte
alkohola, pričakujte, da so na cesti, za ovinkom,
med hišami ter drugod, tudi drugi udeleženci. Še
posebej pozorni bodite na otroke, ki so nepred-
vidljivi, saj uživajo počitnice in so z mislimi da-
leč, daleč ... Da za žogo priteče na cesto tudi
otrok, že vrabci čivkajo. Pripeljite se tudi vi za-
dovoljni na cilj in ne z grenkobo, ki jo je občutil
že marsikdo. Dejstvo je, da so pešci in kolesarji
najmanj zaščiteni in že najmanjši trk lahko prive-
de do hudih posledic.

Prav tako kot vozniki motornih in drugih vozil,
naj bi se tudi pešci in kolesarji zavedali, da mo-
rajo spoštovati cestnoprometna pravila. Le tako
bo zagotovljena njihova varnost v največji meri.
Gibljejo naj se po njim namenjenih površinah, če

teh ni, pač tam, kjer je za njih varno, oziroma
predpisano v zakonu. Tam jih bo pričakoval tudi
voznik. Ponoči naj uporabljajo odsevna telesa, ki
zares pripomorejo k boljši opaznosti, v kar se
lahko prepriča vsak. Tudi barve luči semaforja
imajo točno določen pomen, v poduk tistim, ki
prečkajo cesto ob znaku rdeče barve. Skratka,
previdni naj bodo in pričakujejo naj tudi to, da jih
voznik morebiti spregleda, ne glede na to, da
imajo prednost. Prepričajo naj se v sleherni va-
ren korak. 

Starši naj bodo vzor otrokom. Cesto naj pre-
čkajo na označenih in za to namenjenih mestih,
prikažejo naj pravilno vedenje pešca, ki se vedno
prepriča, če je gibanje po cestni površini varno,
pa naj bo to prečkanje vozišča ali povsem običaj-
na hoja ob oziroma po vozišču. Otroci bodo sle-
dili in bodo kaj radi tudi sami pokazali, kako
”znajo”. Pokazano jim bo dobra popotnica za
kasnejšo, še aktivnejšo vlogo v prometu, ki bo
preko kolesarja vodila do voznika avtomobila ali
še zahtevnejšega motornega vozila. Pot bo dolga
in za dosego cilja, bo morala biti tudi varna. 

Na žalost na vašo odsotnost od doma v poletnih
mesecih računajo tudi nepridipravi, ki bodo po-
skušali izkoristiti vaše proste dni. Policisti svetu-
jemo, da pred odhodom dobro zavarujete dom in
ob odsotnosti, v stanovanjih in hišah, ne puščate
vrednejših predmetov ter denarja. Svetujemo
vam, da:

- o svoji odsotnosti ne puščate sporočil na tele-
fonskih tajnicah, 

- ključev ne puščajte na skritih mestih,
- sosede prosite, da povečajo pozornost na vaš

dom in naj vam praznijo poštni nabiralnik,
- si vgradite tudi avtomatska stikala za luči, ki

se od mraka do zore prižigajo in ugašajo v na-
ključnih intervalih, saj ”opazovalcem” hiše daje-
jo videz, da je nekdo v hiši.

Seveda se tatovi ne veselijo samo vaše prazne
hiše oz. stanovanja, ko odrinete na dopust, tem-
več vas spremljajo tudi na poti. Prevečkrat na-
mreč na vidnih mestih v vozilih puščate različne
vrednejše predmete, ki so vaba za tatove in le
kratek čas je potreben, da nepridiprav razbije ste-
klo vašega vozila in si prisvoji denarnico, foto-
aparat, mobilni telefon ali draga sončna očala. Z
nekaterimi preventivnimi ukrepi lahko občutno
zmanjšate možnost, da bi se vam kaj takšnega
lahko zgodilo:

- Vedno zaklenite vozilo, tudi, če ga želite za-
pustiti samo za kratek čas;

- Nikoli ne puščajte na vidnem mestu vrednih
predmetov. Raje jih zakrijte ali jih varno spravite
v zaklenjen prtljažnik; 

- Dokumente in denar, če je le možno nosite v
posebni denarnici, ki si jo obesite okrog vratu ali
pripnete okrog pasu. Nikoli ne puščajte torbic,
denarnic ali listnic na zadnjih sedežih. Zelo zani-
mivi za kriminalce so tudi naši potni listi.

- Vsako izgubo, tatvino ali pogrešitev osebnih
dokumentov v tujini takoj sporočite na diplomat-
sko - konzularno predstavništvo naše države v tu-
jini. Kadar to ni mogoče, pa najkasneje v osmih
dneh po prihodu v Slovenijo, o tem obvestite
upravno enoto; 

- Če ste na poti z avtodomom ali počitniško pri-
kolico, si pravočasno predvidite prenočevanje, ki
naj bo le v kampih; 

- Ne parkirajte na neosvetljenih parkiriščih;
- Če vas nekdo med vožnjo opozarja na napako

na vašem vozilu ali vas želi zaustaviti, nadaljujte
z vožnjo do prvega počivališča. Če se že morate
ustaviti, zaklenite vozilo. Sopotniki naj nadzirajo
situacijo okrog vozila.

Naj bo poletje veselo in varno za vse!

Vodja policijskega okoliša Robert Šebenik

Naj bo poletje varno!
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SLIKOPLESKARSTVO

SUHA MONTAŽA
KNAUF

ADAPTACIJE IN 
ZAKLJUČNA DELA V

GRADBENIŠTVU

Dvorje 71, 4207 Cerklje

matjazstirn@gmail.com

041/432 212GSM

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

Prvi majski dnevi so bili prijetno topli in so
kar vabili k igri v naravo, med cvetoče travnike
in polja. Z otroško igralsko skupino KUD Kr-
vavec Spodnji Brnik pa smo se kljub temu od-
ločili, da pravljično igrico Sneguljčica malo
drugače, predstavimo še otrokom v obeh vrt-
cih v Cerkljah. Glede na odziv otrok je bila
odločitev pravilna.

Takoj zjutraj petega maja smo v župnijski
dvorani v Cerkljah postavili naše kulise in im-
provizirane zaslone in tako pričarali
pravljično vzdušje - kraljičino sobo na gradu,
gozd in hišo palčkov.

Najprej smo igrico zaigrali za otroke iz Ma-
rijinega vrtca, takoj zatem pa še za otroke iz
vrtca Murenčki. Vsi so igrico spremljali z ve-
likim zanimanjem in se zraven zabavali. Igri-
co so zaigrali osnovnošolci od četrtega do de-
vetega razreda, prav vsi so se potrudili in se
dobro vživeli v svoje vloge.

Igrico Sneguljčica malo drugače smo
ponovili kar petkrat in sicer dvakrat na Spod-

njem Brniku, gostovali smo v podružnični
šoli Zalog, kjer so igrico spremljali otroci iz
osnovne šole in vrtca, z zadnjima predstava-

ma v Cerkljah pa smo zaključili pomladni del
letošnje sezone.                   

Štefka Luskovec

Pravljice so nam še všeč
Otroška igralska skupina z Zgornjega Brnika je pravljično igro Sneguljčica predstavila tudi 

otrokom obeh vrtcih v Cerkljah.

Za brezplačno cepljenje otrok
V Dvorjah je konec maja Lions klub Brnik v sodelovanju z Zavodom

za zdravstveno varstvo Kranj, Občino Cerklje na Gorenjskem in Agen-
cijo RS za okolje pripravil humanitarno prireditev v nordijski hoji
Hodim, da pomagam - Gibanje v zdravem okolju, njen izkupiček pa so
namenili delovanju šolskega sklada OŠ Davorina Jenka in cepljenju
otrok proti klopnemu meningitisu. 

Kot je povedal predsednik Lions kluba Brnik Gregor Makuc, je 68
udeležencev vplačalo 1.020 evrov štartnine, zbrali pa so še dobrih sto
evrov prostovoljnih prispevkov. ”Pri tem pa ne smemo pozabiti, da je
podjetje GlaxoSmithKline doniralo še dvesto otroških doz cepiva,” je
bil zadovoljen. Prireditev naj bi postala tradicionalna, je še napovedal
Makuc. Ob tej priložnosti so pripravili tudi tečaj nordijske hoje in te-
stiranje fizičnih sposobnosti udeležencev (merjenje krvnega pritiska,
pljučne funkcije, telesne teže, indeksa telesne mase ter drugega). 

Obolevnost za klopnim meningitisom (klopni meningoencefalitis) je
na Gorenjskem 2,4-krat večja kot drugod v Sloveniji. Oboleli so ved-
no tako hudo prizadeti, da jih je treba hospitalizirati, saj pride do vnet-
ja ovojnice in možganov. In čeprav za klopni meningitis še vedno ni
pravega zdravila, najbolj učinkovito in varno pa jo preprečimo s
pravočasnim cepljenjem, to še vedno ni brezplačno, niti za otroke, je
pojasnila dr. Irena Grmek Košnik, vodja Zavoda za zdravstveno

varstvo Kranj. Odmerek cepiva za odrasle stane 33 evrov, za otroke je
tri evre cenejši. Kot pravi Grmek Košnikova, so za učinkovito bazično
cepljenje potrebni trije odmerki cepiva v prvem letu cepljenja, nato pa
je treba zaščito vzdrževati z osvežitvenimi odmerki cepiva na vsakih
tri do pet let. 

Prvo cepljenje otrok je bilo v prostorih OŠ Davorina Jenka 3. julija,
drugo cepljenje pa bo na vrsti 17. julija. Zavod za zdravstveno varstvo
Kranj cepljenje opravlja brezplačno. Simon Šubic

V primeru škode pokličite lovce
Lovska družina Krvavec se zaveda, da divjad v njihovem lovišču

občasno povzroči škodo kmetom in drugim posestnikom, zato vse
prizadete poziva, da se ob kakršnemkoli problemu obrnejo na revirne
lovce - Rok Ropret (revir 1, tel. 041/254 087), Ivan Jenko (revir 2, tel.
051/ 204 516), Janez Grilc (revir 3, tel. 031/ 613 945), - gospodarja
lovišča Romana Saviča (040/ 463 456) ali starešino Janeza Prešo (041/
736 088). Odzvali se bodo na vsak klic in poskušali skupaj s kmeti
poiskati najprimernejšo rešitev. ”Divjad je in vedno bo povzročala
določeno škodo, zato je treba take probleme reševati s skupnimi moč-
mi in v medsebojnem soglasju. V Lovski družini Krvavec si želimo do-
brega sodelovanja in razumevanja z vsemi kmeti in drugimi posestni-
ki,” je povedal starešina Janez Preša.                                          S. Š.
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Bojan Globočnik, s. p.
Lahovče 11, 4207 CERKLJE, tel.: 04/252 9090

mesarija KEPIC
PREDELAVA MESA IN PRODAJA

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

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

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

Velika ponudba že pripravljenega mesa za žar.
Se priporočamo.

V Mladinskem centru Cerklje bodo tudi med tokratnimi poletnimi počit-
nicami poskrbeli za pestro dogajanje, ki bo potekalo prve tri tedne v juliju
in v drugi polovici avgusta. V tem času bodo ob torkih in četrtkih med 17.
in 19. uro potekale bralno-igralne urice za osnovnošolske otroke, v večernih
urah pa različne športne in druge dejavnostmi za mlade in mlade po srcu.

Ta teden (5.-10. julij) organizirajo deseti oratorij z naslovom Pazi, čas! ”Z
deklico Momo bomo spoznavali, kako koristno uporabiti svoj čas in ga
pravilno razdeliti med različne dejavnosti. Ker bo oratorij jubilejni, že de-
seti po vrsti, bo zaključek bolj slovesen. V soboto, 10. julija, ob 13. uri bo
zahvalna sveta maša, na katero vabimo vse, ki so kakorkoli pomagali pri
pripravi desetih oratorijev, sledilo bo srečanje nekdanjih in sedanjih ani-
matorjev,” je poudarila Nataša Urh, vodja Mladinskega centra Cerklje.

Poletno druženje bodo sklenili zadnji teden avgusta z osvežitvenim teča-
jem angleščine. ”Namenjen bo mladim od devetega razreda naprej, še
posebej tistim, ki vstopajo v srednjo šolo. Vabljeni pa tudi odrasli, ki želite
osvežiti znanje angleščine,” je dejala Urhova. Glede na dober odziv na
spomladanskem tečaju računalništva za starejše bodo jeseni organizirali
nadaljevalni tečaj, razmišljajo pa tudi o pripravi jezikovnih tečajev za
starejše.

V zadnjih mesecih je dogajanje v mladinskem centru najbolj zaz-
namovala učna pomoč. ”S tistimi, ki imajo popravne izpite, pa se v teh

dneh pospešeno učimo,” pravi Urhova. Dodala je še, da so v zadnjih mese-
cih znova zaživeli angleški večeri, odziv je bil zelo dober, maja so priprav-
ili delavnico Mladostnik med nepremišljenostjo in odgovornostjo, na ka-
teri so mladi pogrešali več staršev, junija pa so zaključili igralne urice in
četrtkove ustvarjalnice.                                                     Ana Hartman

Mladinski svet Slovenije je junija znova
podelil priznanja najboljšim prostovoljcem v
letu 2009. Naziva Naj prostovoljka v kategori-
ji od 20. do 30. leta se je razveselila Mojca
Urh iz Vopovelj. Dejavna je na različnih po-
dročjih: v PGD Spodnji Brnik-Vopovlje in
tamkajšnjem kulturno-umetniškem društvu, v
Mladinskem centru Cerklje, ki jo je tudi pred-
lagal za priznanje, vodi ustvarjalne delavnice
za predšolske otroke, nudi učno pomoč os-
novnošolcem in srednješolcem ter skrbi za
družabno-ustvarjalne večere. Dvakrat je us-
pešno vodila oratorij v Cerkljah, pomaga na
letovanjih otrok iz socialno ogroženih družin,
sodelovala je v skupini, ki je na Madagaskar-
ju skupaj s slovenskimi misijonarji orga-
nizirala oratorije za tamkajšnje otroke, aktivna
je pri številnih dobrodelnih prireditvah. Poleg
tega je vedno znala v različne akcije privabiti
veliko mladih, ki brez njene spodbude verjet-
no ne bi postali prostovoljci.

Naziv Naj prostovoljka Mojci predstavlja
potrditev, da je na pravi poti: ”Hkrati je to
priznanje vsem prostovoljcem, s katerimi se

srečujemo v mladinskem centru in velika
spodbuda za prostovoljno delo v prihodnje.”
Kot pravi, je vsako prostovoljno delo pustilo

velik pečat v njenem življenju, prav poseben
izziv pa ji je predstavljal oratorij na Mada-
gaskarju. ”Po dveh letih se še vedno živo
spomnim malih črnih obrazov, s katerimi smo
preživeli mesec. Otroci so se belcev dotikali
in za nami kričali ‘vaza’, kar pomeni belec.
Spoznala sem preproste Malgaše, ki so odprti
in se razveselijo malenkosti. Njihova lesena
bivališča, delovni dan in skodelica riža jih ob-
likujejo v preproste ljudi,” se spominja Mojca.

”Prostovoljno delo je zame način življenja in
obenem moj prosti čas, ker se v različnih de-
javnostih srečujem s prijatelji,” pove Naj pros-
tovoljka in doda, da bi prostovoljno delo ko-
ristilo vsakemu mlademu človeku: ”S tem pri-
dobiš izkušnje in oblikuješ samega sebe. Ve-
liko je različnih prostovoljnih del in vsak
lahko počne tisto, kar ga najbolj veseli.” Ob
prostovoljstvu pa Mojca ne pozablja na ostale
obveznosti in hobije: doma pomaga na kmeti-
ji, uspešno zaključuje fakulteto za upravo,
poje v dveh pevskih zborih, igra v Godbi
Cerklje ...

Ana Hartman

Prostovoljstvo je zame način življenja
Tako pravi Mojca Urh iz Vopovelj, Naj prostovoljka 2009.

Naj prostovoljka 2009 Mojca Urh  (levo) v družbi
Nataše Urh, vodje Mladinskega centra Cerklje.

Pestro poletje v mladinskem centru

Z zaključka igralnih uric 
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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

- 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.

Cerklje - Vzpon na Krvavec je velik izziv za številne kolesarje. Nekaj
manj kot dvesto takšnih, ki se s tem športom ukvarjajo rekreativno, se jih
je 19. junija zbralo Pod Jenkovo lipo, na startu petega rekreativnega kole-
sarskega vzpona na Krvavec za kralja in kraljico Krvavca. Tekma je štela
za pokal Slovenije in je bila v sklopu akcije Slovenija kolesari. Cilj je bil
pri Sončku, kar pomeni, da je zadnji del proge potekal po makadamu.

Novi kralj Krvavca je s časom 45 minut in 35 sekund postal Boštjan
Dacar iz Mengša, ki je v ciljnem vzponu premagal lanskega kralja Izto-
ka Dogšo. Katja Šorli Peternel je bila suvereno najboljša pri ženskah,
njen čas pa 55 minut in 43 sekund. ”Tako z udeležbo kot s samo izvedbo
prireditve smo zelo zadovoljni. Vremenska napoved je bila slaba in v lep-
šem vremenu bi bilo na startu še več kolesarjev. Konkurenca je bila do-
bra in tudi zmagovalci so večinoma pričakovani. Izmed kolesarjev iz na-
šega kluba je bil najhitrejši Blaž Boršnak, kar pa je bilo presenečenje,” je
povedal Aleš Kalan, predsednik ŠD Bam.Bi, ki je bilo skupaj z RD Str-
mol soorganizator vzpona. 

Isti dan je bil na Krvavcu, na Jezercih, tudi cilj predzadnje, tretje, kra-
ljevske etape kolesarske dirke po Sloveniji, največje etapne dirke pri nas.
Start je bil na Bledu, vmes pa so imeli kolesarji tri leteče cilje: v Teneti-

šah, na Brdu, v Cerkljah, in dva gorska cilja: obakrat na Seničnem. Če so
rekreativci dopoldan imeli še kar srečo z vremenom, pa je profesionalce
na cilju pričakala megla in dež, temperature pa so bile vseeno višje kot za-
dnji dve leti. Ne glede na to se je zbralo kar veliko gledalcev, ki so prišli
pogledat kolesarje 14 ekip, od tega tri ProTour (Lampre, Liquigas, Saxo
Bank). V karavani je bil tudi Vincenzo Nibali (Liquigas), letos tretji na
Giru in za večino prvi favorit dirke Po Sloveniji. To vlogo je tudi upravi-
čil. Najprej so ga okronali za kralja Krvavca, dan kasneje pa še za zmago-
valca slovenske pentlje. Kot najboljši Slovenec je bil tako na Krvavcu kot
tudi skupno na osmem mestu Savčan Gašper Švab. Maja Bertoncelj

Na Krvavcu okronali Italijana
Na rekreativnem kolesarskem vzponu na Krvavec so prvič okronali Boštjana Dacarja in drugič Katjo 

Šorli Peternel. Med profesionalnimi kolesarji, ki so na dirki Po Sloveniji kraljevsko etapo končali 
na Krvavcu, pa je kralj postal Italijan Francesco Nibali, letos tretji z Gira.

Zmagovalca dirke Po Sloveniji je odločil vzpon na Krvavec, v katerem je bil 
prepričljivo najboljši Francesco Nibali in zasluženo postal kralj Krvavca. 

Drugi na gorenjskem rekreativnem prvenstvu
Na letošnjem gorenjskem prvenstvu v rekreacijskem balinanju za

upokojence na Jesenicah je ekipa balinarske sekcije Društva upoko-
jencev Cerklje osvojila drugo mesto. Ekipa v postavi Ciril Kern, vod-
ja Vinko Janežič, Boris Mihajl in Stane Pirc (na sliki z leve) je v fi-
nalu tesno (8:7) izgubila proti Jesenicam. Cerkljanski balinarji sicer
že peto leto sodelujejo v rekreativni ligi, v kateri igrajo tudi ekipe iz
Vodic, Komende, Domžal, Mengša in Kamnika. Lani so se iz B-lige
kvalificirali v A-rekreativno ligo. ”V A-rekreativni ligi sta obvezni
dve balinarski igrišči, medtem ko imamo Pod Jenkovo lipo samo eno,
a so nam letos vseeno dovolili igrati. Sedaj se dogovarjamo z lastni-
kom gostilne, da bi zgradili še drugo stezo, na pomoč smo se obrni-
li tudi na občino,” je povedal Vinko Janežič, ki se zahvaljuje tudi
podjetju Gorenc s Spodnjega Brnika, ki jim je doniral drese.     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.

FASADERSTVO  ● STROJNI OMETI
GSM: 041 584 227, FAX.: 04/ 583 62 31
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Novo vodstvo je takoj zavihalo rokave, se dogovorilo in razporedilo
delo znotraj uprave tako, da lahko lažje sledimo tako infrastrukturnim
razvojem Športnega parka Velesovo (kar gre celotna zasluga Občini
Cerklje in njenemu županu) kot tekmovalnem razvoju samih selekcij v
klubu (kar se odraža na rezultatih) ter nenazadnje sledenju finančnih
potreb samega kluba (zahteve in potrebe so vedno večje) za nemoteno
delovanje (kar gre zahvala predvsem županu Čebulju). Prav tako smo
naredili srednjeročni plan dela v klubu z jasnimi cilji, tako v tekmoval-
nem smislu kot infrastrukturnem smislu (v sodelovanju z občino Cer-
klje) ter na finančnem področju. 

Po končani tekmovalni sezoni 2009/2010 v moškem delu tekmovanja,
kjer naše ekipe nastopajo v Gorenjski ligi smo glede na sezono prej na-
redili korak naprej. Tako so bile povečane aktivnosti v nogometnem
krožku za prvi in drugi razred v sodelovanju z osnovno šolo in občino.
Povečali smo število otrok pri selekciji U-8 ter uvedli moto ”vsi hoče-
mo, vsi znamo, vsi radi igramo nogomet”. V tej kategoriji ni rezultat-
skega, ampak samo tekmovalni naboj.

Pri selekciji U-10 smo napravili korak naprej tudi v rezultatskem smis-
lu, saj smo osvojili prvo mesto v tekmovanju 2. gorenjske lige in se tako
uvrstili med najboljše ekipe na Gorenjskem. S selekcijo U-12 smo tek-
movali solidno in velik poudarek dajali na pripravi ekipe za naslednjo
sezono, ko bodo ti otroci začeli igrati veliki nogomet.

Posebna zgodba pa je selekcija U-14, kjer smo sodelovali s sosednjim
klubom Šenčur ter naredili dve ekipi ter z boljšo ekipo tudi osvojili pr-

venstvo Gorenjske ter s tem možnost v kvalifikacijah za 1. Državno ligo
dečkov in v dveh tekmah z ekipo Vipava nam je tudi z skupnim rezul-
tatom 11:1 tudi uspelo, bravo fantje ter dekleti in strokovni tim.

Pri selekciji U-16 in selekciji U-18 pa smo prav tako imeli združeno
ekipo z sosednjim klubom Šenčur in nastopali v 2. SML in 2. SKL ter
na koncu zasedli mesto v zlati sredini lestvice. Naša članska ekipa je v
tej tekmovalni sezoni kljub pomlajenosti ekipe in pa samo z domačimi
igralci zasedla solidno peto mesto v gorenjski ligi.

V klubu imamo tudi ženski del ekip ki pa nastopajo v Državnih ligah
in smo kljub pomlajeni in okrepljeni sestavi ekip dosegli vidne rezulta-
te. Pri selekciji deklic U-14 se je zgodilo tisto, kar je bilo glede na kro-
nologijo dogodkov nekako težko pričakovano in sicer je ekipa po pred-
lanskem tretjem mestu, lanskem drugem letos osvojila naslov državnih
prvakinj in samo potrdila velik potencial za prihodnja leta. Za selekcijo
deklet U-17 je prav tako uspešna sezona saj so zasedla odlično četrto
mesto s predpostavko, da na domačem igrišču v spomladanskem delu
prvenstva niso priznale premoči nobeni ekipi. Naše članice so kljub na
novo zgrajeni in pomlajeni zasedbi osvojile solidno sedmo mesto. 

Naj povem, da nam je v našem klubu vse letošnje in pretekle tekmo-
valne dosežke uspelo napraviti s strokovnim kadrom, ki izhaja iz lastnih
vrst in so bili vzgojeni v našem klubu, kar jim gre še posebna zahvala 

Za naprej nas čaka ogromno dela, da obdržimo tekmovalne pozicije,
ki smo si jih izborili v tej sezoni. Nujno potrebujemo okrepitve v stro-
kovnem timu, v koordinatorju velikega nogometa ter nenazadnje tudi v
igralskih okrepitvah. Zadržali bomo vse selekcije tako v moškem kot
ženskem delu nogometa, še več, imeli bomo tudi svojo ekipo pri selek-
ciji U-18. Velik poudarek bomo dajali na predšolski vzgoji mladih fan-
tov in deklic, okrepili odnose z osnovno šolo na segmentu nogometne-
ga krožka. Še naprej tvorno sodelovali z sosednjim klubom Šenčur ter
po možnosti v ta krog pridobili še kakšen sosednji klub, izobraževali
strokovni tim in jim nudili možnost izpopolnjevanja, povečali število
otrok in trenerjev ter nenazadnje tvorno sodelovali z Občino Cerklje in
njenim županom pri nadaljnjem razvoju samega Športnega parka in po-
gojev za delo samega kluba ter vadbo otrok v našem klubu.

Predsednik Jože Burgar

Naredili korak naprej
Marca smo v Nogometnem klubu Velesovo izvolili novo vodstvo kluba. V zadnji tekmovalni 

sezoni smo naredili korak naprej. 

Uspešna sezona
Letošnjo sezono so člani Rokometnega kluba Cerklje zaključili z

zmago proti RK Dol Hrastnik in tako potrdili svoje dobre igre
gledano na celotno sezono. Mlada generacija je s tem dokazala
pravilno usmeritev kluba, da se tudi s samo doma vzgojenimi igralci
lahko dosežejo lepi uspehi. Med petnajstimi nastopajočimi ekipami
smo dosegli četrto mesto in s tem samo za eno mesto zgrešili nadalj-
nji boj za uvrstitev v 1. B rokometno ligo. Ob tem je treba povedati,
da je ekipa tudi v fair playju na vrhu med vsemi nastopajočimi ekipa-
mi. Naš igralec Primož Korbar je tretji strelec lige za prvaka s 64 goli
ter v celotni ligi tretji strelec z doseženimi 170 goli. Poleg njega sta
bila iz našega kluba na revijalno All stars tekmo vzhod : zahod v Ve-
liko Nedeljo povabljena tudi Bine Matičič in Grega Slak. Za še
kakšen večji uspeh pa bo ob dozorevanju mladincev, ki trkajo na vra-
ta prve ekipe, verjetno treba okrepiti člansko ekipo na nekaterih
igralnih mestih. 

Prijetno presenečenje pa so v svoji starostni kategoriji dosegli stare-
jši dečki s končno uvrstitvijo na osemindvajseto mesto med 76 pri-
javljenimi ekipami v Sloveniji, kar štejemo kot velik uspeh dela v
mlajših kategorijah. Poudariti je treba, da sta bila Luka Fajon in Ma-
tic Korošec povabljena v širši izbor za sestavo kadetske reprezen-
tance Slovenije. S tem se uresničuje naš primarni cilj dela z mladimi.
V tekmovanju osnovnih šol so postali medobčinski prvaki, prvaki
Gorenjske in se uvrstili v četrtfinale šolskega prvenstva. Pohvalili pa
bi tudi delo mlajših dečkov, ki s potrpežljivim in marljivim delom
sledijo starejšim generacijam. Upravni odbor RK Cerklje

Ekipa U 10 je napredovala v prvo gorenjsko ligo.



V konkurenci 20 ekip iz vse Evrope so v igri za trinajsto mesto ugnali
vrstnike iz Dubrovnika (Hrvaška) s 26:24. Premagali so tudi angleški
Brighton (43:13) in Steinsl iz Luksemburga (23:11), tesno pa so izgubili
s Kaunasom iz Litve (30:17), z domačim Ardresom (18:22) in
južnoameriško Gvajano (18:22). Na turnirju je zmagala ekipa Ile de
France iz Pariza, ki je v finalu premagala Kaunas. Hkrati pa so v Fran-
cijo po mednarodne izkušnje odpotovala tudi osnovnošolska dekleta iz
Cerkelj, ki nastopajo v ŠKL. V Oye Plageu so se dobro upirale fa-
voriziranim domačinkam, a žal izgubile s 40:60, v Les Attacku pa so še
bolj strnile moči in zmagale 52:32. 

Pionirji Europcar Krvavec so tudi sicer v 2. SKL imeli precej smole
pri žrebu, saj proti močnim ljubljanskim ekipam Bežigrad in Ilirija niso
okusili slasti zmage. Mlajši pionirji Krvavec Tonač, so dvakrat prema-
gali Calcit Mavrico Kamnik, po dvakrat pa izgubili s Šenčurjem in
Union Olimpijo.

Članska ekipa Češnar Krvavec igra v letni gorenjski košarkarski ligi.
Po odigranih osmih kolih imajo tri zmage in se jim obeta trd boj za ob-
stanek v 2. GKL, kjer igrajo še: Pizzerija Bolero, Golden Eye, Video
Oskar, Praprot, KKV Barbara, Lastovka TV in Sava Kranj.

Ob koncu šolskega in tekmovalnega leta za mlajše starostne kate-
gorije smo 19. junija organizirali turnir trojk ter tekmovanje v prostih
metih in trojkah. Najuspešnejša ekipa so bili Martin Škrlec, Luka Ži-
bert, Jan Zupan in Anže Lakatoš. Zmagovalci prostih metov in trojk pa
so bili Martin Verbič, Gašper Tavčar, Jani Dulc, Anja Remic in Miha
Korošec. 

Naj povabimo tudi vse ljubitelje na 12 ur košarke in malega no-
gometa, ki jih bo naše društvo letos spet organiziralo v soboto, 28. av-
gusta, od 8. do 20. ure na zunanjih igriščih ob OŠ Cerklje.

ŠD Krvavec Cerklje 
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Odprto ob petkih 
od 16. do 22. ure, 

ob sobotah 
od 10. do 22. ure, 

ob nedeljah in praznikih 
pa od 10. do 21. ure
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OKREPČEVALNICA ROŽMARIN

Sprejemamo naročila za večje skupine 

Možjanca 1b,  
tel.: 041/293 312

Mladi košarkarji osmič v Franciji
Maja so se pionirji Europcar Krvavec že osmo leto zapored udeležili FIBA mednarodnega 

turnirja v Ardresu v Franciji. 

V Franciji so tekmovalne izkušnje nabirale tudi šolarke iz Cerkelj (v zelenih dresih), ki nastopajo tudi v ŠKL. 
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KMETIJSKA ZADRUGA CERKLJE, Z.O.O. 
Slovenska cesta 2,
4207 Cerklje na Gorenjskem
Tel.: 04/252 90 10
info@kzcerklje.si 

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

Pokličite in se bomo potrudili, da vam priskrbimo želeno blago. Veseli bomo Vašega klica.

PROGRAM ZA KMETIJSTVO
● Odkup in prodaja mleka

● Odkup in prodaja živine

● Odkup in prodaja poljščin

● Krmila

● Gnojila

● Kmetijska semena

● Program za varstvo rastlin

● Več vrst profesionalnih čistil za mlekovode in sredstev za

odpravljanje težav pri živalih iz proste prodaje.

PROGRAM ZA DOM IN VRT
● Sadike

● Lončnice

● Gnojila

● Program za varstvo rastlin

● Orodje za dom in vrt

● Hrana in oprema za male živali

● Gradbeni program

● Program za ekološko vrtnarjenje

● Program zdrave domače hrane s slovenskih kmetij 

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

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
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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

IZ NAŠEGA PROGRAMA:




