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Gospod župan, najprej čestitke za vnovič-
no izvolitev.

”Izražena podpora na volitvah, ko so me vo-
livci že petič izvolili za župana, kaže na dobro
delo, ne samo mene kot župana, ampak tudi
občinske uprave in tudi dosedanjih občinskih
svetov, ki so večinsko podpirali vse večje pro-
jekte v občini. Vsem občankam in občanom,
ne glede na to, ali so me podprli, zato sporo-
čam, da bom poskusil biti dober župan še na-
prej. Obenem pa pričakujem njihovo podporo
v tem mandatu, če se bodo morda naše poti
križale pri katerem od načrtovanih projektov.
Ne želimo si namreč velikih zapletov pri more-
bitnih odkupih ali služnostnih pravicah, saj
brez tega pogoja ne moremo izpeljati nobene-
ga občinskega projekta.” 

Ko že omenjate projekte: kateri so načrto-
vani v prihodnjem letu?

”Ta mesec je občinski svet že obravnaval
osnutek proračuna za prihodnje leto, po kate-

rem se vidi, da bomo zelo investicijsko narav-
nani. Načrtujemo namreč 13,2 milijona evrov
odhodkov, kar sedemdeset odstotkov tega de-
narja oziroma okoli 9,2 milijona evrov pa je
namenjeno nakupu zemljišč in investicijam.
Prihodnji proračun vsebuje tri glavne projekte:
prvi je odkup zemljišča v Šmartnem od Grad-
binca Gip ter v nadaljevanju gradnja doma sta-
rostnikov, drugi je dokončna izgradnja primar-
ne kanalizacije in tretji začetek gradnje krvav-
škega vodovodnega sistema.” 

Pri projektu doma starostnikov Taber v
Šmartnem je v zadnjem času prišlo do veli-
kih sprememb. Napoveduje se nov investi-
tor. Ali lahko poveste kaj več?

”Kar se tiče doma starostnikov v Šmartnem,
sem zadnjega pol leta intenzivno iskal novega
investitorja, saj se je pokazalo, da Gradbinec
Gip ne bo zmogel tako velikega finančnega bre-
mena, vrednega kar okoli 12 milijonov evrov. Z
Gradbincem smo se nazadnje dogovorili, da iz-
stopi iz zavoda Taber, ki je pridobil koncesijo za
institucionalno varstvo starejših in občini nazaj
proda 3,4 hektarja zemljišča, skupaj z vso že iz-
delano dokumentacijo in pridobljenim gradbe-
nim dovoljenjem za dom starostnikov. Na poga-
janjih sem dosegel ceno 60 evrov na kvadratni
meter, kar se mi zdi za občino ugodna cena, saj
so bile opravljene že vse geološke in arheološke
raziskave, izdelan je že idejni in izvedbeni pro-
jekt, v fazi pridobivanja pa je tudi že gradbeno
dovoljenje za preostali del zemljišča v Šmart-
nem. V nadaljevanju bo v zavod Taber vstopila
družba Deos iz Ljubljane, ki ima po Sloveniji že
štiri domove starostnikov in se je zavezala, da
bo od občine po sto evrov na kvadratni meter
odkupila 1,2 hektarja zemljišča, na njem pa do
konca leta 2012 zgradila dom starostnikov. Ob-
čina pa mora do tedaj urediti dostopno cesto in
v Šmartno pripeljati vse potrebne komunalne
vode, katerih gradnja že poteka. Za preostali del
zemljišča, kjer so bila do sedaj načrtovana varo-
vana stanovanja, se tudi že zelo resno dogovar-
jam s svetovno znanim kirurgom, ki bi rad s
svojim inštitutom v Šmartnem zgradil rehabili-
tacijski center. To zemljišče je sicer še pod hipo-
teko Gorenjske banke, ki pa jo je pripravljena
takoj umakniti, ko ji poplačajo 1,5 milijona ev-
rov, pripravljena pa je sodelovati tudi pri rehabi-
litacijskem centru. Tak načrt podpira tudi občin-
ski svet, vsaj sklepam lahko tako, ker je soglas-
no podprl nov proračun, v katerem sta že pred-
videna dva milijona evrov za odkup zemljišča v
Šmartnem. Če nam bo to uspelo, potem bomo
zadržali že pridobljeno koncesijo, v nasprotnem
primeru jo bomo izgubili, zemljišče v Šmart-
nem pa bo izgubilo pravo vrednost.”

Med glavnimi projekti v prihodnjem letu
ste omenili še kanalizacijo in krvavški vodo-
vod ...

”Tako je. Nadaljevali bomo z gradnjo kanali-
zacijskega sistema Spodnji Brnik-Vopovlje
vzhodni del in nato iz Vopovelj v Lahovče ter
iz Lahovč do Nasovč v občini Komenda. Na
Spodnjem Brniku bo zgrajeno tudi nekaj se-
kundarnega kanalizacijskega sistema. Prora-
čunska sredstva bodo namenjena tudi za more-
bitno sofinanciranje Čistilne naprave Domžale
in sofinanciranje gradnje primarnega kanala
do čistilne naprave, ki poteka po drugih obči-
nah. Nadaljevali bomo s kanalizacijo Zgornji
Brnik-Cerklje vzhod, od Petričevega znamenja
do Ulice 4. oktobra, kjer je kanalizacija že
zgrajena do bloka. Nato z gradnjo nadaljujemo
proti osnovni šoli in v delu Cerkelj, pa v
vzhodnem delu Gradu proti Dvorjam, nadalje-
vali bomo tudi z že pričeto kanalizacijo Glinje-
Zalog in začeli z gradnjo kanalizacije Spodnji
Zalog-Klanec. Za kanalizacijo Zalog-Cerkl-
janska Dobrava bomo pripravili projekt, sočas-
no tudi za obnovo primarnega dela vodovodne-
ga sistema. Vsa našteta dela bodo stala okoli 5
milijonov evrov, pri tem pa kandidiramo tudi
za strukturna sredstva v višini 850 tisoč evrov,
ki nam jih je služba vlade za lokalno samo-
upravo in regionalno politiko že odobrila. Za
sofinanciranje gradnje sekundarne kanalizaci-
je iz evropskih kohezijskih sredstev žal ne mo-
remo kandidirati, saj so nam pojasnili, da do
njih nismo več upravičeni, ker smo v preteklo-
sti zgradili že preveč kanalizacije. Naj ob tem
povem, da pripravljamo tudi projekt za kanali-
zacijo v hribovitem območju - s Krvavca do
doline. 

Kar se tiče povečanja zmogljivosti krvavške-
ga medobčinskega vodovoda, projekt bo vse

Franc Čebulj

Občina Cerklje bo odkupila 
zemljišče v Šmartnem

Občina Cerklje namerava od Gradbinca Gip odkupiti zemljišče v Šmartnem, kjer naj bi po novem dom
starostnikov gradila ljubljanska družba Deos. Dogovori tudi o gradnji rehabilitacijskega centra.

Na naslovnici: pogled s Krvavca na Adergas, 
foto: Gorazd Kavčič

NOVICE IZPOD KRVAVCA (ISSN 1406 - 1369) so priloga
Gorenjskega glasa za občino Cerklje. Prilogo pripravlja
Gorenjski glas, odgovorna urednica Marija Volčjak,
urednik Simon Šubic, oglasno trženje Janez Čimžar,
041/704-857. Priprava za tisk Gorenjski glas, tisk: 
Tiskarna Littera picta, d. o. o.. NOVICE IZPOD KRVAVCA
številka 4 so priloga 101. številke Gorenjskega glasa,
21. decembra 2010, v nakladi 2350 izvodov pa jih do-
bijo vsa gospodinjstva v občini Cerklje brezplačno. Ses-
tavni 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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občine solastnice stal okoli trinajst milijonov
evrov, nam država denarja, ki ga je že obljubi-
la, še ni uradno zagotovila. Vseeno smo opti-
misti, da bo država oz. njeno ministrstvo ven-
darle ugotovilo, da gre za zelo potreben pro-
jekt. Pri oskrbi s pitno vodo naj še povem, da
smo pred kratkim zaključili projekt iskanja no-
vih vodnih virov na območju Jagošce-Blate,
kjer smo uspeli pridobiti pribl. 2,4 litra vode
na sekundo iz drenažnih zajetij. 1,6 litra vode
bomo preusmerili na prečrpališče Ambrož, od
koder bomo napajali Stiško vas in ostale zasel-
ke, zato se bodo tam lahko v letu 2011 začeli
izvajati priklopi na javni vodovod. 0,8 litra
vode bomo preusmerili v vodni zbiralnik Šen-
turška Gora ter tako zagotovili dodatne vodne
vire za napajanje vasi na tem območju. Prihod-
nje leto bomo tudi začeli z obnovo dotrajanega
primarno-sekundarnega vodovodnega sistema
Apno-Ravne. Primaren vodovod bomo seveda
sočasno gradili tudi na vseh trasah, kjer bo po-
tekala gradnja kanalizacije - tako v nižini kot
tudi v visokogorskem območju, prav tako bo
tam hkrati potekala še obnova javne razsvetlja-
ve, cest in meteorne kanalizacije. Za vse pose-
ge na vodovodu bomo sicer prihodnje leto na-
menili 1,9 milijona evrov.”

Kaj pa druge investicije?
”Naša glavna naloga v prihodnjem letu bo

tudi, da dokončamo vse v minulem mandatu
začete projekte, pri tem predvsem mislim na
Nogometni center Velesovo in zaključek inve-
sticije na rondoju na Spodnjem Brniku. Pri
slednjem imamo težave z izvajalcem SCT, ker
nima več dovolj delovne sile, zato bomo prisi-
ljeni nekatera dela odstopiti drugim izvajal-

cem. Tu je še kup drugih manjših investicij, kot
so nakup igral in zemljišč, sredstva namenja-
mo tudi za turistično promocijo in prestavitev
glavne ceste mimo brniškega letališča, kar naj
bi se začelo drugo leto. Gradili bomo dodatno
javno razsvetljavo, dokončali vsa gradbena
dela na občinskih cestah, tudi širitev ceste na
Štefanjo Goro. Za šport in kulturo bomo name-
nili nekaj več sredstev kot prejšnja leta, čeprav
bomo od države dobili za štiri odstotke manj
glavarine. Pomagali bomo obnavljati kulturne
in sakralne objekte, nekaj sredstev je rezervira-
nih tudi za izdelavo idejnega projekta za na-
daljnjo izgradnjo šolskih in morda vrtčevskih
prostorov v Zalogu. In še bi lahko našteval.”

Številni lastniki zemljišč že zelo dolgo ča-
kajo na sprejetje občinskega prostorskega
načrta. V kateri fazi je njegova priprava? 

”Računamo, da bomo ta prostorski dokument
sprejeli sredi prihodnjega leta. Treba je vedeti,
da smo imeli z nosilci prostorskega urejanja
doslej ogromno usklajevanja zaradi letališča in
Krvavca, dodatno je bilo treba pripraviti tudi
precej študij. Zaradi posegov na 1. območja
kmetijskih zemljišč v obsegu 105 hektarov
moramo namreč izdelati dodatne elaborate in
študije, poiskati tudi nadomestna zemljišča. Po
zadnjih poplavah v septembru je Agencija RS
za okolje zaostrila tudi pogoje za gradnjo na
poplavnih območjih. Prav tu imamo sedaj naj-
več problemov in tudi prejemamo največ kritik
s strani občanov. Za nameček so na državni
ravni zaradi množice vlog vseh slovenskih ob-
čin močno podaljšali postopke pridobivanja
vmesnih mnenj - od zakonsko predpisanih 60
dni tudi na šest mesecev in več. Trenutno pri-

pravljamo vloge za pridobitev končnega mne-
nja vseh 26 nosilcev urejanja prostora. Ko
bomo te prejeli, bomo ministrstvo za okolje in
prostor zaprosili za soglasje o usklajenosti ob-
činskega prostorskega načrta z obveznimi iz-
hodišči, in šele ko bomo prejeli tudi to soglas-
je, bo lahko dokument obravnaval tudi občin-
ski svet. Med čakanjem pa ne bomo lenarili,
saj bomo izdelali urbanistično zasnovo za na-
selje Cerklje. Z njo bomo določili merila in
kriterije načrtovanega in kompleksnega ureja-
nja naselja Cerklje z jasno določitvijo območij
za stanovanjsko, kmetijsko, poslovno-
storitveno rabo ... To je nujno potrebno, ker se
naselje širi med Cerkljami in Dvorjami, na juž-
nem delu Cerkelj pa so nekatera zemljišča za-
puščena in sedaj nenamensko razvojno siroma-
šijo Cerklje, medtem ko nekateri delajo posege
v prostor mimo koncepta miselnosti večine
Cerkljanov in tudi občinskega vodstva.” 

Ste podžupana že izbrali?
”Naj povem, da sem se 1. decembra upokojil,

tako da nisem več profesionalni župan. In če-
prav pravijo, da upokojenci nimajo nikoli časa,
ga bom sam v tem mandatu še več posvetil vo-
denju občine. Tako trenutno še ne razmišljam o
imenovanju podžupana, če pa se bo kdo od
svetnikov v prihodnosti izkazal s pripravlje-
nostjo do dela in vsestransko zavzetostjo, po-
tem ga bom imenoval za podžupana, če bo se-
veda na to pristal.”

Simon Šubic

”Ob tej priložnosti bi rad občankam in obča-
nom zaželel vesele božične praznike ter sreče,
zdravja in osebnega zadovoljstva v letu 2011!”

PREDDVOR
041/635 043

● Ličarstvo    ● Kleparstvo    ● Vleka vozil
● Menjava stekel    ● Nadomestna vozila   
● Mehanične storitve 

NOVO:
● Cenitve vozil
● Poliranje in popravilo barve ter zaščitni sistem 

za lak (pred soljo na cesti, industrijskim 
onesnaževanjem, odporen na smolo iglavcev 
in ptičje iztrebke, zmanjša potrebo po pranju 
avtomobila)

Srečno vožnjo 2011!
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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.

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

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

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

izpolnijo se vse želje.
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Optimistično v 
zahteven mandat 

Pred nami je 
veliko nalog

Najprej naj se za-
hvalim vsem voliv-
cem, ki so se udeleži-
li lokalnih volitev, še
posebej pa tistim, ki
so prepoznali priza-
devanja Liste za raz-
voj vasi pod Krvav-
cem (LRV) kot pove-
zovalca različnih in-
teresov, da občina
Cerklje ostane med najbolj prepoznavnimi gle-
de napredka in urejenosti na različnih področjih
v cilju zagotavljanja ugodnih pogojev za bivanje
občanov. LRV bo v tem mandatu podprla tri
glavne projekte, za katere bo potrebno ogromno
naporov župana in občinske uprave, seveda pa
tudi s potrebno podporo novoizvoljenega občin-
skega sveta: 

- Izgradnja novega vodovoda za zagotavljanje
zdrave pitne vode, ki postaja ena največjih do-
brin sodobnega časa. To je zelo zahteven projekt
zaradi koordinacije, ki vključuje tudi sosednje
občine in zaradi pridobitve sredstev iz evrop-
skih skladov.

- Dokončanje kanalizacijskega voda do pri-
ključitve na čistilno napravo Domžale in izgrad-
njo sekundarnih vodov za priključitev gospo-
dinjstev na kanalizacijo. Upamo na uspešno po-
vezovanje obeh krakov kanala proti Komendi in
začetek priključevanja gospodinjstev od leta
2012 naprej.

- Dom starostnikov Tabor v Šmartnem. Obči-
na bo namenila sredstva za odkup zemljišča in
ureditev dostopa do lokacije in s tem pritegnila
potencialnega investitorja in že izkušenega
upravljavca domov, kar je v trenutni gospodar-
ski situaciji velik izziv.

Za območje Zaloga pri Cerkljah, Glinj in Cer-
kljanske Dobrave bo v prihodnjem štiriletnem
mandatu najpomembnejši projekt izgradnja ka-
nalizacije s hkratno ureditvijo lokalnih cest, sa-
nacijo mostov, odvodnjavanjem meteornih voda
in dokončanjem javne razsvetljave. Preplastiti
bo potrebno tudi ceste, kjer ne bo potekal pri-
marni oziroma sekundarni kanalizacijski vod.
Vsi projekti morajo upoštevati še nevarnost po-
plavnih voda. Potrebno bo načrtno pristopiti k
sanaciji v srednjem delu Zaloga, kjer je ogrože-
nost največja. 

V srednjeročnem programu bo potrebno pro-
učiti ureditev centra vasi Zalog, ki ima poleg
Cerkelj prepoznavni center v občini. Mislim na
obnovo Gasilskega doma in namembnost pros-
tora bivše zadruge. Proučuje se možnost razši-
ritve Podružnične šole v Zalogu za potrebe vrt-
ca ob hkratni prometni ureditvi ob šoli.

Zakaj zahteven mandat? Ker gre za ključne
projekte za nadaljnji razvoj občine, ki zahtevajo
več deset milijonov evrov in so vezani na širše
področje in pridobivanje finančnih sredstev tudi
iz evropskih skladov. K sreči je bilo v preteklih
mandatih pri gospodarjenih več kot tri milijone
evrov, kar trenutno omogoča nadaljevanje oz.
zagon novih projektov, zato kljub denarni suši v
državi z optimizmom začenjamo novi mandat.

Janez Korbar, LRV

Spoštovane občan-
ke in občani, pred
nami so zadnji dnevi
letošnjega, lahko bi
že kar rekli starega
leta, ko se oziramo
nazaj, po preteklih
dnevih in mesecih in
gledamo, kaj se nam
je skozi leto dogaja-
lo. Ali smo postorili
vse, kar smo si zastavili na začetku novega
leta, ali pa med letom? Marsikdo si bo zado-
voljno prikimal, drugi si mislil, da bi bilo lah-
ko tudi boljše, tretji pa, da se takšno leto ne bi
več ponovilo. Hvala bogu, novo leto vedno pri-
naša tudi novo upanje, nove želje in pa tudi pri-
ložnosti, zato nas vedno navdaja z upanjem na
boljše čase.

Tudi v naši občini se je dogodilo letos kar ne-
kaj sprememb, nekaj dobrodošlih, kakšno pa
bi tudi radi čim prej pozabili. V občinskem od-
boru SDS Cerklje smo si sicer želeli večje in
bolj temeljite spremembe na jesenskih volit-
vah, vendar tako kot vedno odloča večina in
prav je tako. Vsem še enkrat hvala za vaš glas
in podporo na volitvah. Sodelovanja z vami si
želimo tudi v naprej. Zelo dobrodošla so vaša
mnenja in pobude, tudi kakšno kritično besedo
bomo sprejeli, saj je na to potrebno gledati do-
bronamerno. Prav je, da vsak izrazi svoje mne-
nje in poglede, samo tako se lahko najdejo do-
bre rešitve v korist nam vsem.

Prav je, da vsi čim bolj spremljamo dogajanje
v občini in v občinskem svetu. Vsi materiali, ki
se obravnavajo na sejah občinskega sveta, so,
kar je zelo dobro, objavljeni tudi na spletni sta-
ni občine. Tako si lahko preberete, kaj se doga-
ja ali se bo dogajalo v občini. Prav je, da izra-
zite tudi svoje mnenje in predloge, svetniki ob-
činskega odbora SDS vam bomo z veseljem
prisluhnili in vaše mnenje in predloge predsta-
vili na sejah občinskega sveta. Seje občinskega
sveta so odprte za javnost, lahko ste na sejah
prisotni in spremljate dogajanje. Predvsem je
to dobrodošlo, kadar se odloča o stvareh, ki
vas še posebej zadevajo.

V tem mandatu je pred nami veliko nalog.
Največje naloge so zagotovo dokončanje kana-
lizacijskega sistema in obnova vodovoda ter iz-
gradnja doma starostnikov. Dobro bi bilo, da se
naredijo čim prej in v dobro vseh občanov. Ne
smemo pa pozabiti tudi na manjše, pa zato nič
maj pomembne reči, ki težijo posameznike ali
pa večjo skupnost. Občina mora delovati v do-
bro vseh, vsi moramo imeti občutek, da je tudi
za nas nekaj narejenega, nekaj za lažje in bolj
kvalitetno življenje.

Naj vam v imenu občinskega odbora SDS v
teh predprazničnih dneh zaželim vesele in bla-
goslovljene božične praznike. Božič je praznik
družine in miru ter novega upanja, zato vam
želim, da ga preživite v tem duhu v krogu svo-
je družine in prijateljev. V novem letu pa vam
želim veliko zdravja ter volje in poguma za
stvari, ki ste si jih vedno želeli storiti.

Franci Sirc, SDS

Ambiciozen 
proračun 2011

Za Listo obrti in
podjetništva so bile
letošnje volitve zelo
uspešne, saj smo pre-
jeli 30 odstotkov več
glasov kot pred štiri-
mi leti in s tem pri-
dobili kar dva svetni-
ka. Vsem, ki so nas
podprli, se lepo za-
hvaljujemo. Naše
delo v občinskem svetu bo osredotočeno na po-
dročje gospodarstva in turizma, seveda pa se
bomo tvorno vključevali tudi v druga področja.

Povezava med gospodarstvom in politiko
mora biti vedno vzajemna. Gospodarstvo fi-
nančno krmili politiko, ta pa mora v okviru za-
konskih nalog in tudi sicer ustvarjati čim bolj-
še pogoje za napredek in razvoj gospodarstva.

Turizem je danes kljub recesiji med najbolj
obetavnimi panogami, zato je podpora razvoju
turizma v našem okolju izrednega pomena. V ta
namen je bil ob izteku preteklega mandata usta-
novljen turistično informacijski center - TIC.
Le-ta mora povezati ponudbo vseh turističnih,
kmetijskih, obrtniško-podjetniških, društvenih
in zasebnih subjektov ter jih v obliki zaokrože-
nih programov predstaviti tako v slovenskem
kot globalnemu okolju. Z uporabo pravih trženj-
skih strategij lahko prispeva k bolj prepoznavne-
mu in trajnostnemu razvoju domačega turizma.
Glavne aktivnosti naj bodo usmerjene v izdajo
zloženke in postavitev kakovostne in prodorne
samostojne spletne strani za to področje.

Občinski svet nam je v tem mandatu zaupal
vodenje odbora za gospodarstvo, varstvo okolja
in gospodarske javne službe, katerega naloga je
obravnava vseh predlogov aktov in drugih od-
ločitev iz pristojnosti občine s področja gospo-
darstva, predvsem turizma, kmetijstva ter drob-
nega gospodarstva, s področja varstva okolja,
prostorskih aktov in gospodarskih javnih služb,
ki so občinskemu svetu predlagani v sprejem.
Odbor o njih oblikuje svoje mnenje in občin-
skemu svetu poda stališče s predlogom odločit-
ve. Trudili se bomo, da s poglobljenim analizi-
ranjem aktov upravičimo podeljeno zaupanje. 

Zadovoljni smo z osnutkom proračuna za leto
2011, ki je investicijsko ambiciozno naravnan,
saj je za investicije namenjeno več kot 9 mili-
jonov evrov sredstev. Le-te so usmerjene v
projekte, ki so jim občani pred volitvami v an-
ketah namenili največ pozornosti: začetek iz-
gradnje krvavškega vodovodnega sistema, na-
daljevanje izgradnje kanalizacijskega sistema z
istočasno obnovo vodovoda ter izgradnjo soci-
alno varstvenega centra Taber. V proračunu bo
več sredstev namenjenih tudi za delovanje va-
ških skupnosti, ki se bodo v prihodnjem letu
večinoma na novo konstituirala.

V zaupanem štiriletnem mandatu si želimo
čim bolj konstruktivnega sodelovanja vseh čla-
nov v občinskem svetu.

Naj na koncu, glede na prihajajoče praznike,
vsem občankam in občanom voščimo vesele bo-
žične praznike ter zdravo in uspešno leto 2011.

Vlado Ahčin, Lista obrti in podjetništva
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EPIKUR d.o.o., SAJOVČEVO NAS. 20, ŠENČUR

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

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

Prodaja: ● EKOLOŠKI ČESEN
● EKOLOŠKA ŠALOTKA
● VLOŽENI EKOLOŠKI FEFERONI
● VLOŽENA EKOLOŠKA RDEČA PESA

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

mesarija KEPIC
PREDELAVA MESA IN PRODAJA

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

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

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

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

Se priporočamo.

V vrtcu zdaj tudi jasli
Ob letošnjem občinskem prazniku so uradno odprli tudi prizidek k

vrtcu Murenčki v Cerkljah. S skoraj 508 tisoč evri vredno investicijo
so pridobili čez štiristo kvadratnih metrov dodatnih površin. Zaradi
novega prizidka in obnovitvenih del v zaloški enoti so v vrtcu Murenč-
ki letos na novo sprejeli 95 otrok, od tega prvič tudi 42 otrok v treh
jasličnih oddelkih. ”Investicijo je v celoti financirala občina Cerklje,
kakor tudi že gradnjo vrtca v letu 2002. Tedaj so nam na ministrstvu
za šolstvo in šport sicer obljubili možnost črpanja sredstev iz javnega
razpisa v letu 2008, na katerem pa potem nismo bili uspešni zaradi
spremenjenih kriterijev,” je povedal župan Franc Čebulj in spomnil,
da je občina že leta 1996 začela z nujnimi investicijskimi ukrepi na šol-
skih poslopjih v Cerkljah in Zalogu, v zadnjih petnajstih letih pa je v
Cerkljah zrasel sodoben kompleks s povsem obnovljeno in dograjeno
osnovno šolo, vrtcem, športno in kulturno dvorano. S. Š.

Najvišji stolp v Sloveniji
Oktobra so v Regionalni razvojni agenciji Gorenjske predstavili 14

manjših, a inovativnih projektov, ki bodo poživili in pospešeno raz-
vijali gorenjsko podeželje s pomočjo evropskega denarja. Med nji-
mi je bila najbolj opazna predstavitev največjega lesenega razgled-
nega stolpa v Sloveniji, ki ga bo na Štefanji gori prihodnje leto po-
stavila Lovska družina Krvavec. ”Zgradili bomo 25-metrski stolp, v
celoti grajen iz lesene konstrukcije, ki bo nudil čudovit razgled na
okolico,” je povedal vodja projekta Andrej Kosec. Vrednost projek-
ta je ocenjena na skoraj sto tisoč evrov, na stolp pa se bodo obisko-
valci lahko (zastonj) povzpeli po številnih lesenih stopnicah, ki vo-
dijo okoli jedra stolpa. Zasnova je plod domačega podjetja Dama-
haus. ”Namen gradnje je povečati prepoznavnost Štefanje gore,
hkrati pa bi radi spodbudili razvoj lovskega turizma in turizma na-
sploh,” je pojasnil Kosec. Tokratni projekti so že tretji v vrsti pro-
jektov razvoja podeželja s sredstvi Leader, za njih je bilo na voljo
800 tisoč evrov, do leta 2013 pa jih bo še 1,3 milijona.  B. B.

EPIKUR d.o.o.
Kranjska 3, 4208 Šenčur
www.optika-smolic.si
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Priznanja za urejenost
Turistična zveza Slovenije (TZS) je v okviru projekta Moja dežela - lepa in gostoljubna Cerkljam že sedmič

podelila najvišje priznanje v kategoriji manjših mest.

Cerklje so že večkrat prejele priznanja TZS za
najlepše urejeno malo mesto v Sloveniji, kar do-
kazuje, da znajo varovati naravno in kulturno
dediščino in vzorno skrbijo za urejenost okoli-
ce. Letos je turistična zveza v okviru projekta
Moja dežela - lepa in gostoljubna Cerkljam zno-
va podelila priznanje za najbolj urejeno manjše
mesto z obrazložitvijo, da so lepo urejen in
ocvetličen kraj z lepo urejenimi objekti, vrtovi,
obnovljenimi sakralnimi spomeniki, urejenim
spominskim parkom s spominskimi obeležji in
urejenim kulturnim hramom.

Tudi Gorenjska turistična zveza je letos Ob-
čini Cerklje podelila več priznanj: Cerklje so
osvojile prvo mesto v kategoriji manjših mest,
Adergas med vasmi oz. izletniškimi kraji, v

kategoriji vrtci in šole pa sta priznanje prejeli
Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje in vrtec
Murenčki. Za poseben prispevek k razvoju tu-
rizma na Gorenjskem sta priznanje prejela tudi
Franc Bolka in Andrej Ropret.

Tako kot lani pa je v okviru projekta Moja
dežela - lepa in gostoljubna tudi občina Cer-
klje podelila priznanja za najlepšo urejenost.
Javno pohvalo in priznanje so prejele Cerklje -
med najbolj urejenimi vasmi oz. manjšimi me-
sti - ter naslednje ulice: Trg Davorina Jenka (1.
mesto), Ulica Andreja Vavkna (2. mesto) in
Slovenska cesta (3. mesto).

Občinsko priznanje za najbolj urejeno vas so
podelili Vopovljam in Adergasu, priznanje za
najlepšo urejenost stanovanjskega objekta so

prejele družine Erzar, Jenko in Čimžar, najbolj
urejene kmetije imajo Pri Anžetovc (družina
Anhar), Pri Mrkc (Petrič) in Pri Benk (Porov-
ne). V kategoriji turistični objekti so priznanje
prejeli Gostilna pod Krvavcem, Picerija Pod
Jenkovo Lipo in Hotel/Penzion Jagodic, v ka-
tegoriji poslovni objekti pa Ambrož Lahovče,
Badrs Cerklje in Župnijski urad Cerklje. ”Naj
poudarim, da so vsa podeljena priznanja, ki jih
je Občina Cerklje prejela na regionalni in dr-
žavni ravni, kakor tudi ta, ki so podeljena s
strani Občine Cerklje, odraz našega skupnega
sodelovanja in povezovanja vseh občanov pri
urejanju vasi, ulic, objektov in okolice,” je ob
tem dejal župan Franc Čebulj. 

Simon Šubic

Cerklje so že sedmič prejele turistično priznanje za najbolj urejeno manjše mesto v državi. / Foto: arhiv občine

VABILO

ZA ODDAJO VLOG ZA RAZSTAVLJANJE, 
PREDSTAVITVE IN DRUGE DOGODKE 

V PETROVČEVI HIŠI

Zaradi izrednega zanimanja za razstavljanje, predstavitve in de-
lavnice Občina Cerklje na Gorenjskem objavlja razpis za pridobi-
tev razstavnih terminov v Petrovčevi hiši (galerija ali vaška soba),
Krvavška 1b, 4207 Cerklje za namen razstavljanja, predstavitev ali
delavnic za leto 2011.

V vlogi vas prosimo, da navedete kratek opis, naslov razstave ali
dogodka, okvirni datum ter kontaktne podatke. 

Glede na prispele vloge in predloge bomo ustrezno oblikovali
program za prihodnje leto. 

Prosimo, da vaše vloge posredujete najkasneje do 31. decem-
bra 2010 na naslov Občina Cerklje na Gorenjskem, Trga Davori-
na Jenka 13, 4207 Cerklje ali na e-pošto obcinacerklje@siolo.net
s pripisom Petrovčeva hiša. 

ŽUPAN
Franc Čebulj

Cerklje, 1. december 2010

Podjetniki in obrtniki,
ki se predstavljamo v 
Novicah izpod Krvavca, 
vam želimo 
vesele božične praznike 
ter srečno 
in zdravja polno leto 

2011!
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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.

SREČNO IN USPEŠNO 2011

MAJA DOLENEC S.P.

DVORJANSKA ULICA 11/B
4207 CERKLJE NA GORENJSKEM

GSM: 031 613 383
MAJADOLENEC@YAHOO.COM
MOJA.RACUNOVODKINJA@GMAIL.COM

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

Predstavitev knjige o osamosvojitvi
Danes zvečer bo v Cerkljah novinarka dr. Rosvita Pesek predstavila knjigo Osamosvojitev Slovenije.

Občina Cerklje ob 20-letnici
plebiscita in osamosvojitve vabi
na predstavitev knjige Rosvite Pe-
sek z naslovom Osamosvojitev
Slovenije ”Ali naj Republika Slo-
venija postane samostojna in ne-
odvisna država?”, ki bo danes ob
19. uri v Kulturnem hramu Ignaci-
ja Borštnika. 

Knjiga na 605 straneh ponuja
najpomembnejše postavke v na-
stajanju samostojne države Re-
publike Slovenije. Začenja pri
prvih zamislih v 80. letih, pri de-
mokratizaciji političnega sistema
in volitvah, glavnino pa pred-
stavlja čas od pomladi 1990, ko
se je konstituirala nova skupščin-

ska in izvršna oblast, pa do kon-
ca leta 1991, ko je Republika
Slovenija dobila prva pomemb-
nejša mednarodna priznanja nje-
ne subjektivitete. V njej boste
med drugim našli tudi citate naj-
opaznejših akterjev tistega časa.
Eni so stavili na slovensko samo-
stojnost, drugi na demokratično
Jugoslavijo ...

Avtorica knjige Rosvita Pesek
(1965) je doktorica zgodovinskih
znanosti, zaposlena na Televiziji

Slovenija. Od leta 2006 vodi Od-
meve. Petnajst let po razglasitvi
slovenske samostojnosti je na Fi-
lozofski fakulteti v Ljubljani pod
mentorstvom dr. Boža Repeta za-
govarjala doktorsko nalogo ”Poli-
tični subjekti in osamosvojitev
Slovenije (1989-1992)”, ki je zdaj
vsebinsko dopolnjena ter doku-
mentacijsko in fotografsko oboga-
tena izšla v knjigi. 

Simon Šubic

Rosvita Pesek

Letos evropsko prvenstvo v košnji
Društvo koscev in kosic Slovenije bo v sodelovanju s Kmetijsko

gozdarsko zbornico Slovenije (KGZS), Zvezo podeželske mladine
Slovenije in Občino Cerklje na Gorenjskem 20. in 21. avgusta 2011 v
Cerkljah organiziralo Evropsko prvenstvo v ročni košnji. Tekmovan-
je bo potekalo na travniku Janeza Kosma iz Češnjevka. Na zadnjem
evropskem prvenstvu pred dvema letoma na Bavarskem v Nemčiji so
namreč organizacijo naslednjega prvenstva zaupali Sloveniji. Društ-
va koscev in kosic Slovenije je že potrdilo organizacijski odbor za
izvedbo prvenstva, pravi član odbora Alojz Križnar s Štefanje Gore.
Do sedaj je prijavljenih že sedem držav in sicer Avstrija, Italija,
Nemčija, Španija, Francija, Švica in Slovenija. J. K.
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Razstava jaslic v Cerkljah
V Petrovčevi hiši so 13. decembra odprli razstavo prazničnih vezenin Alfonza Kerna z Zgornjega Brnika ter
jaslic in hlevčkov za jaslice, ki jo organizira Unesco klub Cerklje. Razstava bo na ogled do 23. decembra.

Hlevčki na razstavi v Petrovčevi hiši so na-
stali v okviru slovensko-avstrijskega projekta
na delavnici, ki je potekala oktobra v Biotehni-
škem centru Naklo, v sodelovanju s prijatelji
Društva jaslic iz Feldkirchna - Trga, na avstrij-
skem Koroškem. Hlevčke so izdelovali učenci
OŠ Davorina Jenka, za pripravo delovnega ma-
teriala pa je poskrbela prof. Sabina Šegula iz
Biotehniškega šolskega centra Naklo. Razsta-
vo so dopolnile zanimive jaslice Avgusta Sta-
rovašnika iz Grada in Andreja Čarmana iz Val-
burge, izdelane tudi iz čebeljega voska. 

Ob odprtju razstave so pripravili učenci cer-
kljanske osnovne šole in Unesco kluba Cerklje
krajši kulturni program, voščila za praznike pa
sta izrekli avtorica Marija Kern in njena vnuki-
nja, priložena pa so vezenim razstavljenim iz-
delkom. 

Poleg jaslic in enajstih hlevčkov pa si v Pet-
rovčevi hiši velja do 23. decembra ogledati
tudi bogate praznične vezenine za božično-no-
voletni čas Alfonza Kerna z Zgornjega Brnika.
V zadnjih nekaj letih je Alfonz izdelal kar 150
najrazličnejših vezenih kompletov, na ogled pa
je deset kompletov.

Poleg izdelovanja gobelinov Alfonz veliko
časa posveča vezenju prtov, prtičkov in tudi
voščilnic. Med drugim je izdelal tudi prte za
podružnično cerkev sv. Janeza Krstnika na
Zgornjem Brniku. Kot pravi, ga to delo zelo

pomirja. Žena Marija, ki zna res dobro napisa-
ti lepe pesmi, mu pomaga izbirati barve in
vzorce, hčerka Vesna pa mu pomaga všiti čip-
ke, obe pa sta sodelovali pri postavitvi zanimi-
ve razstave vezenin.  Do sedaj je imel že osem
samostojnih razstav, najbolj odmevni sta bili v
župnijski dvorani v Cerkljah in v Mavčičah,

veliko pozornosti pa so bile pri obiskovalcih
deležne razstave tudi v Kranju, Komendi, Dolu
pri Ljubljani in Kamniku, vabila za sodelova-
nje na razstavah pa prihajajo od vsepovsod. 

Razstava je odprta med delavnikom od 8.30
do 19. ure, v soboto in nedeljo pa od 9. do 18.
ure. Janez Kuhar

Osemdeset del na prvi razstavi
V Petrovčevi hiši v Cerkljah je konec septembra potekala prva

samostojna razstava klekljanih in kvačkanih del osemnajstih deklet in
žena iz občine Cerklje in sosednjih občin. Z učenjem klekljanja in
kvačkanja so začele pred letom dni na pobudo mentoric kvačkanja
Vide Plevel ter klekljanja Lojzke Mrgole (na sliki) in Zdenke Zajc,
ki sta se klekljanja začeli učiti pred štirimi leti v Stražišču pri Kranju.
Želja številnih občank iz Cerkelj in okoliških krajev je bila, da bi ust-
varjale tudi same. Vse začetnice so z veliko potrpežljivostjo in trudom

naredile zelo lepe izdelke, ki so bile na ogled do nedelje na prvi
samostojni razstavi. V letu dni so ustvarile veliko del, na ogled pa so
postavile osemdeset najlepših izdelkov, ki so med obiskovalci vzbujali
veliko pozornosti in pohval. Krožek poteka vsak torek v osnovni šoli
Davorina Jenka. J. K.

Advent v steklu Marjana Česna
Konec novembra je v Cerkljah že četrto leto zapored adventne venčke

razstavljal vrtnar Marjan Česen iz Velesovega. V Petrovčevi hiši je na
razstavi z naslovom Advent v steklu na ogled postavil več kot dvesto
različnih venčkov. Njihova osnova so bili stekleni podstavki najra-
zličnejših oblik, ki jih je oblikoval sam, dekoriral pa jih je z naravnimi
materiali, kot so les, kamen, semena, plodovi ... Česen se sicer z ob-
likovanjem stekla ukvarja osem let. A. H., foto: Matic Zorman

Zanimanje za ogled razstave je nad pričakovanjem.
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Šola dobila certifikat za kakovost
Osnovna šola Davorina Jenka je sredi novembra prevzela certifikat Kakovost za prihodnost vzgoje 

in izobraževanja, ki ga podeljuje Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje.

Na Osnovni šoli Davorina Jenka Cerklje je na
drugo novembrsko soboto potekal dan šole. Ob
tej priložnosti je šola kot ena prvih na Gorenj-
skem prevzela certifikat Kakovost za prihod-
nost vzgoje in izobraževanja, ki ga podeljuje
Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje. 

V njihov pilotni projekt se je šola s tedanjim
ravnateljem Bogdanom Sušnikom skupaj s
štirinajstimi drugimi slovenskimi šolami in
vrtci vključila pred petimi leti. ”Delavci šole in
vrtca smo začutili potrebo po bolj sistematič-
nem izboljševanju kakovosti znotraj našega za-
voda, tako na področju pretoka informacij med
otroki, starši, učitelji, vzgojitelji in drugimi de-
lavci kot tudi na področju dokumentacije ter
organiziranosti šole in vrtca. Nenehno se na-
mreč trudimo za izboljševanje načinov pouče-
vanja, za kvaliteto znanja, ki ga posredujemo
učenkam in učencem, za čimbolj spodbudno
okolje, ki omogoča razvoj vseh sposobnosti
otrok v vrtcu in šoli, ter za naše medsebojne
odnose,” je pojasnila sedanja ravnateljica Da-
mijana Božič -Močnik, ki je iz rok Sonje Za-
vrl, predstavnice že omenjenega inštituta, pre-
vzela certifikat. Prireditev v športni dvorani so
spremljali pevski nastopi otrok, skupina pod
vodstvom učitelja Steva Zuluja iz Zambije je
zaplesala afriški ples, učenca albanskega rodu
pa sta predstavila albansko pesem.

Odprli šolska vrata
Pred prireditvijo je v šoli v Cerkljah, njeni

podružnici v Zalogu in vrtcu potekal dan šole
in vrtca z naslovom Odnos do sebe, ljudi, živa-
li in okolja. Na široko so odprli vrata učilnic in
igralnic, da bi staršem prikazali vsakdanje živ-
ljenje v njih. V šoli so se zvrstile številne de-
lavnice, s katerimi so po besedah ravnateljice
želeli pokriti čim več različnih interesov učen-
cev. Učenci so spoznavali ples, čebelarstvo,
oblikovanje kovin, peko kruha, oskrbo konj,
ravnanje s psom, pilates, zelišča, mesojede ras-
tline, arheologijo, glasbila, petje, izdelovali so
nakit, obiskali so jih veterinar, lovec, slikar ...
Petošolec Žiga Fujan si je izbral delavnico
Nevidno postane vidno: ”Z mikroskopom smo
gledali mušja krila, vodo, alge, liste ... in ugo-
tavljali, iz česa so sestavljeni. Takšne stvari me
zelo zanimajo, mikroskop imam tudi doma.
Mogoče bom postal biolog.” Osmošolka Ja-
nja Podlogar je spoznala osnove baseballa:
”Zame je bilo to nekaj povsem novega, delav-
nica je bila zelo zanimiva.”

”Prepričana sem, da so delavnice poglobile
odnos učencev do sebe, drugih, živali in oko-
lja, ter da so spoznali, da je potrebno spoštova-
ti in imeti rad najprej sebe, saj šele nato lahko
delimo spoštovanje in ljubezen tudi drugim ter
postanemo odgovornejši do živali in okolja,” je
poudarila ravnateljica.

Ana Hartman, 
foto: Matic Zorman

Ravnateljica Damijana Božič - Močnik in njen predhodnik Bogdan Sušnik s certifikatom, ki ga je šoli podelila
Sonja Zavrl s Slovenskega inštituta za kakovost in meroslovje.

V Zalogu so ob dnevu šole gostili tudi lovca Marjana Balanča. 

Prireditev je z nastopom obogatil tudi šolski pevski zbor. 
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Na konferenci v Maleziji
Učiteljici Lilijana Skubic in Anita Stare sta se udeležili mednarodne konference o skrbi za okolje v Maleziji.
V sklopu tega so v tej azijski državi posadili tudi tisoč dreves, katerih nakup so omogočili cerkljanski šolarji.

Septembra so na Osnovni šoli Davorina Jen-
ka Cerklje v sklopu projekta ENO posadili dre-
vesa miru iz Afrike, Azije in Evrope ter gosti-
li tri malezijske učitelje, a se s tem njihovo so-
delovanje še zdaleč ni končalo. Koordinatorica
projekta ENO na cerkljanski šoli Lilijana
Skubic in vodja podružnične šole v Zalogu
Anita Stare sta konec novembra za šest dni
odpotovali na mednarodno konferenco v Male-
zijo, kjer so se srečali učitelji z vsega sveta, ki
sodelujejo v organizacijah, osredotočenih na
skrb za okolje: ECC, Life-link in ENO. 

”V prvi vrsti naju je zanimalo, kako v Male-
ziji uresničujejo akcijo sajenja dreves, ki so jo
v sklopu projekta ENO omogočili naši učenci.
Od maja dalje so se odrekali priboljškom in
pridno pomagali doma, za kar so bili nagraje-
ni s 50 centi, kolikor stane ena mangrova.
Zbrali so 500 evrov in s tem omogočili sajenje
tisoč dreves. Na območjih, ki jih je pred leti
prizadel uničujoči cunami, smo jih simbolično
posadili v sklopu mednarodne konference,” je
pojasnila Lilijana Skubic. OŠ Davorina Jenka

je v projekt ENO vključena tri leta, v tem času
pa so učenci v okolici šol v Cerkljah in Zalogu
posadili 49 dreves.

Na konferenci so učitelji iz štirinajstih držav
iz Amerike, Evrope in Azije sodelovali v šte-
vilnih delavnicah, kot so analiza vode, spo-
znavanje živalskega sveta, pomen globalnega
delovanja, povezovanje med šolami ... Izme-
njali so si tudi izkušnje o aktivnostih, s kateri-
mi skrbijo za okolje. ”Na naši šoli izvajamo 85
odstotkov vsega, o čemer so poročali drugi
učitelji: razvrščamo odpadke, skrbimo za
vodo, zrak, obeležujemo pomembne svetovne
dneve, varčujemo na vseh področjih, sodeluje-
mo v humanitarnih akcijah, sooblikujemo živ-
ljenje v lokalni skupnosti ...,” je pojasnila Ani-
ta Stare.

Udeleženci konference so spoznali tudi pre-
cejšen del Malezije. V tej obmorski azijski dr-
žavi se prepletajo malezijska, kitajska in indij-
ska kultura. ”Osnovni higienski pogoji in bi-
vanjske razmere so slabše v primerjavi z naši-
mi, a ravno ta drugačnost nas bogati. Voda je

bila večinoma mrzla, a v subtropskem podneb-
ju s 35 stopinjami Celzija tega niti ne občutiš.
Hrana je zelo pekoča, domačini pa gostoljubni.
V okolici šol je veliko zelenja, pa tudi zele-
njavni in zeliščni vrtovi, saj na ta način otroke
pripravljajo na življenje,” je spomine obujala
Anita Stare.

Učiteljici iz Cerkelj sta v Maleziji predstavili
tudi občino Cerklje in Slovenijo. S seboj sta
odnesli informacijski material, udeležencem
konference sta ponudili okusno potico, v kul-
turnem programu pa izpostavili nekaj naših
značilnosti. ”Vsaka od naju je s seboj vzela
petnajst kilogramov darilc, hrane, turističnega
materiala ter kemičnih svinčnikov in šolskih
pripomočkov, ki so jih naši učenci zbrali za
vrstnike na dveh malezijskih šolah,” je še po-
vedala Lilijana Skubic.

Prihodnje leto bo leto gozdov, sodelujoči v
projektu ENO pa bodo tako pri sajenju dreves
še bolj aktivni. Njihov cilj je sicer do leta 2017
zasaditi sto milijonov dreves.

Ana Hartman

Ob odprtju sejma so v šolski avli pripravili
krajši kulturni program, kjer so zaplesali mla-
di folkloristi cerkljanske osnovne šole pod
vodstvom mentorice Petre Fajdiga poseben
splet plesov, predstavil se je tudi mladinski
pevski zbor osnovne šole pod vodstvom Irme
Močnik. Zaključek odprtja je bil obisk Mi-
klavža, ki so ga bili najbolj veseli najmlajši. 

Na Miklavževem sejmu so učenci vseh raz-
redov cerkljanske šole, tudi ob pomoči star-
šev in učiteljev, ponujali izdelke, kot so okra-
ski, voščilnice, izdelki iz gline, piškoti, zdra-

vilna zelišča, svečniki, venčki, nakit iz polste-
ne volne in tudi suho sadje. Kot je povedala
Tatjana Škrab Grašič, so bili zelo veseli po-
moči staršev, med njimi tudi znane zeliščarke
Mirjam Grilc iz Šenturške Gore in čebelarja
Francija Strupija s Spodnjega Brnika. Ob-
isk sejma je presegel vsa pričakovanja. Vse
prostovoljne prispevke s sejma so dali v šol-
ski sklad, iz katerega bodo pomagali učen-
cem v stiski za šolo v naravi in za šolske po-
trebščine.

Janez Kuhar

Ob degustacijski mizi, ki je predstavljala Slovenijo. Pri sajenju dreves sta sodelovali tudi učiteljici Anita Stare in Lilijana Skubic.

Zbirali denar za šolski sklad
Po dveh letih premora so v prostorih osnovne šole Davorina Jenka v

Cerkljah 2. decembra organizirali Miklavžev sejem. 
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Decembra lani smo na osnovni šoli začeli pri-
pravljati muzikal Pepelka. Maja smo imeli pre-
mierni nastop pred vrstniki naše šole. Popoldan-
ske predstave so bile namenjene našim staršem,
občanom, prijateljem. Na njih smo videli tudi
ogromno naših vrstnikov in tudi mlajših, ki so
nas prišli večkrat gledat. Med vsakim nastopom
smo dali od sebe vse znanje, vse moči in spre-
tnosti. Vsakič smo tudi stopili s tremo pred gle-
dalce, a ta je bila trema spodbude, polna adrena-
lina in tista prava, ki nam požene kri po telesu.
Najtežje pa je bilo po končani predstavi čakati,
kakšni bodo odzivi. Že sam aplavz nam je pove-
dal, da smo bili dobri, a vseeno smo čakali še be-
sede. Veliko jih je po predstavi pristopilo in nam
izreklo čestitke za igro, glasbo, ples, sceno. Tega
priznanja smo bili zelo veseli. 

Veliko dela in truda je bilo vloženega v našo
predstavo in kritike so nam bile naklonjene. Da
ves naš trud ne bi bil omejen le na nekaj pred-
stav, smo se želeli pokazati še vrstnikom dru-
gih šol. Vodstvu šole smo mentorice muzikala
Mirjana Huljev, Vanja Sodnik Petrič, Breda
Žargaj predstavile naše želje in strinjalo se je,
da bi res lahko predstavo ponudili še drugim
šolam, tudi podjetjem. 

Znova smo se zbrali v letošnjem šolskem
letu. Od 7. do 11. decembra smo odigrali kar
sedem predstav. Vse so odlično uspele in tudi

gledalci so bili nad nami navdušeni. Z aplav-
zom in ustno so nam takoj povedali, da so bili
nad predstavo navdušeni, poslali pa nam bodo
še pisna sporočila. 

Predstavi smo imeli tudi za Obrtno zbornico
Kranj in Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana.
Po predstavi je otroke in starše obiskal sam de-
dek Mraz, ki ga je naš orkester na oder pospre-
mil s koračnico. Na vozičku je imel pripravlje-

na darila za najbolj pridne otroke. Tudi na na-
stopajoče ni pozabil. Vsi smo dobili darila in
iskrene čestitke. Največje darilo pa je bilo, da
smo lahko obdarovali otroke z našim trudom
in jim z igro Pepelka popestrili vesele decem-
brske dni. Pomagali pa bomo tudi otrokom
naše šole, ker smo denar, ki smo ga dobili z na-
šimi predstavami, namenili šolskemu skladu.

Mentorice muzikala 

Glasbena predstava Pepelka
Od 7. do 11. decembra smo odigrali kar sedem predstav muzikala Pepelka.
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Izkoristite novo možnost obveščanja
Prijavite se na obveščanje po e-pošti ali SMS sporočilih

Pravočasno in učinkovito obveščanje je še posebej pomembno v
primerih, ko je oskrba s pitno vodo motena. Do motene oskrbe s
pitno vodo pride zaradi okvar na javnem vodovodnem omrežju in
v času posegov na omrežju, kot so redno in izredno vzdrževanje,
obnove, prevezave na omrežju. Zavedamo se, da je trenutni sistem
obveščanja pomanjkljiv, saj z objavami na radijskih postajah in
naši spletni strani ne zajamemo vseh uporabnikov, pri katerih je
oskrba s pitno vodo v določenem času motena. Zato smo že nekaj
časa iskali primerno rešitev, ki bo omogočala hitro in učinkovito ob-
veščanje. Rešitev smo našli v sodobnih komunikacijskih
kanalih, v e-pošti in SMS sporočilih. Sistem individualnega
obveščanja je že v zaključni fazi, kar pomeni, da ga moramo le še
dopolniti z bazami uporabnikov, ki želite biti obveščeni po e-pošti
in ali po SMS sporočilu. Vsa sporočila so brezplačna.

V začetni fazi boste obveščeni: 
- o moteni oskrbi s pitno vodo v času načrtovanih del na javnem

vodovodnem omrežju (sporočili vam bomo, kakšna dela se izva-
jajo in koliko časa bo delo potekalo oz. bo oskrba s pitno vodo
motena),

- o moteni oskrbi s pitno vodo v času okvar na javnem vodovodnem
omrežju (sporočili vam bomo predvideni čas odprave napake),

- o morebitni sanitarni neustreznosti vode (sporočili vam bomo
razlog za neustreznost pitne vode, čas, v katerem se morajo iz-
vajati potrebni ukrepi, kot je na primer prekuhavanje vode, in
vam po odpravi napake poslali novo sporočilo o preklicu ne-
ustreznosti pitne vode).

V prijavi nam sporočite vaše osnovne podatke (ime in priimek ter
naslov) ter na kakšen način želite biti obveščeni: po e-pošti (nave-
dite naslov vaše e-pošte) in/ali SMS sporočilu (navedite vašo mo-
bilno številko). 
Če mesečno prejemate račun za komunalne storitve neposredno z
naše strani, prosimo pripišite številko kupca, ki je navedena v
zgornjem desnem robu računa za komunalne storitve. 
Če račune za komunalne storitve prejemate preko upravnika, pa
prosimo, pripišite upravnika objekta, v katerem živite. 

S pridobljenimi podatki bomo ravnali v skladu z Zakonom o var-
stvu osebnih podatkov. Kadarkoli imate seveda možnost, da se od-
javite iz sistema individualnega obveščanja. Odjavo nam sporoči-
te po e-pošti na naslov info@komunala-kranj.si ali pisno na naslov
Komunala Kranj, d. o. o., Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj.

Pričakujemo, da bomo sistem individualnega obveščanja začeli
uporabljati v prvih mesecih prihodnjega leta. Glede na to, da gre
za vzpostavitev novega sistema, se vam za morebitne napake
iskreno opravičujemo in vas prosimo za razumevanje. Vaši predlo-
gi in pripombe so dobrodošli na info@komunala-kranj.si.

Vabimo vas, da na naši spletni strani www.komunala-
kranj.si izpolnite obrazec ”Prijava na obvestila”. Vašo
prijavo nam lahko sporočite tudi po e-pošti na naslov
info@komunala-kranj.si ali pisno na naslov Komunala
Kranj, d. o. o., Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj.

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

Letos smo nadgradili sistem ločenega zbiranja odpadkov in uvedli
ločeno zbiranje odpadne embalaže in bioloških odpadkov po
tako imenovanem sistemu od vrat do vrat. Mešane komunalne od-
padke in odpadno embalažo odvažamo vsak drugi teden, med-
tem ko biološke odpadke odvažamo tedensko. V zimskem času se
količine bioloških odpadkov zmanjšajo, kar že opažamo pri praz-
njenju vaših zabojnikov. Zato smo se odločili, da v zimskem času
zmanjšamo pogostost odvoza bioloških odpadkov. Zaradi racio-
nalizacije odvozov odpadkov, se bo v tem času spremenil tudi dan
odvoza bioloških odpadkov.

Posledično se bodo zmanjšali tudi zneski na računih pri
gospodinjstvih, ki biološke odpadke zbirate z zabojni-
ki za biološke odpadke. Stroški zbiranja, prevoza in
odstranjevanja bioloških odpadkov se bodo v času od
1. januarja do 31. marca 2011 razpolovili.

Na osnovi analize 14-dnevnega odvoza bioloških odpadkov v zim-
skem času, bo odvoz v bodoče celo leto lahko potekal tedensko ozi-
roma se bo obdobje odvoza na 14 dni lahko tudi podaljšalo.

Ker želimo redni odvoz odpadkov čim bolj prilagoditi vašim potrebam
in številu vozil za odvoz odpadkov, s katerimi razpolagamo, prilaga-
mo urnik odvoza odpadkov samo za prvo polovico leta. Tako dopuš-
čamo možnost za morebitne spremembe v drugi polovici leta 2011.

V zimskem času spremenjen urnik 
odvoza bioloških odpadkov

V času od 1. januarja do 31. marca 2011 bo odvoz bio-
loških odpadkov potekal na 14 dni, vsak drugi četrtek.



Čisto je lepo.

Biološki odpadki predstavljajo velik del nastalih gospodinjskih od-
padkov. Z ločenim zbiranjem bioloških odpadkov preprečimo, da
ne končajo na odlagališčih, kjer so vir nastajanja toplogrednih pli-
nov. Biološke odpadke moramo vrniti v nadaljnjo uporabo. To lah-
ko storimo na dva načina, in sicer, da svoje biološke odpadke sami
kompostiramo ali jih odlagamo v rjavi zabojnik za biološke odpad-
ke. V zabojniku odložene odpadke Komunala Kranj odpelje pre-
delovalcem.

Ti odpadki so bili odloženi v zabojnikih za biološke odpadke. 
Žal velik del predstavljajo plastične vrečke. 
Zaradi nepravilnega odlaganja bioloških odpadkov v plastičnih
vrečkah je bil onemogočen proces predelave odpadkov. 
Predelovalec bioloških odpadkov ni mogel predelati, zato so ti 
končali na odlagališcu.

Biološki odpadki ne sodijo 
v plastične vrečke

odvoz mešanih komunalnih odpadkov

odvoz odpadne embalaže

odvoz bioloških odpadkov

Na dan odvoza pravočasno pripravite samo tiste odpadke, 
ki jih po urniku odvažamo. Z odvozom odpadkov začnemo 
ob 6. uri zjutraj.

Pri odlaganju bioloških odpadkov je zelo pomemb-
no, da jih ne odlagamo v navadnih plastičnih vreč-
kah. Uporabiti moramo biorazgradljive papirnate
vrečke ali vrečke iz posebne folije. V prvih mesecih
prihajajočega leta vam bomo ponudili možnost na-
kupa cenovno ugodnejših biorazgradljivih vrečk. O
načinu prodaje vas bomo pravočasno seznanili.
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Unesco

23. septembra 2010
Ob letošnjih Dnevih evropske kulturne dediš-

čine smo se zbrani ljubitelji lepe besede in li-
kovne umetnosti srečali s Kurentom v delavni-
ci, ki jo je vodil nam že znani koroški slikar
Leander Fužir. Delovni prostor sta nam prijaz-
no odstopila Rozka in Viktor Uranič v njunem
fotostudiu, ki je kljub močnemu deževju zaži-
vel v prvotni namembnosti. Gospod Leander je
na mizi razvrstil svoje potrebščine, uredil med
potjo raztresene male akvarele, položil na
mizo bel list papirja in ... že so nastajali mali
lačni Hotuljci, ki so pri sosedovi mami prosili
kruha. Motiv iz Levega devžeja, ki nam ga v
literaturi razkriva najznamenitejši predstavnik
slovenskega socialnega realizma Prežihov Vo-
ranc, ki mu naš prijatelj s Koroškega ostaja
zvest do zadnjega diha. Nastala skica ob razla-
gi, ... kako zasnovati neko likovno delo, risati z
ogljem ali svinčnikom, oboje lahko zradiramo,
a oglje ne pusti sledov, radirka pa, ... je bila de-
ležna še obdelave z akvarelnimi barvami. Nav-
zoči se niso mogli načuditi, s kakšno zagna-
nostjo so mali fantiči in dekliči ob materi s
kruhom v rokah dobivali raznobarvne obleke,
ta klobuk, oni čevlje, mama ruto ... ponazoriti
je bilo potrebno še ozadje in na koncu dodati
umetnikov podpis.

Motiv za drugo likovno delo je bil večni po-
potnik Kurent. ”Srce je tisto, ki čuti, oči pa
znajo vse premeriti, zmorejo biti pravične ali
krivične.” Le takšno ljudsko srce je zmoglo
povedati svojemu ljudstvu, kar je čutilo z njim,
Cankarjev Kurent se ne upira, še najmanj
Bogu, pred njim hodi le veselje, za njim ostaja
le koprnenje. Ivan Cankar je poznal svoje lju-
di, ostal jim je zvest do zadnjega vlakna. Lju-
bil je svojo domovino, svoj narod, slovensko
besedo. Zato je bila Kurentova zvestoba domo-
vini neizmerna: ”Če nimaš kruha, daj mi ka-
men: še ob kamnu bom prepeval!” Na listih
udeležencev likovne delavnice pa so vzpored-
no nastajali motivi, kakršne si je vsakdo sam
izbral ob predstavitvi starodavne pripovedke o
Kurentu.

Dela so se morala le še posušiti in počakati
na trenutek odprtja razstave na praznični dan
naše občine - občine Cerklje na Gorenjskem,
ki praznuje ob spominu na gledališčnika in
dramaturga Ignacija Borštnika, rojenega pred
152 in umrlega pred 91 leti. 

Minilo je stoletje, ko je pisatelj Ivan Cankar
nosil v sebi Kurenta in ga napisal. Prenekatero
vrstico lahko beremo tako, kot bi bilo popisa-
no današnje življenje. Niso samo leta, ki nam
starodavno pripovedko jasneje kažejo, pač pa
so to naša hotenja in družbeni odnosi, zrcalo
naših slovenskih ljudi in slovenske zemlje. Po
stoletju je postala še kako aktualna. Prav letoš-

nje leto 2010 - leto revščine in socialne izklju-
čenosti - nas nagovarja, da morda skozi litera-
turo že od Prešerna dalje verjamemo in upamo
v Kurenta, ki naj bi doživel boljše in srečnejše
dni. V takih časih more biti žalostna pesem
kdaj tudi pesem človekove vere:

Svetlejši iz noči zasije dan,
življenje mlado vre iz starih ran
in iz trohnobe se rodi vstajenje.

8. oktobra 2010
V času preporoda narodov smo imeli Slo-

venci moža, ki je kot duhovnik in škof obliko-
val našo narodno zavest in jo polnil z duhov-
no vsebino. Ni se spuščal na raven plehkega
nacionalizma, temveč je v narodu prebujal za-
vest bogastva kulturne dediščine, ki ga je sto-
letja oblikovala in je enakovredna s sosednimi.
V duhu krščanskega humanizma je kot vino-
gradnik med nami gojil žlahtno trto človeko-
vega dostojanstva, ki izvira iz božjega otro-
štva. Z izbranimi besedili naj med nami na
novo zažari njegov lik. S pogledom nanj in z
njegovim duhovnim nabojem bomo laže moj-
strili izzive današnjega časa in uspešneje kr-
marili našo ladjo po razburkanem morju pri-
hodnosti ...

To so bile uvodne misli ob 210. obletnici roj-
stva blaženega Antona Martina Slomška, ko
smo 8. oktobra v velesovski župnijski cerkvi
Marijinega oznanjenja prisluhnili literarno-
glasbenemu večeru Beseda da besedo. Koroški
duhovnik mag. Janko Krištof je predstavil tri
pomembna zgodovinska besedila: v uvodu od-
mevni govor dr. Franca Sušnika s proslave v
čast Antona Martina Slomška iz leta 1935; v
jedru znamenito Slomškovo pridigo Dolžnost
svoj jezik spoštovati, ki jo je imel v Blatogra-
du na binkoštni ponedeljek leta 1838; v sklep-
nem delu večera pa povzetek duhovnih vaj, ki
jih je Slomšek kot škof pripravil za svoje du-
hovnike. 

Besedo so z glasbo obogatili organist mag.
Andrej Feinig in CŽPZ Andreja Vavkna Cer-
klje pod vodstvom Damijana Močnika. Števil-
ni poslušalci so bili izvajalcem in prirediteljem
hvaležni za izreden kulturni dogodek.

9. novembra 2010 ...
... je datum, ki naznanja, da se je pred 175 leti

na današnji dan rodil človek, ki se je vpisal ne
samo v knjigo cerkljanske zgodovine, ampak
tudi slovenske in svetovne glasbe. S skromnim
kulturnim programom, v katerem so sodelova-
li učenci OŠ Davorina Jenka in člani Unesco
kluba Cerklje, smo počastili spomin na rojaka
Davorina Jenka.

Med skladatelji, ki so ustvarjali slovensko ro-
mantiko, pripada Davorinu Jenku odlično me-
sto, saj iz njegovih del veje pristno navdušenje
za besedila, ki jim je dajal glasbeno podobo.
Najodličnejše zato, ker je v času prebujanja na-
rodne zavesti v trenutku čustvene vznesenosti
zapel budnico, ki jo je slovensko ljudstvo brez
zunanjih vzpodbud sprejelo za svojo narodno
himno. (Janez Močnik)

Na Dunaju se je izobraževal in glasbeno de-
loval. Le trinajst dni mlajšega Simona Jenka,
sošolca iz kranjske šole, je nagovarjal: ”Ti,
Šmonca, spesni mi en marš!” Pevnost prijate-
ljevih besedil je že spoznal. - Šmonca mu je res
ustregel in kmalu prinesel znamenito pesem
Naprej!, ki ji je Davorin 16. maja 1860 dal ne-
smrtno glasbeno podobo. Pevci Slovenskega
pevskega društva so jo pod skladateljevim vod-
stvom prvič izvedli na koncertu 22. oktobra
istega leta. Občinstvo je skladbo sprejelo z
navdušenjem. Še pred natisom so Naprej izva-
jali na mnogih besedah, ko pa je bil po juniju
1861 dostopen v tiskani obliki, je bliskovito
osvojil celotno slovenstvo ter postal narodna
svetinja in simbol. V letošnjem letu se spomi-
njamo dveh obletnic, povezanih s to pesmijo:
poteklo je 150 let od njenega nastanka in 125
let, odkar je bila kot prvo slovensko literarno
besedilo prevedeno v angleščino.

Jenkov opus je obsežen. Napisal je 260 pes-
mi, slovenskih približno 40. Že zelo zgodaj je
komponiral na Prešernova besedila: Kam, K
slovesu, Strunam, Mornar in Zdravljica. Prejel
je najrazličnejša priznanja in bil odlikovan z
visokimi državnimi odlikovanji. Postal je čast-
ni član mnogih pevskih društev v Srbiji, na Hr-
vaškem in v Sloveniji, ter ljubljanske Glasbene
matice. Istočasno je postal častni občan cer-
kljanske občine in častni meščan mesta Kranj. 

Po izgubi življenjske sopotnice, tudi priznane
gledališke igralke Vele Nigrinove, se je naselil
v Ljubljani in pogosto bival v domačih Cer-
kljah. Življenje se mu je izteklo 25. novembra
1914 v Ljubljani, kjer je tudi pokopan na Žalah
v grobišču slovenskih skladateljev.

13. decembra 2010 ... 
... na god sv. Lucije smo odprli razstavo hlev-

čkov, nastalih v slovensko-avstrijskem projektu
v sodelovanju z Društvom prijateljev jaslic iz
Trga/Feldkirchna, Biotehniškim centrom Na-
klo ter OŠ Davorina Jenka ob podpori Občine
Cerklje in župana Franca Čebulja. 

Hvala vsem, ki z nami gradite in ohranjate
mozaik cerkljanske kulturne dediščine tudi za
naš mlajši rod. Leto pred nami naj vam bo na-
klonjeno z zdravjem, notranjo plemenitostjo in
zadovoljstvom z mislijo na vse dobro.

Daniela Močnik

Domovini za praznik
Majhni, a pomembni kamenčki v mozaiku Unesco kluba Cerklje. V štiriletnem delovanju jih je nastalo 
veliko, vsi pa z namenom obogatiti in poživiti naš kulturni prostor, ki ga je potrebno nenehno ustvarjati 

in ohranjati. Prav vsak dan je pomemben, da ga živimo, delujemo in se povezujemo. 
Zato ni čudno, da je v iztekajočem se letu nastalo toliko prireditev, o katerih smo že pisali, 

nekaj pa jih je še ostalo, da jih predstavimo.
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18. POROČILO o izidu volitev za župana in člane občinskega sve-
ta Občine Cerklje na Gorenjskem, ki so bile dne 10. oktobra
2010

19. PRAVILNIK o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcio-
narjev, članov delovnih teles in članov drugih občinskih orga-
nov Občine Cerklje na Gorenjskem

20. SKLEP o začasnem financiranju Občine Cerklje na Gorenj-
skem v obdobju januar-marec 2011

21. SKLEP o izvzemu iz javnega dobra
22. SKLEP o vrednosti gradbene cene stanovanjskih hiš, stano-

vanj in drugih nepremičnin v Občini Cerklje na Gorenjskem
za leto 2011

23. SKLEP o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Cerklje na
Gorenjskem za leto 2011

18.

POROČILO
o izidu volitev za župana in člane občinskega sveta

Občine Cerklje na Gorenjskem, ki so bile dne 
10. oktobra 2010

Občinska volilna komisija Občine Cerklje na Gorenjskem je na podlagi
90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 ZLV-UPB3,
45/08 ZLV-H) in na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotav-
ljanju izida glasovanja za župana in člane občinskega sveta z volitev 10.
oktobra 2010 na 5. redni seji dne 12. 10. 2010 ugotovila:

I.
Na volitvah dne 10. oktobra 2010 je imelo pravico glasovati 5.523 vo-
livcev.

Skupaj je glasovalo 3.208 volivcev ali 58,07 %, od tega 3.163 na voliš-
čih, predčasno 42 volivcev in po pošti 3 volivci.

II.
Za župana občine Cerklje na Gorenjskem je bilo oddanih 3.207 glasovnic.

Neveljavnih glasovnic je bilo 98, veljavnih pa 3.109 glasovnic. 

Posamezni kandidati za župana so dobili naslednje število glasov:

FRANC ČEBULJ 2022 glasov 65,04 %
CIRIL REPNIK 254 glasov 8,17 %
FRANC SIRC 833 glasov 26,79 %

Občinska volilna komisija je na podlagi 107. člena Zakona o lokalnih vo-
litvah ugotovila, da je za župana Občine Cerklje na Gorenjskem že v pr-
vem krogu izvoljen:

FRANC ČEBULJ, roj. 21. 08. 1952, Adergas št 27, Cerklje na Go-
renjskem.

III.
Za člane občinskega sveta Občine Cerklje na Gorenjskem je bilo odda-
nih 3.208 glasovnic, od tega je bilo veljavnih 3.089, neveljavnih pa 119
glasovnic.

Liste so dobile naslednje število glasov:

Zap. št. Ime liste Št. glasov % glasov
1 LISTA KULTURA ULICA LJUDJE 207 6.70
2 LISTA OBRTI IN PODJETNIŠTVA 297 9.61
3 LISTA ZA RAZVOJ VASI POD 

KRVAVCEM 884 28.62
4 SD - SOCIALNI DEMOKRATI 173 5.60
5 SLS - SLOVENSKA LJUDSKA 

STRANKA 288 9.32
6 NSI - NOVA SLOVENIJA - 

KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA 264 8.55
7 SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA 

STRANKA 547 17.71
8 LDS, DeSUS 179 5.79
9 LISTA ZA VAS 250 8.09

Glede na število osvojenih mandatov ter ob upoštevanju, da nihče od
kandidatov v skladu z določbami 86. člena Zakona o lokalnih volitvah ni
dobil dovolj preferenčnih glasov, so bili za člane občinskega sveta Ob-
čine Cerklje na Gorenjskem izvoljeni:

Lista: 1 - LISTA KULTURA ULICA LJUDJE
1 Jaka Ciperle

Lista: 2 - LISTA OBRTI IN PODJETNIŠTVA
1 Vlado Ahčin
2 Marinka Rezar

Lista: 3 - LISTA ZA RAZVOJ VASI POD KRVAVCEM
1 Franc Čebulj
2 Blaž Kaplenik
3 Silva Dolinar
4 Janez Korbar
5 Matjaž Črnič

Lista: 4 - SD - SOCIALNI DEMOKRATI
1 Ciril Repnik

Lista: 5 - SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
1 Miha Zevnik

Lista: 6 - NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA
1 Jože Ipavec

Lista: 7 - SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
1 Franc Sirc
2 Miha Janhar
3 Ana Remškar

Lista: 8 - LDS, DeSUS Liberalna demokracija Slovenije in 
Demokratska stranka upokojencev Slovenije

1 Anton Kopitar

Lista: 9 - LISTA ZA VAS
1 Marko Bolka

Številka: 041-01/2010-21
Cerklje na Gorenjskem, dne 12. 10. 2010
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19.

Na podlagi 34. a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
94/07 - uradno prečiščeno besedilo, ZLS-UPB2 ter št. 27/08, 76/08,
79/09 in 51/10), Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list
RS, št. 108/09 - uradno prečiščeno besedilo, ZSPJS-UPB13, ter št.
13/10) in 16. člena Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni
vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 3/10) je Občinski svet Ob-
čine Cerklje na Gorenjskem na 2. redni seji, dne 14. 12. 2010, sprejel

PRAVILNIK 
o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov 

delovnih teles in članov drugih občinskih organov 
Občine Cerklje na Gorenjskem

1. člen

(1) Ta pravilnik določa plače občinskih funkcionarjev, nagrade članov
delovnih teles občinskega sveta in župana ter članov drugih občinskih
organov, višino in način določanja plač in nagrad ter način povračila
stroškov. 
(2) Za opravljanje funkcije imajo občinski funkcionarji pravico do plače,
če funkcijo opravljajo poklicno oziroma do plačila za opravljanje funkci-
je ali nagrade v obliki sejnine, če funkcijo opravljajo nepoklicno. 
(3) Članom delovnih teles občinskega sveta in župana, ki niso člani ob-
činskega sveta, ter članom nadzornega odbora pripadajo nagrade za
njihovo delo, ki se oblikujejo na podlagi tega pravilnika in v skladu z do-
ločbami ustreznih zakonov.

2. člen

(1) Občinski funkcionarji so: člani občinskega sveta, župan in podžu-
pan. 
(2) Občinski funkcionarji opravljajo svojo funkcijo nepoklicno ali poklic-
no v skladu z zakonom in določbami Statuta Občine Cerklje na Gorenj-
skem.

3. člen

V skladu z določili 10. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju
(Uradni list RS, št. 108/09 - uradno prečiščeno besedilo, ZSPJS-
UPB13, ter št. 13/10 - v nadaljevanju: ZSPJS) se osnovna plača funk-
cionarja določi z uvrstitvijo v plačni razred, določen v Prilogi 3 tega za-
kona. 

4. člen

(1) Župana Občine Cerklje na Gorenjskem, ki svojo funkcijo opravlja
poklicno, se na podlagi določil ZSPJS uvrsti v 51. plačni razred (župan
V.), nesorazmerja v plači župana se odpravljajo na način, določen z za-
konom. Županu pripada tudi dodatek za delovno dobo.
(2) Če župan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo za oprav-
ljanje funkcije v višini 50% plače, ki bi jo prejemal, če bi funkcijo oprav-
ljal poklicno, vendar brez dodatka za delovno dobo.
(3) Odločbo o plači oziroma plačilu za opravljanje funkcije župana izda
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

5. člen

(1) Podžupana Občine Cerklje na Gorenjskem ki svojo funkcijo opravlja
poklicno, se na podlagi določil ZSPJS uvrsti v 36. - 43. plačni razred
(podžupan V.), nesorazmerja v plači podžupana se odpravljajo na način,
določen z zakonom. Podžupanu pripada tudi dodatek za delovno dobo.
(2) Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo za
opravljanje funkcije v višini največ 50% plače, ki bi jo prejemal, če bi
funkcijo opravljal poklicno, vendar brez dodatka za delovno dobo.
(3) Plačni razred podžupana oziroma višino povračila za opravljanje
funkcije s sklepom določi župan ob upoštevanju obsega podžupanovih
pooblastil. 
(4) Plača podžupana oziroma plačilo za opravljanje funkcije podžupana
vključuje tudi udeležbo na sejah občinskega sveta in udeležbo na sejah
drugih organov in delovnih teles. 
(5) V primeru predčasnega prenehanja funkcije župana pripada podžu-
panu za čas, ko opravlja funkcijo župana, plača, ki bi jo dobil župan.

6. člen

(1) Plačilo za opravljanje funkcije člana Občinskega sveta Občine Cer-
klje na Gorenjskem je sejnina za udeležbo na seji Občinskega sveta ozi-
roma seji delovnega telesa občinskega sveta.

(2) Članu Občinskega sveta pripada plačilo za opravljanje funkcije v viši-
ni 4,5 % vrednosti plače župana, ki bi jo le-ta prejel, če bi funkcijo oprav-
ljal poklicno, brez njegovega dodatka za delovno dobo. Plačilo za oprav-
ljanje funkcije vključuje tudi stroške prihoda na sejo. Plačilo za opravlja-
nje funkcije se izplačuje na podlagi evidence prisotnosti, in sicer za naj-
manj 50 % časovne prisotnosti na seji. Plačilo za opravljanje funkcije se
izplačuje za redne in izredne seje. V primeru prekinjene seje, se za na-
daljevanje seje izplača 50 % plačila za opravljanje funkcije. Za korespon-
denčno sejo se plačilo za opravljanje funkcije ne izplačuje.

(3) Letni znesek sejnin, vključno s sejninami za seje delovnih teles ob-
činskega sveta, ki se izplača posameznemu članu Občinskega sveta,
ne sme presegati 15 % letne plače župana. Pri tem se ne upošteva do-
datek za delovno dobo.

7. člen

(1) Predsedniku in članom Nadzornega odbora pripada sejnina za ude-
ležbo na sejah nadzornega odbora, ki je določena v odstotku od plače
župana, ki bi jo prejel, če bi funkcijo opravljal poklicno, brez njegovega
dodatka za delovno dobo, in sicer:

- predsedniku nadzornega odbora v višini 4,5 % vrednosti plače žu-
pana,

- članu nadzornega odbora v višini 3,5 % vrednosti plače župana.

(2) Sejnina vključuje tudi stroške prihoda na sejo. Sejnino se izplačuje
na podlagi evidence prisotnosti, in sicer za najmanj 50 % časovne pri-
sotnosti na seji. Sejnino se izplačuje za redne in izredne seje. V prime-
ru prekinjene seje, se za nadaljevanje seje izplača 50 % sejnine. Za ko-
respondenčno sejo se sejnine ne izplačuje. 

8. člen

(1) Predsedniku in članom komisije ali odbora oziroma drugih delovnih
teles, ki jih imenujeta občinski svet ali župan, pripada sejnina za udelež-
bo na sejah komisije ali odbora oziroma drugega delovnega telesa, ki je
določena v odstotku od plače župana, ki bi jo prejel, če bi funkcijo
opravljal poklicno, brez njegovega dodatka za delovno dobo, in sicer:

- predsedniku v višini 3,0 % vrednosti plače župana,
- članu v višini 2,5 % vrednosti plače župana.

(2) Sejnina vključuje tudi stroške prihoda na sejo. Sejnino se izplačuje
na podlagi evidence prisotnosti, in sicer za najmanj 50 % časovne pri-
sotnosti na seji. Sejnino se izplačuje za redne in izredne seje. V prime-
ru prekinjene seje, se za nadaljevanje seje izplača 50 % sejnine. Za ko-
respondenčno sejo se sejnine ne izplačuje. 

9. člen

(1) Občinski funkcionarji, predsednik in člani Nadzornega odbora ter
člani odborov in komisij imajo pravico do povračila stroškov na službeni
poti, dnevnice za službena potovanja in povračila stroškov prenočeva-
nja, ki nastanejo pri opravljanju funkcije. Stroški se povrnejo v skladu s
predpisi, ki veljajo za povračila stroškov zaposlenim v državnih organih.
(2) Pravica do povračila stroškov se uveljavlja na podlagi predhodno iz-
danega naloga za službeno potovanje, ki ga izda župan.
(3) Za službeno potovanje župana izda potni nalog podžupan, direktor
občinske uprave ali oseba odgovorna za finance.

10. člen

Vsi prejemki na podlagi tega Pravilnika se izplačujejo enkrat mesečno,
in sicer najkasneje do 10. dne v mesecu za pretekli mesec. 

11. člen

Z dnem uveljavitve tega Pravilnika, preneha veljati Pravilnik o plačah, na-
domestilih in drugih prejemkih funkcionarjev v Občini Cerklje na Gorenj-
skem (pravilnik št. 032-10/2006-01), ki ga je sprejel Občinski svet Ob-
čine Cerklje na Gorenjskem na svoji 1. redni seji, dne 8.11.2006.

12. člen

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

Številka: 032-06/2010-04
Datum: 14. 12. 2010

Občina Cerklje na Gorenjskem
ŽUPAN

Franc Čebulj, l.r.

Uradni vestnik št. 4 - 21. 12. 2010
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20.

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.
79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) in Sta-
tuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na
Gorenjskem, št. 3/10) je župan Občine Cerklje na Gorenjskem, dne 7.
12. 2010, sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Cerklje na Gorenjskem 

v obdobju januar-marec 2011

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina sklepa)

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Cerklje
na Gorenjskem (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31.
marca 2011 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).

2. člen
(podlaga za začasno financiranje)

Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2010. Obseg
prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine
je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št.
79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B,
127/09-ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08 IN 49/09; v nadaljevanju:
ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Cerklje na Gorenjskem za leto
2010 (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 4/09, 2/2010
v nadaljevanju: odlok o proračunu).

2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA

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

V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter od-
hodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
Skupina/podskupina kontov v EUR

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 1.370.626
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 1.333.353

70 DAVČNI PRIHODKI 1.196.771
700 Davki na dohodek in dobiček 1.028.000
703 Davki na premoženje 112.753
704 Domači davki na blago in storitve 56.018

71 NEDAVČNI PRIHODKI 136.582
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 76.675
711 Takse in pristojbine 407
712 Denarne kazni 4.750
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 7.500
714 Drugi nedavčni prihodki 47.250

72 KAPITALSKI PRIHODKI 301
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 301
722 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč in 
neopredmetenih dolgoročnih sredstev 0

73 PREJETE DONACIJE 0
730 Prejete donacije iz domačih virov 0

74 TRANSFERNI PRIHODKI 36.972
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih 
institucij 36.972
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 1.271.089

40 TEKOČI ODHODKI 312.194
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 63.610
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 10.591
402 Izdatki za blago in storitve 237.918
409 Proračunska rezerva 75

41 TEKOČI TRANSFERI 392.300
410 Subvencije 30.281

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 282.239
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 21.954
413 Drugi tekoči domači transferi 57.826

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 516.595
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 516.595

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 50.000
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, 
ki niso proračunski uporabniki 50.000
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) 99.537

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Skupina/Podskupina kontov 

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN 
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 1.067

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 1.067
750 Prejeta vračila danih posojil 1.067
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (440+441+442) 0

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 0
440 Dana posojila 0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 1.067

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.) 100.604
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 0
XI. NETO FINANCIRANJE (VI+VII.-VIII.-IX.) -99.537
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA 3.906.210

V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine
povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43.
členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začas-
nem financiranju.

4. člen
(posebni del proračuna)

Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračun-
skih postavk - kontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na splet-
ni strani občine.

3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA

5. člen
(uporaba predpisov)

V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financi-
ranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje prora-
čuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Repu-
blike Slovenije in odlok o proračunu.

6. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)

V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevze-
majo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proraču-
nu preteklega leta. 

Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevze-
majo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo
v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v po-
sebnem delu proračuna. 

Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na
podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.

Uradni vestnik št. 4 - 21. 12. 2010
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4. KONČNA DOLOČBA

7. člen
(uveljavitev sklepa)

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku občine
Cerklje na Gorenjskem, uporablja pa se od 1. januarja 2011 dalje.

Številka: 032-02/2010-31
Cerklje, 7. 12. 2010 

OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM
ŽUPAN

FRANC ČEBULJ, l.r.

PRILOGA: 
Posebni del proračuna

21.

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 vest-
nik Občine Cerklje na Gorenjske, št. 3/2010) je Občinski svet Občine
Cerklje na Gorenjskem na svoji 2. redni seji dne 14. 12. 2010 sprejel
naslednji 

SKLEP
o izvzemu iz javnega dobra

1.

Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem je odločil, da se zemljiš-
čem s parcelno številko:
- parc. št. 1079/14, pot 95 m2, ki je vpisana v ZKV 624, 

k. o. Spodnji Brnik 
- parc. št. 940/1, pot 1182 m2, ki je vpisana v ZKV 619, 

k. o. Šmartno
- parc. št. 940/2, pot 27 m2, ki je vpisana v ZKV 619, k. o. Šmartno
- parc. št. 970/5, cesta 28 m2, ki je vpisana v ZKV 619, 

k. o. Šmartno, 
- parc. št. 1084/7, pot 74 m2, ki je vpisana v ZKV 665 k. o. Zalog
- parc. št. 1084/8, pot 32 m2, ki je vpisana v ZKV 665 k. o. Zalog
- parc. št. 1084/5. pot 156 m2, ki je vpisana v ZKV 665 k. o. Zalog
- parc. št. 1084/4, pot 105 m2, ki je vpisana v ZKV 665 k. o. zalog
- parc. št. 1084/3, pot 65 m2, ki je vpisana v ZKV665 k. o. Zalog

2.

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

3.

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

Številka: 032-06/2010-06
Datum: 14. 12. 2010

Občina Cerklje na Gorenjskem
ŽUPAN

FRANC ČEBULJ, l.r.

22.

Na podlagi 7. člena statuta občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vest-
nik Občine Cerklje na Gorenjskem št. 3/2010) je občinski svet na 2.
redni seji dne 14. 12. 2010 sprejel naslednji 

SKLEP

o vrednosti gradbene cene stanovanjskih hiš, stanovanj 
in drugih nepremičnin v Občini Cerklje na Gorenjskem 

za leto 2011

1. člen

S tem sklepom se določa gradbena cena koristne stanovanjske površi-
ne, ki je element za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in sta-
novanj ter drugih nepremičnin.

Povprečna gradbena cena za m2 stanovanjske površine na območju
Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2011 znaša za:
- naselje Cerklje 838,10 EUR
- ostala naselja 804,60 EUR

2. člen

Ta sklep velja z dnem sprejema na občinskem svetu, objavi se v Urad-
nem vestniku Občine Cerklje na Gorenjskem, uporablja pa se od 01.
01. 2011.

Številka: 032-06/2010-07
Datum: 14. 12. 2010

Občina Cerklje na Gorenjskem
ŽUPAN

FRANC ČEBULJ, l. r.

23.

Na podlagi 18. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zem-
ljišča Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Gorenjske, št.
41/98, Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 4/2002 in
4/2003) in 7. člena statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vest-
nik Cerklje na Gorenjskem, št. 3/2010), je občinski svet Občine Cer-
klje na Gorenjskem na svoji 2. redni seji dne 14. 12. 2010 sprejel na-
slednji 

SKLEP

o vrednosti točke za določitev višine nadomestila 
za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine 

Cerklje na Gorenjskem za leto 2011

1. člen

Vrednost točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča na območju občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2011 zna-
ša 0,000808 EUR/m2 mesečno.

2. člen

Ta sklep velja z dnem sprejema na občinskem svetu, objavi se v Urad-
nem vestniku Občine Cerklje na Gorenjskem, uporablja pa se od 01. ja-
nuarja 2011.

Številka: 032-06/2010-08
Datum: 14. 12. 2010

Občina Cerklje na Gorenjskem
ŽUPAN

FRANC ČEBULJ, l. r.

Uradni vestnik št. 4 - 21. 12. 2010
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Uspešen preventivni dan GZ Cerklje
V okviru meseca požarne varnosti je Gasilska zveza Cerklje oktobra v sodelovanju z osmimi 

prostovoljnimi gasilskimi društvi organizirala preventivni dan z namenom poučiti občanke in občane o
pravilnem ukrepanju v izrednih razmerah. 

Rdeča nit je bila preventiva v gospodinjstvu,
kot magnet za obiskovalce pa je bilo s strani
Gasilsko reševalne službe Kranj uprizorjeno
reševanje v prometni nesreči.

Obiskovalci so si lahko ogledali možnost iz-
vedbe avtomatskega odkrivanja požara v go-
spodinjstvu, ki poleg nizke cene slovi po hi-
trem in učinkovitem delovanju, za vgradnjo pa
ne predstavlja nikakršnih posegov v inštalaci-
je, saj deluje povsem avtonomno.

Jeklenka utekočinjenega naftnega plina
(propan-butan) je pri večini gospodinjstev ne-
pogrešljiv vir toplotne energije, zato je bilo
prikazano ukrepanje v primeru uhajanja plina,
gorenje in gašenje plina na ventilu jeklenke,
pravilni postopek zapiranja ventila in posledi-
ce izhajanja plina ob prevrnitvi goreče jeklen-
ke. Predstavljeni so bili tudi pogoji za fizikal-
no eksplozijo plina v jeklenki, ki je posledica
segrevanja jeklenke, in eksplozija plina kot po-
sledica kopičenja plina v prostoru.

Preventivni nasvet: jeklenke se lahko skladiš-
či samo v dobro prezračenih prostorih, ki so
nad nivojem zemlje, saj je plin v jeklenki težji
od zraka in bo ob uhajanju poiskal najnižjo
točko zadrževanja. Hkrati lahko doma skladiš-
čite največ tri 10-kilogramske ali dve 15-kilo-
gramski jeklenki. Jeklenka se ne sme segreti
nad 40 stopinj Celzija. Pri montaži jeklenke
pazite na redno menjavo tesnilke, ki jo zame-
njamo ob vsaki menjavi jeklenke, medtem ko
je gumijasto cev priporočljivo menjati vsaki
dve leti, regulator pritiska pa vsake tri leta.

Kontroliranje izhajanja plina opravljajte z mil-
nico in ne z odprtim plamenom.

Statistični podatki kažejo, da so požari pozab-
ljene hrane (masti in olj) na štedilniku dokaj
pogosti. Z namenom pravilnega posredovanja
je bil nazorno prikazan efekt NEPRAVILNEGA
gašenja z vodo ter način pravilnega gašenja s
prekrivanjem s pomočjo pokrovke ali cunje.

Preventivni nasvet: gorečih masti in olj niko-
li ne odnašamo iz prostora, saj so segreta na
približno 400 stopinj Celzija. Če se polijemo,
lahko dobimo opekline, ki se končajo s smrtjo. 

Ker so imeli občani in občanke možnost ce-
nejšega nakupa novih gasilnih aparatov, je bilo
prikazano tudi rokovanje z gasilniki, pravilno
in nepravilno gašenje.

Za vrhunec dneva so v sodelovanju s povelj-
nikom Gasilske zveze Cerklje poskrbeli gasilci
GRS Kranj, ki so uprizorili postopek reševanja
v prometni nesreči. Reševanje je bilo izvedeno

na osebnem vozilu, ki se je po predpostavki
prevračanja ustavilo na boku. V vozilu se je
nahajala poškodovana oseba s poškodbami
hrbtenice. Reševanje je bilo izvedeno z dvema
gasilskima voziloma in šestimi gasilci. Povelj-
nik zveze je s komentiranjem reševanja poskr-
bel za to, da so obiskovalci lažje razumeli delo
gasilcev pri reševanju ponesrečenca.

Za uspešen obisk se v imenu komisije za pre-
ventivo zahvaljujem županu, ki je z istočasno
pogostitvijo občank in občanov pripomogel k
večji udeležbi.

Preventivni dan GZ Cerklje pa ni bila edina
aktivnost gasilskih društev, saj so slednja vsa-
ka na svojem področju organizirala dneve od-
prtih vrat, prodajo in servisiranje gasilnikov,
preventivne prikaze, poleg tega so se udeležili
ali organizirali operativne gasilske vaje ter pre-
ventivno pregledali hidrantna omrežja.

Komisija za preventivo: Matej Zamljen

Ulica 4. oktobra 1
4207 Cerklje

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

ŠIVILJSTVO GRILC 

Šivanje po meri - vsa popravila oblačil.
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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

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

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

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

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

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

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

Dodatne ugodnosti na KARTICO ZAUPANJA.
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V jubilejno leto z novim vozilom
PGD Spodnji Brnik-Vopovlje bo v letu 2011 praznoval 60 let svojega obstoja. Našo obletnico bomo 

obeležili z različnimi aktivnostmi, ki jih bomo izpeljali med letom.

Naše društvo je bilo ustanovljeno leta 1951.
Od ustanovnih članov društva sta živa le še
dva: Franc Jenko in Alojz Kalinšek. Napredek
v društvu se je vršil vseskozi od ustanovitve
naprej. Gradnja starega gasilskega doma, orga-
nizacija legendarnih gasilskih tombol, nakup
gasilske črpalke, postavitev novega gasilskega
doma, nakup gasilskih vozil IMV in sedanjega
TAM, obnova gasilskega doma ter sedaj nakup
novega modernega gasilskega vozila GV-V1,
je le nekaj izmed teh dogodkov.

Najpomembnejša novost za naše društvo bo
pridobitev novega gasilskega vozila GV-V1, ki
bo nadomestilo obstoječe vozilo, staro 23 let.
Za nabavo novega vozila smo se odločili leta

2006. Od takrat naprej pa smo vseskozi varče-
vali in usmerjali večino naših aktivnosti v rea-
lizacijo projekta, pri tem pa naših drugih ob-
veznosti nismo zanemarjali.

Vseskozi se je društvo udeleževalo gasilskih
tekmovanj. Še posebej smo ponosni na naše
generacije članic, ki so v različnih obdobjih
našega društva aktivno sodelovale in pripomo-
gle k naši večji prepoznavnosti. To delo nada-
ljuje tudi sedanja zelo aktivna generacija. Ak-
tivna pa je tudi naša mladina. Vrhunec mladin-
skih tekmovanj je bila gasilska desetina mla-
dink, ki se je v 90. letih udeležila državnega
tekmovanja. Današnja generacija nadaljuje v
istem tekmovalnem duhu in redno prinaša do-

mov pokale z raznih gasilskih tekmovanj. Pre-
ko javnega razpisa smo letos izbrali izvajalca
za dobavo novega orodnega vozila. To delo
smo zaupali podjetju SVIT-Zolar s Ptujske
Gore. Vozilo bo na podvozju Iveco Turbo 
Daily, prevažalo bo lahko sedem oseb, vgraje-
na bo visokotlačna črpalka s 1000 l rezervoar-
jem, z vgrajenim električnim agregatom in
ostalo opremo, ki je predpisana s tipizacijo.
Upamo, da bo novo vozilo v našem društvu 
že v sredini februarja, tako da bo na občnem
zboru že na ogled našim članom. Sredstva za
nabavo novega vozila je namenila Občina
Cerklje preko pravilnika o nabavi gasilskih
vozil, drugi del sredstev pa smo pridobili s 
pomočjo prostovoljnih prispevkov in donacij
vaščanov Spodnjega Brnika in Vopovelj, ter z
namenskim varčevanjem lastnih sredstev. Na
tem mestu bi se vsem vaščanom in Občini
Cerklje prav lepo zahvalili za prejeta sredstva
in izkazano zaupanje pri izvedbi nakupa 
novega vozila.

Da imamo vse to, kar ima društvo sedaj, se
moramo zahvaliti vsem našim članom, ki so
vsak v svojem obdobju pripomogli k razvoju
našega društva. 

Osrednji dogodek ob praznovanju 60-letnice
obstoja društva bo slavnostni prevzem gasil-
skega vozila, v sodelovanju z Gasilsko zvezo
Cerklje pa bomo izvedli mladinska tekmovanja. 

Vsem vaščanom Spodnjega Brnika in Vopo-
velj ter drugim občankam in občanom Občine
Cerklje voščimo blagoslovljene božične praz-
nike ter vse dobro v letu 2011 ter vas pozdrav-
ljamo z gasilskim pozdravom: Na pomoč!

Upravni odbor 
PGD Spodnji Brnik-Vopovlje

V Prostovoljnem gasilskem društvu Cerk-
lje je prišlo do zamenjave vodstva, predsed-
niško funkcijo pa je po osmih letih premora
znova prevzel Marjan Luskovec. PGD
Cerklje ima 118 članov, dosegajo pa tudi
kvoto operativnih gasilcev - najmanj 32, ko-
likor jih morajo imeti kot gasilsko društvo 3.
kategorije, kar pomeni, da so osrednja
občinska gasilska enota, ki posreduje ob
vsakem pozivu na intervencijo na območju
celotne občine. 

Društvo bo leta 2012 praznovalo 120.
obletnico ustanovitve, zato so si zastavili za cilj, da ob tej priložnosti
kupijo novo gasilsko vozilo GVC 16/15 s tehnično opremo, visoko-
tlačno črpalko in 1500 litri vode. ”To vozilo je po uredbi o opremljan-
ju gasilskih enot osnovno vozilo za gasilsko društvo 3. kategorije.
Vrednost vozila je ocenjena do približno 250 tisoč evrov. V skladu s
pravilnikom, ki ga je lani sprejela Gasilska zveza Cerklje, bo 25
odstotkov cene pokrilo društvo, 75 odstotkov pa občina. Okoli 12
odstotkov cene novega vozila bo sofinancirala tudi iz sklada za sofi-
nanciranje gasilske opreme, a bomo ta denar prejeli šele leto dni po
nakupu in plačilu vozila,” je pojasnil Luskovec. Vozilo GVC 16/15 je

namenjeno gašenju požarov in opravljanju manjših tehničnih interven-
cij. Novo vozilo bo v garaži gasilskega doma nadomestilo 40 let stare-
ga Steyrja, ki ne ustreza več današnjim standardom zaščite in reševan-
ja. Cerkljanski gasilci sicer trenutno uporabljajo tudi poveljniško vozi-
lo, kombi za prevoz moštva in gasilsko vozilo s cisterno za 5000 litrov
vode, ki je po Luskovčevih besedah trenutno hrbtenica njihove opera-
tivne dejavnosti. ”V primeru, da je to vozilo na servisu oziroma v ok-
vari, imamo lahko že velike težave pri posredovanju. Za sabo imamo
sicer še Spodnji Brnik in ostala društva, ki imajo kar solidno opremo,
a kot osrednja enota smo ob okvari enega vozila zelo prikrajšani. Že
tako se zgodi, da ob dveh istočasnih intervencijah na eni ne moremo
posredovati s popolno opremo.”

Cerkljanski gasilci upajo, da bodo o nakupu novega vozila dosegli
dogovor z županom in občinskimi svetniki. ”Sedaj moramo sestaviti
trdno finančno konstrukcijo, kar v teh časih niti ni lahko opravilo. Od-
ločili smo se že, da bomo že letošnjo podporno članarino rezervirali 
v ta namen, naslednje leto pa se bomo potrudili, da bomo zaslužili 
dodaten denar z organizacijo kakšne prireditve,” napoveduje njihov
predsednik, ki se ob koncu leta zahvaljuje vsem članom društva za
pridno delo v letu 2010 in občanom za razumevanje, na katerega raču-
najo tudi vnaprej, zaželel pa je tudi vesele praznike ter veliko uspehov,
sreče in zdravja v letu 2011. Simon Šubic

Mladi gasilci iz PGD Spodnji Brnik-Vopovlje s svojimi mentorji

Ob visoki obletnici novo gasilsko vozilo

Marjan Luskovec
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Čebelarsko društvo Cerklje na Gorenjskem
praznuje letos 90-letnico delovanja. Častitljiv
jubilej, s katerim se Cerkljani uvrščajo med
najstarejša čebelarska društva na Gorenjskem,
so slovesno praznovali sredi septembra v Kul-
turnem hramu Ignacija Borštnika v Cerkljah.
Slovesnosti ob praznovanju so se udeležili šte-
vilni gostje, med njimi predsednik Čebelarske
zveze Slovenije Boštjan Noč, ki je društvu po-
delil posebno priznanje, ter predstavniki so-
sednjih čebelarskih društev in številni prapor-
ščaki. Obiskovalce sta pozdravila predsednik
Čebelarskega društva Cerklje Franci Strupi in
cerkljanski župan Franc Čebulj. Na slovesno-
sti, ki jo je spremljal bogat kulturni program,
so nastopili otroci iz vrtca Murenčki, Alpski
muzikantje in ženski kvintet iz Cerkelj, za ju-
bilej je Irma Močnik pripravila skladbo Čebe-
lar, pevke pa so bile za pesem nagrajene z dol-
gim aplavzom. 

Predsednik društva Franci Strupi je opisal
prehojeno pot. Vasi pod Krvavcem se ponaša-
jo z bogato čebelarsko zgodovino. Ne glede na
to, da so skoraj le ljubiteljski čebelarji, na Cer-
kljanskem čebelarijo s povprečno petnajstimi
družinami. Strupi je tudi poudaril, da je v zad-
njih letih na gorenjskih njivah vse več ajde,
zato se bo lahko na slovenski trg spet vrnil 
ajdov med. Čebelarsko društvo Cerklje so med

drugimi vodili 32 let Franc Bobnar, ter Franc
Frantar in Franc Zorman, pred desetimi leti
pa je prevzel mesto predsednika Strupi. Danes
šteje društvo 76 članov, ki imajo do 1400 čebe-
ljih družin. 

Ravnateljica cerkljanske osnovne šole Davo-
rin Jenko Damijana Božič Močnik je omeni-
la, da na osnovni šoli že od leta 1987 uspešno
deluje čebelarski krožek. Pobudo zanj je dal ta-
kratni predsednik Čebelarske družine Cerklje
Franci Frantar, ki je bil tudi njegov prvi men-
tor. Vodil je praktični prikaz dela s čebelami,
pri teoretično-pedagoškem delu mu je poma-
gal sodelavec cerkljanske šole Ciril Mrgole.
Na travniku za osnovno šolo je čebelarsko 
društvo Cerklje postavilo tudi čebelnjak, ob
katerem praktično delo s čebelami spoznavajo
učenci. Od leta 1999 pa poučuje učence v 
čebelarskem krožku Franci Strupi. Letos deluje
v krožku 15 učencev. 

Cerkljanski čebelarji so nadvse uspešni in de-
lavni, ob jubileju pa so posameznikom podeli-
li priznanja za prizadevno dolgoletno delo in
dosežke pri čebelarjenju. Priznanja Antona
Janša so prejeli Darko Repnik, Franc Brezar
in Ciril Pfeifer, priznanje Čebelarske družine
Cerklje pa so za uspešno in dolgoletno delo
prejeli Jernej Vombergar, Ludvik Verbič,
Franc Zorman, Ivan Jenko, Jože Bajt, Jože

Brankovič, Franc Hubat, Štefan Polajnar in
predsednik društva Franci Strupi. Priznanji
in zahvalo pa je prejel za uspešno čebelarstvo,
kot tudi za pomoč čebelarskemu krožku cer-
kljanski župan Franc Čebulj. Priznanja so ob
90-letnici podelili tudi predstavnikom Čebe-
larske zveze Slovenije, predsedniku Boštjanu
Noču, Antonu Tomcu in Lidiji Senič. 

Janez Kuhar

Del nagrajencev, ki so prejeli priznanja Čebelarskega
društva Cerklje ob 90-letnici delovanja društva.

Jubilej cerkljanskih čebelarjev
Cerkljanski čebelarji so septembra praznovali 90-letnico delovanja.

POGREBNIK d.o.o.

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

TRGOVINA Z AVTODELI 
IN AVTOMEHANIČNE STORITVE

Brane Dolinar

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

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

Rok Ipavec s.p.
Zalog 61, 4207 CERKLJE

Izdelava pohištva, notranjih vrat in tapeciranje

Strankam želimo vesele božične praznike in srečno novo leto.

Tel.: 04/252 58 00, 
GSM: 040/775 585, 
Tel.&fax: 04/252 16 82

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

Jerovšek Marjeta, s.p. 

Cenjenim gostom želimo 
srečno novo leto in se priporočamo.
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Šenturški oktet napolnil dvorano
Na Šenturški Gori je bil sredi decembra sedmi letni koncert Šenturškega okteta s prijatelji.

Šenturški oktet se je na sedmem letnem kon-
certu predstavil z novim programom, ki so ga
pevci osvojili v zadnjem letu. Pred nabito pol-
no dvorano so zapeli sedem slovenskih narod-
nih in umetnih pesmi. Občinstvo je uživalo v
zelo raznolikem programu, ki so ga obogatili
še zbor Katolika iz Stražišča in Tunjiški oktet
ter uspešni mladi šenturški glasbeniki: pianist-
ka in pevka Zala Smolnikar ter klarinetist An-
draž Jagodic, ki obiskujeta glasbeno šolo, Da-
vid Jagodic, ki je na klaviaturah spremljal
mlajšega brata Andraža, sicer pa študira solo-
petje na Dunaju, in harmonikar Dejan Maleš,
ki študira v Celovcu. Koncertu je kot vsako
leto sledila pogostitev, prijetno druženje pa se
je zavleklo v pozne ure, za kar so poskrbeli
tudi uveljavljeni harmonikarji Robert Smolni-
kar, Gašper Konc in že omenjeni Dejan Maleš.

Vodja Šenturškega okteta Brane Jagodic je
bil zadovoljen, da je letni koncert uspel, hkrati
pa je bil razočaran, da so bili med občinstvom
v dvorani le redki domačini: ”Znova smo opa-
žali predvsem obiskovalce iz drugih krajev. Žal
je oktet pri domačinih aktualen samo, ko ga
lahko izkoristijo sebi v prid, ko pa si v pevci
želimo njihovo podporo in zahvalo za naše
delo, je pa še na koncert težko priti. Očitno je
kulturna ozaveščenost na nizki ravni.”

Repertoar Šenturškega okteta poleg že ome-
njene slovenske narodne in umetne pesmi obse-
ga tudi pesmi iz zakladnice cerkvene glasbe (vsi
pevci so obenem člani mešanega cerkvenega
pevskega zbora Simon Robič), nekaj pesmi pa
jim je napisal Janez Močnik. Oktet poleg Bra-
neta Jagodica, ki je bil pred sedmimi leti tudi
pobudnik njegove ustanovitve, sestavljajo še
Tone Jagodic, Tine Perne, Tone Maleš, Tomaž

Soklič, Patrik Jagodic, Dejan Maleš in Janko
Rebernik. Največ nastopajo v domači občini,
gostujejo pa tudi po drugih slovenskih krajih.
”Ponosni smo, da lahko kot oktet iz tako majh-
nega kraja, kot je Šenturška Gora, kvalitetno na-
stopamo tudi drugje,” pravi Brane Jagodic. Tudi
v prihodnje si želijo veliko uspešnih nastopov,
glasbeno pot pa bi radi okronali z albumom. 

Ana Hartman, foto: Matic Zorman

Letna likovna razstava
Društvo likovnikov Cerklje je priredilo oktobra v župnijski dvorani pre-

gledno letno razstavo likovnih del svojih članov. Odprtje razstave je bilo
21. oktobra s kulturnim programom, v katerem je nastopila folklorna
skupina Strmol iz Cerkelj (na sliki). Program je vodila Tončka Perdan.
Tajnica DLC Marija Štern je predstavila plodno letno delo DLC z reali-
zacijo načrtovanega letnega plana. Osvojili smo novo likovno tehniko
slikanje na steklo pod mentorstvom Marije Štern. Člani DLC smo feb-
ruarja razstavljali ob odprtju nove galerije v Petrovčevi hiši, dva člana sta
imela v njej svojo prvo samostojno razstavo. Nekateri člani pa so razs-
tavljali tudi zunaj občine. Prirejali smo in se udeleževali likovnih kolonij
in likovnih delavnic, med drugim tudi slikarske delavnice Unesco kluba
Cerklje. Predsednica DLC Julka Hrovat pa je predstavila predvsem no-
tranje delovanje društva. Po končanem kulturnem programu je v prijet-
nem razpoloženju sledila zakuska s pogovorom, predvsem o našem
likovnem ustvarjanju. Z veseljem smo ugotovili, da je vse večje število
udeležencev pri odprtju in ogledu likovne razstave DLC, kar je plačilo
za naš trud, zato vas vabimo, da se udeležite naslednjih odprtij in
likovnih razstav še v večjem številu. Jožef Osterman

Na glavo obrnjena pravljica

Kulturni hram Ignacija Borštnika je še posebej živahen, kadar v njem
svoje glasbeno znanje, igralske umetnije ali pevsko ubranost predstav-
ljajo mladi. Novembra so se v glasbeno-baletni pravljici Babica in
lonec pravljic izkazali mladi Vrhničani. Precej obilna babica, dobro
nahranjena od čarovnice in vragcev, vselej lačnemu volku ponuja
jabolko, da bi se ta z njim zastrupil in ne bi bil najdebelejši v deželi tej.
Za katero pravljico gre: Sneguljčico, Rdečo kapico ali Janka in Metko?
Nič narobe, taka je namreč zgodba pravljice, ki so jo uprizorili mladi
iz Glasbene šole Vrhnika. Ob babici, profesionalni igralki Nadji Straj-
nar Zadnik, in volku, Vidu Zadniku, v predstavi, za katero scenarij, ko-
reografijo in režijo je poskrbel Tomaž Rode, nastopa več kot štirideset
učenk baletnega oddelka Glasbene šole Vrhnika. Dogajanje na odru
vseskozi z glasbo, ki jo je posebej za predstavo napisal Jaka Jerina,
spremlja Simfonični orkester vrhniške glasbene šole pod vodstvom
dirigenta Tomaža Kukoviča iz Šenčurja. Igor Kavčič 

Šenturški oktet je zapel tudi ob spremljavi harmonikarja Dejana Maleša.

Babica je bila res od sile, kaj pa šele otroci. / Foto: Matic Zorman
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TRGOVINA S KMETIJSKIM REPROMATERIALOM

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

- 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.
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KAMNOSEŠTVO
Roman Šter s. p.

Zg. Brnik 18
4207 Cerklje

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

GSM: 041/36-88-79

MIHA GROŠELJ
Tel.: 04 25 22 574, fax: 04 25 25 859

GSM: 041 672 - 057

KLJUČAVNIČARSKE STORITVE
4207 Cerklje, Poženik 14a

d.o.o

Ura pravljic za otroke
December smo v Kulturnem društvu Pod lipo Adergas začeli z igri-

co Miklavžev večer neznanega avtorja in se z njo predstavili v doma-
či dvorani Adergas. Z igrico smo gostovali tudi v Vogljah, obakrat pa
je otroke obdaroval sveti Miklavž (na sliki). Za obisk Božička pri-
pravljamo igrico Hop v pravljico avtorja Tomaža Lapajneta Dekleve.
Predstavili se bomo v Kulturnem hramu Ignacija Borštnika na božič-
kovanju. Obe igrici je režirala Veronika Sirc, nastopajo mladi igralci
KUD Pod lipo Adergas. Za otroke pa 28. decembra ob 17. uri pri-
pravljamo uro pravljic v sodelovanju z založbo Felix. Vsakoletni Bo-
žični koncert mladinskega pevskega zbora bomo izvedli v prvem ted-
nu novega leta. Novoustanovljeni dekliški kvartet pa se nam bo prvič
predstavil pred polnočnico v cerkvi Marijinega oznanjenja v Aderga-
su, izvajal bo božične pesmi. V začetku januarja načrtujemo pre-
miero ljudske veseloigre avtorja Vinka Koržeta Micki je treba moža, 
sodelujejo starejši igralci društva. Z veseloigro bomo gostovali po
gorenjskih krajih. Tomaž Selan, predsednik društva 

Letos tehtali tudi buče
Konec oktobra so na zabavni prireditvi A prideš ... na Naj pridelek

2010? v Kulturnem hramu Ignacija Borštnika v Cerkljah že enaindvaj-
setič tehtali največje pridelke, ki so zrasli kmetom na njivah. Najtežje
zelje, tehtalo je 6,775 kilograma (rekord 12,82 kg), je prinesel že stari
znanec prireditve Miha Sušnik s Suhe. Največja rdeča pesa, težka
3,030 kilograma (rekord 4,69 kg), je zrasla na njivi Marije Kropivnik
z Zgornjega Brnika, 1,54 kilograma težek krompir (rekord 2,245 kg) je
prinesel Klemen Brešar iz Čirč, Hana Šink iz Češnjevka pa je prines-
la 10,505 kilograma težko krmno peso (rekord 18,18 kg). Korenju Ani-
ce Pfeifer iz Vopovelj je tehtnica namerila 0,715 kilograma (rekord 2,80
kg), nadzemni kolerabi Julijane Boltežar iz Cerkelj 4,40 kilograma
(rekord 13,655 kg), podzemni kolerabi Uroša Maleša iz Poženika pa
2,64 kilograma (rekord 9,695 kg). Največja repa, tehtala je 3,57 kilogra-
ma (rekord 6,675 kg), je zrasla Mitji Verbiču iz Grada. Letos so na Naj
pridelku prvič tehtali tudi buče - najtežja s 45,75 kilograma je zrasla 
Janezu Knificu s Prebačevega. S. Š., foto: Matic Zorman
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Drugačna poezija izpod Krvavca
Na krogu iz zelene trave si ob zvokih žuborenja vode začutil in okusil Krištofov vodni krog. 

Postrv izpod Krvavca je postala prava poezija domišljije in okusov.

Tudi letos je bila konec oktobra v Ljubljani
prireditev ob koncu Meseca oblikovanja in
znova je šla prva nagrada v kategoriji ‘Eat and
Drink Design’ v roke Tomaža Bolke oziroma
Krištofovega Tomaža iz Predoselj, ki je v sode-
lovanju z Nino Levičnik iz Kranja predstavil
kreacijo z naslovom Krištofov krog. Del To-
maževe zmagovalne zgodbe pa predstavlja
prav gorenjska postrv vodomec, gojena v Zalo-
gu, v potoku Pšata, ki teče v Šmartnem mimo
Bolkove domačije, kjer se po domače reče tudi
pri Milharju. Postrv je v zgodbi odigrala po-
membno vlogo, kar je znak, koliko je še mož-
nosti v turizmu v okviru kulinarike v občini,
možnosti, da ljudje spoznajo postrv izpod Kr-
vavca, koliko lahko izvirnost kulinarike dopri-
nese k dobremu turizmu in je zanj tudi po-
membna, pove Tomaž. Za svojo kreacijo je iz-
bral ribo izpod Krvavca, ker od tam izhaja in
nerad ločuje po sistemu, kaj spada v katero ob-
čino. Podpira druženje občin in je vesel, da se
odpirajo dobre gostilne in si želi čim več go-
stinske energije, ki bodo uporabljale še več ta-
kih sestavin, bodo udarne, saj to pomeni samo
plus za prepoznavnost Cerkelj. Nekaj podo-
bnega kot postrv je tudi krvavški čaj, pa bra-
trančev - Bolkov med, in še kaj bi se našlo.
Spomladi recimo na jedilniku gostile Krištof

najdete celo cvetno solato, ki jo dela iz travni-
ških rožic iz Šmartnega, z domačije. Zato tudi
travnika ne kosijo redno. Zmagovalna postrv je
gojena ekološko, na tekmovanju pa jo je pri-

pravil z lešnikovim oljem, domačim jabolčnim
kisom, dodal kuhan kostanj, odimil pa z buko-
vo žagovino s pomočjo male prenosne dimne
kamre. A. B., foto: arhiv Tomaža Bolke

Kreativno razmišljanje Tomaža Bolke v kulinariki velikokrat obrodi zanimive zgodbe. 

Super ideja za darilo!

Naročnino lahko podarite v vrednosti, 
ki jo sami določite. Če se boste odločili za celoletno 
naročnino, vam bomo priznali še kup ugodnosti. 
Za več informacij nas, prosimo, 
pokličite, nam pišite ali se pri nas 
oglasite osebno! 

Podarite nekaj lepega.
Podarite naročnino na Gorenjski glas, 
ki za vas izhaja vsak torek in petek.
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PE Kranj, Kidričeva cesta 2, 4000 Kranj

Varno, srečno in
zdravo 2011.
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Vsi veseli smo se že zjutraj zbrali in se z av-
tobusom odpeljali proti Prekmurju. Sredi do-
poldneva smo prispeli v prekmursko vas Filov-
ci. Prijazna vodička nas je gostoljubno spreje-
la in nam razložila postopek izdelovanja lonče-
nih prekmurskih izdelkov in zgodovino njiho-
vega lončarstva. Ogledali smo si tudi njihovi
”iži” in izdelovanje lončenih izdelkov na vrete-
nu. Z izdelovanjem na vretenu se je preizkusil
tudi naš udeleženec. In glej ga zlomka, uspelo
mu je. Okrepčali smo se z malico in že nada-
ljevali pot proti Dobrovniku v Ocean orhidej. Z
vodičem smo si ogledali tropski vrt in tisoč
cvetov orhidej. Kar nismo se mogli ločiti od
cvetočih lepot. Vsi očarani in polni novih infor-
macij o orhidejah smo se že napotili proti Bu-
kovniškemu jezeru. Park nas je pričakal v vsej
svoji jesenski idili. Sprehodili smo se po gozdu
med energetskimi točkami. Šelestenje listja pod
nogami in pripovedi lokalnega vodiča nas je ne-
verjetno hitro pripeljala do Vidove kapele in na-
prej do Vidovega izvira. Vodič nam je spet po-
sredoval ogromno novih informacij o Vidovi
vodi. V naslednjih minutah smo si že vsi umiva-
li oči. Z bolj jasnim vidom in napolnjeni z novo
energijo se odpravimo še v vas Selo na ogled
rotunde. Pričakala nas je s soncem obsijana v
jesenskem popoldnevu. Tudi tu nam je vodička
razložila vso njeno zgodovino. Vsi napolnjeni s
številnimi novimi informacijami o tem delu
Prekmurja smo ugotovili, da je tudi tu lepo. Pot
pa nas je vodila še do Plečnikove cerkve v Bo-

gojini. Na hribčku se v soncu lesketa bela golo-
bica in če vas pot zapelje tja, si jo je vredno
ogledati.

Po vseh teh ogledih nas je čakalo še kosilo in
prijetno druženje ob zvokih harmonike. Skozi
cel dan smo doživljali presenečenja. Višek pa
so dosegla po kosilu, ko ste nam podelili pri-
znanja in ste nas člani odbora zasuli z darili in

z domiselnim srečelovom. Vsi udeleženci smo
bili prešerne volje in popoldan se je prevesil v
pozen večer. Pa nič zato, saj nam je bilo lepo.
Za prijetno preživet dan se moramo zahvaliti
predvsem g. Vidu Močniku, predsedniku Rde-
čega križa, za čudovito organizacijo izleta. Pa
nasvidenje na naslednjem izletu, seveda če
bomo jubilanti. Lojzka Mrgole

Nepozaben izlet za darovalce 
Končno je prišla težko pričakovana septembrska sobota, ki je bila rezervirana samo za izlet 

v Prekmurje. Čudovit izlet je organiziral odbor Rdečega križa Cerklje, za letošnje prejemnike priznanj 
za večkrat darovano kri in plazmo.

Pred Plečnikovo cerkvijo v Bogojini

Priznanja krvodajalcem 
Novembra smo v Kulturnem hramu Ignacija Borštnika v Cerkljah

pripravili slovesnost, na kateri smo podelili priznanja prostovoljcem in
krvodajalcem iz Območnega združenja Rdečega križa Kranj, v kate-
rem je združenih 40 krajevnih organizacij z območja nekdanje obči-
ne Kranj, med njimi tudi KO Rdečega križa Cerklje. Razdelili smo 40
priznanj. Iz naše KORK so dobili za dolgoletno delo bronasti znak
Rdečega križa Julka Hrovat, diplome RK pa Anica Janežič, Simona
Delavec in Ante Atlija. Bronasti znak RK je dobila za dobro sodelo-
vanje z Rdečim križem tudi Občina Cerklje. Prav tako smo podelili
189 priznanj krvodajalcem in krvodajalkam za jubilejne odvzeme
krvi 25-krat in več. Tudi naši krvodajalci so dobili 19 priznanj. Naj-
boljši je letos za 70-krat darovano kri in plazmo Ivan Kern iz Cerkelj.

Slavnostni govornik na proslavi je bil župan občine Cerklje Franc
Čebulj. V gosteh smo imeli tudi predstavnike pobratenih mest, Bito-
le - Makedonija in Doberdoba - Italija. Navzoče sta pozdravila pred-
sednica Občinske organizacije Rdečega križa Bitola dr. Diana Dimi-
trova in predsednik Sekcije krvodajalcev Doberdob Aldo Jarc. Slo-
vesnosti se je udeležil tudi predsednik Rdečega križa Slovenije Franc
Košir. 

V spremljajočem kulturnem programu so nastopili Komorni moški
pevski zbor Davorin Jenko Cerklje, folklorna skupina Strmol, ansam-
bel Trgovci in učenca iz OŠ Davorina Jenka Cerklje Maruša Hacin in
Urban Boštic. Vsi nastopajoči so svoj program izvedli brezplačno in
se jim za lep prispevek h kulturnemu delu slovesnosti lepo zahvalju-
jemo. Vid Močnik

Balinarski turnirji
Balinarska sekcija DU Cerklje je v okviru občinskega praznika Pod

Jenkovo lipo izvedla tri balinarske turnirje. Na prvem turnirju v spomin
umrlim balinarjem je zmagala Komenda pred Cerkljami 1 in Cerkljami
2, Šenčur je bil četrti. V bližanju v krog je zmagal Marko Pušavc. Sle-
dilo je 12 ur balinanja med Cerkljami in Komendo. Ekipa Cerkelj je pre-
pričljivo zmagala z razliko 29 ”puntov”. Tretji turnir ”Med vasmi” je na
zelo visoki ravni pripravila vas Dvorje, za kar se jim balinarska sekcija
najlepše zahvaljuje. Sodelovale so vasi Dvorje, Cerklje, Pšata in Brnik,
ki so se pomerile vsaka z vsako. Na koncu je brez poraza slavila zma-
gala ekipa Brnika, druge so bile Cerklje, nato Dvorje in četrta Pšata. V
bližanju v krog je bil najboljši Jože Slemc iz Dvorij (na sliki). S. Š.
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PANDA CULT od 6.990 €

BRAVO 1.4 od 11.590 €

PUNTO GRANDE od 7.990 €

POOBLAŠČENI  PRODAJALEC IN SERVISER FIAT 

PRODAJA NOVIH IN  RABLJENIH VOZIL, POPRAVILO VOZIL VSEH ZNAMK

KLEPARSTVO, LIČARSTVO, MEHANIKA, POLNJENJE KLIM, OPTIKA, AVTOVLEKA, VULKANIZERSTVO

POGODBENO SODELOVANJE  Z VSEMI ZAVAROVALNICAMI

SKLEPANJE AVTOMOBILSKIH ZAVAROVANJ, CENITVE AVTOMOBILSKIH ŠKOD

Andrej Ambrož s.p., Lahovče 40, 4207 Cerklje 
t: 04 252 90 50, e: info@ambroz.si, www.ambroz.si

ŽELIMO VAM VESELE BOŽIČNE IN NOVOLETNE PRAZNIKE!

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

BAR KERN

Trg Davorina Jenka 9

4207 Cerklje, tel.: 04/252 13 21

Delovni čas: od 6. do 22. ure

torek zaprto
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Tako smo se 29. oktobra poslovili od Andreja
Kvasa, ki se je rodil in živel v Zalogu. Bil je
član planinskega društva Komenda. Veliko gora
in hribov sva prehodila skupaj. Najraje pa je šel
na Šenturško goro. Dvakrat se je udeležil poho-
da bosonogih na Šenturško goro. Bil je tudi na-
jstarejši član tega pohoda. Zaradi velike želje po
toplem morju in zraku se je preselil v Izolo in
tam živel zadnja tri leta. Na njegovo željo smo
ga potrosili z ladjice po morju v lepem sončnem
vremenu. Vsem nam si bil dober in vedno vesel
prijatelj. Hvala ti. Pavel Žvelc

Opravičilo
Predstavnikom Liste za vas se opravičujem

za nenamerno razžalitev. Janez Hočevar

Prišel je čas slovesa
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Vesele božične praznike in srečno v letu 2011!

PEKARNA UMNIK ŠENČUR

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

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

Družinska tradicija že od leta 1947

Letos nas je narava že v samem začetku zime
razveselila z belo obleko in mlajše generacije
spravila v nepopisno veselje, starejše pa seve-
da k dodatnemu delu z odmetavanjem in čišče-
njem okolice. Hkrati s snežnimi padavinami
seveda pridejo dodatne nevarnosti na cesti in ob
njej, zato previdnost seveda nikakor ni odveč.

Pešci so najšibkejši udeleženci v prometu,
zato varnosti pešcem v policiji namenjamo šte-
vilne preventivne in represivne aktivnosti. Pre-
ventivne aktivnosti policistov so namenjene
predvsem ozaveščanju pešcev, da morajo že
sami čim bolje poskrbeti za svojo varnost v pro-
metu. Represivne aktivnosti pa so usmerjene v
umirjanje hitrosti voznikov motornih vozil na
območjih, kjer se pešci najpogosteje zadržujejo.

Ugotavljamo namreč, da so pešci pogosto žrt-
ve nesreč zaradi neustreznega ravnanja vozni-
kov motornih vozil (ki vozijo z neprilagojeno
hitrostjo, pod vplivom alkohola, preblizu desne-
mu robu vozišča, vozijo z neočiščenimi ali za-
rosenimi stekli na vozilu ipd.). Žal policisti po
cestah opazimo številne pešce, ki sami ne po-
skrbijo za svojo varnost, saj niso primerno
osvetljeni. Na ta način lahko ob spletu okoliš-
čin hitro postanejo žrtev prometne nesreče. 

Za varnejšo udeležbo v prometu vam v začet-
ku jesenskega obdobja zato svetujemo:

Pešci!
- Poskrbite, da boste v prometu vidni; nosite

svetla oblačila in predmete, ki izboljšajo vid-

nost pešca (odsevne trakove, kresničke), 
- upoštevajte prometne predpise, 
- prečkajte cesto na označenih prehodih za

pešce, 
- hodite po pločnikih (če obstajajo) oziroma ob

levem robu, 
- poskusite predvideti ravnanje drugih udele-

žencev v prometu. 

Vozniki!
- Upoštevajte, da so na cestah tudi pešci, od-

stopite jim prednost, 
- hitrost prilagodite razmeram in dosledno

upoštevajte omejitve, 
- na območjih, kjer se običajno zadržujejo peš-

ci, vozite še posebej previdno (pred šolami, v
naseljih), 

- zunaj naselij vozite po sredini voznega pasu,
da zmanjšate možnost trka s pešcem, ki hodi
ob vozišču. 

Pirotehnika
Zaradi prihajajočih božično-novoletnih praz-

nikov, v katerih je aktualna zabava s piroteh-
ničnimi izdelki, bom v tem prispevku napisal
nekaj podatkov in misli o uporabi teh izdelkov.

Medtem ko je uporaba pirotehničnih izdel-
kov posameznikom v zabavo, je mnogim lju-
dem takšno početje neprijetno in jim vzbuja
strah, nelagodje in občutek nevarnosti. Nepre-
mišljena, neprevidna in objestna uporaba piro-
tehničnih izdelkov pogosto povzroči telesne

poškodbe (opekline, raztrganine rok, poškodbe
oči itd.), moti živali ter onesnažuje okolje.

Vsako leto na območju PU Kranj beležimo
nekaj telesno poškodovanih oseb in nastanek
premoženjske škode, zaradi neprimerne in ob-
jestne uporabe pirotehničnih izdelkov. Nepri-
merna uporaba je problem vseh, zato prosimo
starše, skrbnike, učitelje in vzgojitelje, da opo-
zarjajo na nevarnosti in možne posledice. S
skupnimi prizadevanji se je mogoče izogniti
marsikateri nevarnosti in usodni posledici.

Na območju PU Kranj smo v letu 2009 ugoto-
vili enajst kršitev, ter v letu 2008 trinajst kršitev
zaradi neprimerne uporabe pirotehničnih izdel-
kov. V letu 2008 sta se poškodovali dve osebi,
od tega en otrok, v letu 2009 je bil poškodovan
en otrok. Prav tako smo ugotovili nastanek pre-
moženjske škode in sicer v letu 2008 v sedmih
primerih, ter v letu 2009 v dveh primerih. (vir:
www.policija.si - Analiza uporabe pirotehnike
2009-2010).

Policisti opozarjamo vse, še posebej pa starše,
na nevarnosti uporabe teh izdelkov, saj užitek
nikakor ne more odtehtati posledic, ki lahko na-
stanejo. Prav tako vas naprošamo, da spoštujete
pravico sosedov, otrok, starejših, da v miru uži-
vajo praznike, brez pokanja pred njihovimi do-
movi. Uporaba pirotehnike je sicer dovoljena
med 26. decembrom 2010 in 2. januarjem 2011.

Želim vam tople in veselja polne praznike ter
vse lepo v novem letu 2011.

Vodja policijskega okoliša Robert Šebenik

Veseli december
Žal policisti po cestah opazimo številne pešce, ki sami ne poskrbijo za svojo varnost, saj niso 
primerno osvetljeni. Uporaba pirotehnike je dovoljena le med 26. decembrom in 2. januarjem.

Jutranja gimnastika 
v Lahovčah

Kot vemo, jutranja telovadba koristi dobri telesni kondiciji. Tako
so se odločile Vahovške cimbare na pobudo Jele Škarja, ki vsako
jutro ob 8. uri pridno telovadijo pred gasilskim domom. V slabem
vremenu pa gredo v dvorano. Zato vabijo še druge ženske, da se
jim pridružite. P. Ž.

M: 051/ 877 920

info@groselj.si

SALON Suhadole 57, 1218 Komenda

T: 01/ 723 92 16

www. .siwww. .si

tapetništvo, salon sedežnihtapetništvo, salon sedežnih

izdelava po meriizdelava po meri

V s n S nr 2011V s n S nr 2011
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Član kluba GAS KRAS Slavko
Zorman je s svojim vozilom 
Renault Clio Williams v letošnji
sezoni nastopil v kar dveh pano-
gah in uspelo mu je to, kar v Slo-
veniji ni še nikomur. Zmagal je na
vseh šestih dirkah v gorsko-
hitrostnem avtomobilizmu in s
tem postal prvak z največjim mož-
nim izkupičkom točk v svoji tek-
movalni kategoriji. Prav tako je
zmagal na treh od štirih dirk v pa-
ralelnem rallycrossu in tudi v tej
panogi postal državni prvak. 

Slavko se je z avtomobilizmom
začel ukvarjati leta 2007 in že ta-
koj nakazal, da bi lahko posegel
po visokih mestih. V svoji četrti
sezoni je tako prišel do uspeha, na
katerega večina voznikov čaka
dolga leta. Le redki ga tudi doča-
kajo. Kako je Slavko doživljal se-
zono, nam je opisal na kratko v
pogovoru: ”Prav vse se nam je v
letošnji sezoni izšlo. Ni bilo lah-
ko, sezona se je začela pozno,
dolg premor od prve dirke do na-
slednjih, katere so si potem sledi-
le skoraj iz tedna v teden v pre-
sledku treh mesecev. Tempo, ka-
kršnega še človek težko zdrži,
avto, kakršen je moj, še toliko tež-
je. Vrhunska skupina A, kakršno
vozim, zahteva po vsaki dirki revi-
zijo menjalnika in nekaterih delov
motorja. Nekajkrat se je zgodilo,
da smo morali vitalne dele iskati
po Italiji, in na kar nekaj dirk je
avto prišel tako rekoč iz delavni-
ce. Če zelo poenostavim, vsaka
dirka je bila svojevrstna loterija in
moram se ob tej priložnosti zahva-
liti svoji ekipi, v prvi vrsti meha-

nikoma Francu Jerasu in Marku
Gradišku pa tudi drugim, ki so
skrbeli za logistiko, bratu Viliju,
Gorazdu Prosencu in Alešu Doli-
narju. Bilo je res veliko neprespa-
nih noči, odrekanja in živčnosti,
zato mislim, da sem si skupaj s ce-
lotno ekipo zaslužil rezultat.”

Renault Clio Williams, skupine
A, kakršnega vozi Slavko Zor-
man, zahteva voznikovo popolno
zbranost. Motor Williamsa je
2000 ccm 16v, ki na cesto da 230
konjskih moči, pri idealnih obra-
tih doseže 220 nm navora in po-
speši od 0 do 100 km/h v 4,5 se-
kunde, končno hitrost 175 km/h
pa doseže v 12 sekundah. V po-
moč mu je 6-stopenjski Sadev
sekvenčni menjalnik, 70-odstotna
zapora diferenciala, nastavljivo
podvozje, notranjost vozila v kar-
bonu proizvajalca Sparco. Avto je
popolnoma pripravljen za nasto-
panje na gorsko-hitrostnih dirkah. 

”S tem vozilom sem dosegel
vse, kar sem lahko, zato mi je iz-
ziv v prihodnji sezoni poskusiti,
kaj pomeni štirikolesni pogon. Iz
tega razloga skušamo prodati Clia
in se že dogovarjamo o novem vo-
zilu. Veliko stvari je še pod vpra-
šajem, zato se bojim, da so to bolj
želje kot realnost. Če mi zamenja-
va avta uspe, potem bom v novi
sezoni zanesljivo nastopal v rally-
ju. V tem športu je še mnogo bolj
kot v ostalih vse povezano z de-
narjem. In v časih, ko povsod po-
slušamo, kako globoko je zarezala
recesija v naše gospodarstvo, je
vlaganja v oktanske športe vse
manj. Mojim sponzorjem, ki mi

po večini ostajajo zvesti, namera-
vam v bližnji prihodnosti predsta-
viti načrte za novo sezono. Priča-
kujem, da mi bodo, tudi zaradi re-
zultatov, pomagali tudi v novi se-
zoni. Brez njih je dirkanja seveda
konec, zato bi jih rad omenil in se
jim zahvalil.” Seveda se ni pozabil
zahvaliti tudi svoji družini za vso
podporo in razumevanje. 

Slavko Zorman najbolj pogreša
dirko v bližini domačega kraja.
”Dirkati pred svojimi navijači je
povsem nekaj drugega kot v tujini.
Žal ne gre pričakovati v tej smeri
večjega napredka v bližnji prihod-
nosti, čeprav imamo krasne pogo-
je tudi v naši občini in so bili pred
leti že poskusi organizirati dirko
na Krvavec. Sam sem zelo vesel
že dejstva, da sem s svojo aktiv-
nostjo prispeval k razvoju avtomo-
bilskega športa med mlajšo gene-
racijo v naši občini. Tako imamo v

tem trenutku poleg mene aktivna
še dva občana s tekmovalno licen-
co. Borut Prosenc in Aleš Dolinar
sta v klubu Jazon Avtosport nasto-
pala v rallyju, Aleš pa se je udele-
žil nekaj dirk v tujini kot sovoznik
še pri nekaterih drugih voznikih,
prav tako pa se pripravlja še en
Renault Clio Williams, skupine
N, s katerim naj bi nastopal Go-
razd Prosenc. Poleg tega se je po-
javilo na vseh dirkah presenetljivo
veliko navijačev, še posebej veliko
jih je bilo v Lučinah in Logatcu,
nekaj najbolj zvestih pa me je
spremljalo na prav vseh dirkah.
Vse to je velik napredek za našo
občino in pričakujem v prihodnje
tudi ustanovitev domačega kluba.
Aktivnosti v tej smeri že potekajo,
zanimanja za članstvo je veliko in
lahko si obetamo še več tekmoval-
cev in tudi tekmovanj.”

Marko Prosen

Zorman dvakratni državni prvak 
Slavko Zorman iz Praprotne Police je v sezoni 2010 postal državni prvak v gorsko-hitrostnem 

avtomobilizmu in prvak v paralelnem rallycrossu. 

V tekmovalni sezoni 2010/11 Rokometni klub Cerklje tekmuje v tek-
movanjih v organizaciji Rokometne zveze Slovenije v naslednjih kate-
gorijah: mini rokomet deklice in dečki, mlajši dečki, starejši dečki,
kadeti in člani v 2. SRL Zahod. V tej tekmovalni sezoni smo v klubu
naredili korak naprej tudi pri usposabljanju strokovnega kadra. Tako je
naziv trener pripravnik pridobil Robi Fajon. Mlajše kategorije trenirajo
pod mentorstvom Jožeta Cudermana, ki mu pri delu pomaga Matija
Mušič. Jure Zaplotnik, ki je kot študent Fakultete za šport usmerjen v
rokomet, pa vodi kadetsko ekipo. Obenem pa je tudi pomočnik trenerju
članske ekipe Domnu Likozarju.

V tem trenutku je v zaključku tekmovanje mlajših selekcij, ki so igrale
v predtekmovanju. Tekmovanje mlajših selekcij poteka v treh fazah in
sicer predtekmovanje, ki poteka po področjih, naslednja stopnja so četrt-
finalna tekmovanja in zadnja stopnja so finalna tekmovanja. Kljub temu
da se ne bomo uvrstili v finalna tekmovanja, pa v klubu ocenjujemo, da

je napredek v mlajših kategorijah viden iz sezone v sezono. Člansko
tekmovanje poteka v dveh skupinah in sicer Vzhod, kjer igra osem
ekip, in Zahod, kjer igra sedem ekip. Po prvem delu, ki se igra
dvokrožno vsak z vsakim, se najboljše štiri ekipe uvrstijo v ligo za
prvaka, s seboj pa nesejo vse točke iz medsebojnih srečanj. Pred nami
so še štiri tekme v predtekmovanju in pričakujemo 100-odstotni
izkupiček in uvrstitev v ligo za prvaka z osmimi do desetimi točkami
iz medsebojnih srečanj.

Ob zaključku leta se želimo zahvaliti vsem, ki ste nam kakorkoli po-
magali in nas spodbujali ter spremljali na naših tekmah tako doma kot
na gostovanjih. Posebna hvala g. županu Francu Čebulju in občini
Cerklje, donatorjem in vsem ostalim, ki nam kakorkoli pomagate pri
uresničevanju naših ciljev. Želimo Vam vesel božič ter srečno, zado-
voljno in uspešno novo leto 2011 in z željo, da nas spremljate tudi v pri-
hodnje.

Zormanov Renault Clio Williams je prestal vse preizkušnje.

Rokometna jesen
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Pred začetkom sezone smo opravili veliko
dela na področju strokovnega kadra, da smo
poiskali in imenovali trenerje za vse naše eki-
pe (skupaj deset), prav tako smo veliko energi-
je vložili v igralske okrepitve naših udarnih
ekip, postavili temelje za nemoteno tekmova-
nje selekcij (tehnični vodja, koordinator, orga-
nizacija tekem itd.) in na novo postavili našo
spletno stran (www.nkvelesovo.si), da so bili
funkcionarji, igralci in gledalci ter vsi ostali
zainteresirani obveščeni o dogajanju v klubu,
treningih in tekmah.

V posebno čast si štejemo, da smo spet v tek-
movanje prijavili tudi mladinsko ekipo, iz ka-
tere potem fantje s trdim delom napredujejo v
člansko ekipo, z ekipo U-14 pa naredili pre-
skok iz tekmovanja v 1. gorenjski ligi v tekmo-
vanje v 1. slovenski nogometni ligi.

Sedaj, ko je jesenski del sezone za nami, z
veseljem ugotavljamo, da smo v klubu naredi-
li korak naprej: višji nivo organizacije tekem,
postavitev koordinatorja malega nogometa,
postavitev koordinatorja velikega nogometa ...

Ekipe so v jesenskem delu tekmovanja dose-
gle sledeče rezultate: člani tretje mesto, mla-
dinci sedmo mesto, U-14 (1. SNL) sedmo me-
sto, U-12 deveto mesto, U-10 enajsto mesto,
ekipa U-8 je sodelovala na turnirjih pod okri-
ljem MNZG, pri U-6 nimajo tekmovanja, se pa
tudi udeležujejo raznih turnirjev in tekem. Čla-
nice so v 1. SNL na sedmem mestu, U-17 prav
tako v 1. SNL na prvem mestu, deklice U-14 še
igrajo na turnirjih, deklice U-8 pa igrajo tekme
z dečki.

Uvrstitve so pričakovane, prijetno pa nas je
presenetila ekipa U-14 dečkov, kjer med šest-
najstimi ekipami v 1. SNL zasedajo nepričako-
vano visoko sedmo mesto, deklice U-17 pa na-
daljujejo trend dobrih iger iz preteklih let in so
po jesenskem delu prvenstva v 1. SNŽL prepr-
ičljivo na vrhu razpredelnice.

Za zaključek se pomudimo še pri najmlajših,
kjer smo veseli množičnosti, veliko dečkov in
deklic se odloča za to čudovito igro, ki se ji
reče nogomet, in prav zaradi tega jih je vse
skupaj obiskal in obdaril tudi Božiček.

Zavedamo pa se, da je veliko stvari še za po-
storiti, tako v klubu kot tudi okoli njega, ven-
dar sem prepričan, da nam bo v sodelovanju z
lokalno skupnostjo in nadaljnjim dobrim de-
lom uprave ter nadzornim odborom kluba, na
katerega čelu je župan Franc Čebulj, to tudi
uspelo.

V imenu NK Velesovo vsem občanom in ob-
čankam, vsem podpornikom in sponzorjem ter
donatorjem želim vesele božične in novoletne
praznike.

Predsednik NK Velesovo Jože Burgar

Presenetila ekipa dečkov U-14 
V Nogometnem klubu Velesovo smo jeseni komaj čakali, da se je tekmovanje začelo. 

Ekipe ŠD Krvavec uspešno zaključujejo z letošnjimi nastopi. Najmlaj-
ši pionirji U-10 so vodilni na lestvici 1. SKL v svoji skupini. Uspešno so
igrali proti Šenčurju in Calcitu iz Kamnika ter ekipi Bežigrada. V Novi
Gorici so navdušili s predstavami proti italijanskemu Foglianu (26:15),
OŠ Komen so premagali po dveh podaljških (32:28), s Tolminom so iz-
gubili z 10:13, kakor tudi proti Cedeviti iz Zagreba (17:24).

Mlajši pionirji Krvavec Tonač so s svojimi nastopi v Izoli, Cerknici,
Radovljici, Škofji Loki, Kamniku, Ljubljani in Šenčurju ter seveda v
Cerkljah osvojili odlično drugo mesto v skupini. Premagali so vse ekipe,
razen Uniona Olimpije in Cerknice. Odlično so zaigrali na Sončkovem
dnevu v Novi Gorici, kjer so premagali vse nasprotnike. Tam so igrala
tudi dekleta in se merila z vrstnicami iz Trsta - Interclub Muggia, Pazi-
na, Reke in Elektre iz Šoštanja. Naši so se izkazali tudi v metanju pro-
stih metov in v trojkah, kjer sta se v finale uvrstila Martin Škrlec in Jani
Dulc.

Pionirji Europcar Krvavec so zaključili leto z lepima zmagama proti
sosedom iz Šenčurja (80:57) in Calcit Mavrico Kamnikom (55:51) in
tako zasedajo drugo mesto v skupini 2. SKL.

Kadeti Krvavec Botana igrajo proti ekipam Radovljica, Gorenja vas,
Šenčur, Stražišče in Kranjski Orli. Premagali so že Radovljico in Kranj-
ske Orle. Mladinci Ambrož Krvavec čakajo še na prvo zmago, igrajo v
močni skupini proti Lastovki iz Radomelj, Jesenicam, Stražišču, Ra-
dovljici in Triglavu iz Kranja.

Zelo dobro gre članom Krvavec Meteor, ki so zmagali šest tekem in
le dve izgubili - z Logatcem in Javor Pivko. Premagali pa so Bloke No-

volit (65:55), Gorenjo vas (65:59), Luko Koper (69:64), Velike Lašče
(76:66), Cerknico (69:61) in Žiri (95:66). Zadnjo tekmo pred novim le-
tom igrajo v Cerkljah, proti Kranjski Gori 18. decembra ob 19. uri. Na
lestvici 3. SKL center bodo tako prezimili na drugem mestu.

Tekme članske ekipe odlično popestrijo nastopi plesnih skupin D.J.,
Vrtiljak, Habibi in Elipsa, katerim se iskreno zahvaljujemo in se vese-
limo sodelovanja tudi v prihodnje. Tudi zato iz tekme v tekmo beleži-
mo vse številnejši obisk gledalcev. Ob koncu leta se zahvaljujemo tudi
Občini Cerklje in županu Francu Čebulju ter zvestim sponzorjem.

ŠD Krvavec

Za košarkarji uspešna jesen



Nagrada za uspešno delo
Podjetje Renault Preša iz Cerkelj, ki
je dolgoletni uspešni pooblaščeni
prodajalec in serviser za znamko
Renault, je že drugič zapored,
skupno pa tretjič, prejel nagrado
Renault Global Quality Award (za
najboljši rezultat na področju pro-
daje in servisiranja vozil Renault v
Sloveniji). Za osvojitev takšne na-
grade, ki jo Renault povsod po
svetu podeljuje svojim koncesion-
arjem, je potrebno imeti cilje in
ekipo, ki poskuša z dnevnimi na-
pori realizirati zastavljene naloge,
je ob sprejemu nagrade poudaril
direktor Janez Preša, mlajši in do-
dal, da so jim v pomoč pri do-
seganju cilja popolnega zado-
voljstva strank metode in prodaja
znamke Renault. Slovesnosti so se
udeležili najvišji predstavniki Re-
nault Slovenija, župan občine
Cerklje in njihove zveste stranke ...

OB NAKUPU NOVEGA RENAULTA VAM PODARIMO:
• ODPELJITE NOVEGA RENAULTA Z OBVEZNIM IN KASKO ZAVAROVANJEM.*

• UŽIVAJTE V DOLGI ZIMI, SAJ BOSTE PRVI OBROK PLAČALI ŠELE 1. APRILA 2011.* 

• VARNOST JE NA PRVEM MESTU! ZATO IMA VAŠ NOVI RENAULT TUDI NOVE ZIMSKE PNEVMATIKE.

• BODITE POPOLNOMA OPREMLJENI ZA ZIMO S STRGALOM ZA LED, TEKOČINO ZA STEKLA, ODMRZOVALNIKOM, 

GUMIJASTIMI PREDPRAŽNIKI IN KORITOM ZA PRTLJAŽNIK.

• BODITE BREZ SKRBI, SAJ IMA VAŠ NOVI RENAULT PODALJŠANO GARANCIJO.*
* Vključeno obvezno in kasko zavarovanje, odlog plačila in brezplačna podaljšana garancija velja ob nakupu z Renault Financiranjem.

TWINGO: Poraba pri mešanem ciklu 4,3-7,0 l/100 km. Emisije CO2: 113-165 g/km. MODUS: Poraba pri mešanem ciklu: 4,5-7,6 l/100km. Emisije CO2: 119-185 g/
km. CLIO: Poraba pri mešanem ciklu: 4,0-8,2 l/100 km. Emisije CO2: 116-190 g/km. KANGOO: Poraba pri mešanem ciklu: 5,2-7,8 l/100 km. Emisije CO2: 138-200 
g/km. MEGANE GENERATION: Poraba pri mešanem ciklu: 4,4-6,7 l/100 km. Emisije CO2: 115-155 g/km. MEGANE GRANDTOUR: Poraba pri mešanem ciklu 4,4-6,9 
l/100 km. Emisije CO2: 115-162 g/km. SCENIC: Poraba pri mešanem ciklu 4,9-7,5 l/100 km. Emisije CO2: 130-184 g/km. Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 
22, 1511 Ljubljana. Slike so simbolne. 
www.renault.si

RENAULT SCENIC

4 €€€€€€€€€€€€€€
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UPUU NOVVEEG

Kolektiv Preša s predstavnikom Renault Slovenija

Salon Preša 

Direktor Janez Preša, ml.

Vsem občankam in občanom občine Cerklje ter našim 
poslovnim partnerjem želimo vse najboljše v prihajajočem letu.



Zadnja

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

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

OPIS DELOVANJA BATERIJE:
Prasketajoče mine v rdeče, zelene, modre zvezde,
Prasketajoče mine & rdeč rep v krizantemo z modrimi zvezdami,
Prasketajoče mine & rdeč rep v prasketanje z zelenimi zvezdami.

PIROTEHNIKA V AKCIJI
Akcijski artikli so: BATERIJA KATEGORIJE 2 - JUPITER 10 S, BATERIJA 

KATEGORIJE 2 - KAMIKAZE 8 S, BATERIJA KATEGORIJE 3 - EUROPE 49S.

IZ NAŠEGA BOGATEGA PROGRAMA ZA 
KMETIJO, DOM IN VRT, ZA VSAKEGA NEKAJ.

Novo v ponudbi - program zdrave domače hrane s 
slovenskih kmetij (moka, domači rezanci, keksi, vino, 
jabolka ...) Cene so zelo ugodne, kakovost pa zelo visoka.

Kmetijska zadruga Cerklje vas vabi v svoje prodajalne, 
kjer so za vas pripravili bogat izbor pirotehnike. Pričarajte si 
čarobno vzdušje na svojem koščku neba. Obiščite prodajalne 
v Cerkljah, Šenčurju, Voklem, Komendi in Moravčah.

V Dvorjah Vas pričakujemo vsak dan od 7. do 19. ure (sobota od 8. do 12. ure),
v PE Britof pa od 9. do 12. ure in od 14. do 18. ure (sobota od 8. do 12. ure). w
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