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Občinski svetniki so na zadnji seji obrav-
navali in sprejeli rebalans letošnjega pro-
računa. Zakaj je bil potreben?

”Rebalans proračuna smo pripravili zato,
ker se je pokazala priložnost po odkupu do-
brih 2000 kvadratnih metrov velikega
zemljišča v Zalogu. Lastnik zemljišča in ob-
jektov na njem je Kmetijska zadruga Cerklje,
občina pa bo uveljavljala predkupno pravico.
Šolsko in kulturno-športno središče v Cer-
kljah je urbanistično že popolnoma zasedeno
in trenutno ne omogoča več nobene širitve, z
odkupom zemljišča v Zalogu pa bomo
postopoma zagotovili večje kapacitete vrtca
in šole. Stari objekt šole bi porušili in na tem
zemljišču zgradili povsem novo središče za
šolo, vrtec in športno ter kulturno dvorano,
morda tudi nove prostore za gasilce, 
vzpostavili pa bi tudi boljši prometni režim.
Število prebivalcev v naši občini vztrajno
narašča, zato bomo v prihodnjih desetih letih

potrebovali od 8 do deset dodatnih učilnic in
do pet novih oddelkov vrtca. Letos bomo
kupili zemljišče, v prihodnjih treh letih pa
bomo pripravili idejni koncept in vse potreb-
ne dokumente projekta za gradnjo novega
šolskega, varstvenega, kulturnega in športne-
ga centra v Zalogu. Upam, da se ne bo zaplet-
lo z delno lastnico objekta, v katerem je bila
svoje čase trgovina. Gre za izjemno
priložnost, ki je ne gre spustiti iz rok!”

Je kaj novega v zvezi z domom starost-
nikov Taber?

”Občinskemu svetu sem predlagal, da sprej-
me sklep o odprodaji ustanoviteljskega deleža
naše občine v Socialno varstvenem zavodu
Taber, kar zajema 1,2 hektara zemljišč v
Šmartnem skupaj s projektno dokumentacijo,
gradbenim dovoljenjem in koncesijo, ki jo še
vedno imamo, in svetniki so sklep potrdili.
Zdaj smo tik pred objavo javnega razpisa, med
tem časom pa še poteka odkup in poplačilo
zemljišč.”

V zadnjem mesecu ste praktično vsak
večer na srečanjih z občani. Vaški zbori so
že skoraj pri koncu, kako so potekali?

”Zadnji mesec in pol je bil zame res naporen,
saj je bilo takšnih večerov, ko sem se srečal z
občani na občnih zborih društev ali vaških
zborih, kar 54. V vseh 30 vaških skupnostnih
je namreč potrebno izvesti volitve v vaške od-
bore, ob tem pa sem krajanom predstavil še
vse glavne investicije občine v letošnjem letu.”

Zakaj se je zapletlo na vaškem zboru v
Dvorjah?

”Krajani Dvorij niso sprejeli predloga spre-
membe meje med naseljema Cerklje in Dvorje,
s tem pa so dali zelo slabo dobrodošlico nove-
mu sokrajanu, ki zaradi tega zapleta nima
enakih pravic kot drugi občani. Ker ima Cerkl-
je ulični sistem, Dvorje pa ne, je potrebno
mejo naselja premakniti proti vasi Dvorje. Ta
predlog, ki ga je obravnavala vaška skupnost
Dvorje, je v prvi fazi že potrdil tudi občinski
svet, ki se je strinjal s poimenovanjem ulice po
Francu Kimovcu. Zato je moja dolžnost, da
znova skličem sestanek vasi Dvorje, kjer bomo
krajanom predstavili uradni čistopis obravna-
vanega akta in upam, da bodo s tako obraz-
ložitvijo bolj zadovoljni. Pomembno pa je, da
se s premikom meje naselja proti vasi Dvorje
strinjajo tudi Cerkljani, zato bomo to pred-
stavili na zboru krajanov Cerklje. 

Sem pa bil na tem zboru vaščanov deležen
tudi osebnih žalitev, za kar bom zahteval javno
opravičilo, saj si takega žaljenja ne zaslužim in
komuniciranja na takem nivoju na zborih kra-
janov ne bom dovolil.” 

Svetniki so na zadnji seji obravnavali tudi
spremembe aktov v Komunali Kranj. Za
kakšne novosti gre?

”Gre za spremembe aktov, ki so posledica
spremenjene zakonodaje, ta pa po novem župa-
nom odvzema možnosti odločanja v organih,
kakršna so na primer komunalna podjetja. Po
mojem je to začetek privatizacije komunalnih
podjetij, česar pa se lahko le bojimo, saj bo to
cene brez nadzora pognalo v višave. Zakon je
nelogičen, saj županom nalaga odgovornost, a
jim onemogoča odločanje, prav tako bo naše
premoženje nadziral nekdo, ki za to sploh ne
bo nosil odgovornosti. Zaradi vsega tega smo
občine zakon že poslale v ustavno presojo.”

Sprejeta sta bila nova pravilnika za sofi-
nanciranje športnih in kulturnih pro-
gramov. Prinašata kaj bistvenih sprememb
za društva?

”Prejšnja pravilnika sta bila zastarela in spre-
membe so bile potrebne zaradi nove zakonoda-
je. Nova pravilnika sta bolj obsežna in
natančno narekujeta obveznosti in dolžnosti
društev, bistvenih sprememb v sistemu finan-
ciranja pa ni. Največ finančne podpore bodo
dobila tista društva, ki se največ ukvarjajo z
otroki in mladino. Veseli me, da se društva vse
bolj zavedajo pomena takih pravilnikov in
navodil in da z občinskim denarjem ravnajo
odgovorno.”

Jasna Paladin

”Vsem materam 
voščim iskrene čestitke 

za materinski dan, 
25. marec!”

Pogovor z županom
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Odkup zemljišča v Zalogu 
je izjemna priložnost

Svetniki so s sprejetjem rebalansa podprli nakup zemljišča v Zalogu, ki bo omogočil povečanje
tamkajšnje šole in vrtca. 

Na naslovnici: ob materinskem dnevu
foto: Tina Dokl

NOVICE IZPOD KRVAVCA (ISSN 1406 - 1369) so priloga
Gorenjskega glasa za občino Cerklje. Prilogo pripravlja
Gorenjski glas, odgovorna urednica Marija Volčjak,
urednica Jasna Paladin, oglasno trženje Janez Čimžar,
041/704-857. Priprava za tisk Gorenjski glas, tisk: 
Tiskarna Littera picta, d. o. o.. NOVICE IZPOD KRVAVCA
številka 2 so priloga 20. številke Gorenjskega glasa, 11.
marca 2011, v nakladi 2350 izvodov pa jih dobijo vsa
gospodinjstva v občini Cerklje brezplačno. Sestavni del
NOVIC IZPOD KRVAVCA je tudi Uradni vestnik občine
Cerklje in je uradno glasilo za objavo sprejetih aktov
občinskega sveta in občinske uprave Občine Cerklje na
Gorenjskem. 

Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem
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Občina Cerklje, ki je konec novembra lani objavila razpis za
podelitev koncesije za izvajanje socialnovarstvene storitve pomoč
družini na domu, je pred nekaj dnevi izbrala novega izvajalca. Kot je
povedala direktorica občinske uprave Marta Jarc, bodo do konca mese-
ca koncesijsko pogodbo podpisali z Zavodom za pomoč na domu
Šenčur. Dosedanji izvajalec storitve Zavod Pelikan - Karitas bo za vse
uporabnike storitve opravljal še do vključno 31. marca, novi izvajalec
pa bo delo prevzel s 1. aprilom in to v enakem obsegu, kot je veljalo že
do sedaj. V želji, da bi bil prehod na novega izvajalca čim manj nepri-
jeten predvsem za pomoči potrebne uporabnike, se je Občina Cerklje
skupaj z novim in dosedanjem izvajalcem dogovorila, da bo novi izva-
jalec prevzel obe zaposleni delavki, ki sta doslej to storitev opravljali
na terenu. Do konca marca bo vse uporabnike obiskal na domu novi iz-
vajalec storitve in se z njimi, oziroma z njihovimi svojci, osebno
pogovoril o pomoči na domu. 

Jasna Paladin

Izbran je nov izvajalec za pomoč na domu

TRGOVINA S KMETIJSKIM REPROMATERIALOM

CERKLJE, Ul. 4. oktobra 10, 4207 Cerklje
Tel.: 04/252 6 440, 04/252 6 444
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Rok Ipavec s.p.
Zalog 61, 4207 CERKLJE

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

Izdelava pohištva, notranjih vrat 
in tapeciranje

- 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.

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

Jerovšek Primož, s.p. 

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

Zalog 55, 4207 Cerklje na Gorenjskem

Obvestilo za občane
Za učinkovitejše izvrševanje upravnih nalog na področju

inšpekcijskega in redarskega nadzora v občini Cerklje na Goren-
jskem skrbi Medobčinski inšpektorat Kranj. Občanke in občani tako
lahko prijavo prekrškov posredujejo na naslov: Medobčinski in-
špektorat Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj (tel.: 04/237 31 97,
fax: 04/237 31 98) ali sporočijo naslednjim inšpektorjem:
- Brane Šimenc, vodja Medobčinskega inšpektorata Kranj, tel.:

04/23 73 138
- Slavko Savić, vodja Medobčinskega redarstva Kranj, tel.: 04/23 73 210
- Barbara Zaletel, inšpektorica za komunalne zadeve, tel.: 04/23 73 216
- Aleš Bizjan, inšpektor za ceste, tel.: 04/23 73 351
- Slavka Remic, inšpektorica za oglaševanje in občinske takse, tel.:

04/23 73 356
- Dežurni telefon redarstva, tel.: 041/659 449.

O B Č I N A   C E R K L J E 
V SODELOVANJU Z

ROKOMETNIM KLUBOM CERKLJE, NOGOMETNIM KLUBOM 
VELESOVO in ŠPORTNIM DRUŠTVOM KRVAVEC

ORGANIZIRA

V SOBOTO, 19. MARCA 2011, OB 19.19
V ŠPORTNI DVORANI CERKLJE

VESELO NA JOŽEFOVO
V ŽIVO NAS BODO ZABAVALI IN RAZVESELJEVALI

Ansambel FRANCA MIHELIČA
GREGA AVSENIK

in
Ansambel SAŠA AVSENIKA

z Mladinskim zborom OŠ Davorina Jenka Cerklje
Ansambel ALPSKI KVINTET

Ansambel SLOVENSKI ZVOKI
TAMBURAŠKI ORKESTER KRANJ

pevec IVAN HUDNIK
in

pevka MANCA ŠPIK

POVEZOVALEC IN HUMORIST: FRANC PESTOTNIK-PODOKNIČAR

MEDIJSKI SPONZORJI PRIREDITVE: RADIO KRANJ
GENERALNI SPONZORJI PRIREDITVE: OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM, AERO-
DROM LJUBLJANA, d. d. Zg. Brnik, AGROPROMET, d. o. o. Cerklje, CESTNO PODJETJE Kranj,
DAMAHAUS, d. o. o., Sp. Brnik, DOMGRAD Čebulj Roman s.p. Zg. Brnik, DOMPLAN, d. d., Kranj,
ELEKTRO GORENJSKA, d. d., Kranj, ELEKTROINSTALACIJE Bahovec Peter s.p. Šentvid, ETP
Kranj, d. d., Kranj, GORENJSKA BANKA, d. d., Kranj, KOVINC KLJUČAVNIČARSTVO, d. o. o.,
Lahovče, PLANING BIRO, d. o. o., Kranj, RRD-REGIJSKA RAZVOJNA DRUŽBA, d. o. o.,
Domžale, R-INGO, d. o. o., Trzin, SERVIS AMBROŽ Ambrož Andrej s.p. Lahovče

PREDPRODAJA VSTOPNIC: Kmetijska zadruga in TIC CERKLJE
PRODAJA VSTOPNIC 1 URO PRED PRIREDITVIJO

servis viličarjev in traktorjev
Simon Zupanec s.p.

Ulica Antona Kodra 8, 4207 Cerklje

Tel., fax: 04 25 21 615, GSM: 031 648 917,E-mail:serviltra@gmail.com
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Na letošnjem sejmu, ki je v štirih dneh pri-
vabil 16 tisoč obiskovalcev, se je na devet tisoč
kvadratnih metrih razstavnih površin pred-
stavilo 332 ponudnikov različnih turističnih
storitev ter 20 navtičnih podjetij. Pod
sloganom Gorenjska, na sončni strani življen-
ja, smo med šestnajstimi gorenjskimi občinami
celovito predstavili tudi občino Cerklje na
Gorenjskem z njeno turistično ponudbo. Sejem
so si ogledali župani Gorenjske, med njimi tudi
cerkljanski župan Franc Čebulj. 

Za obiskovalce smo pripravili zanimive ani-
macije, med drugim obisk Aljaževega stolpa,
ogled izdelave ajdovih krapov in njihovo
pokušino. Obiskovalce sejma sta v 19. stoletje
popeljala Primičeva Julija in France Prešeren.
Za cvetlične aranžmaje so poskrbeli dijaki
Biotehniškega centra Naklo, za kulinarične
užitke pa ekipa Srednje gostinske in turistične
šole iz Radovljice in Hiša kulinarike Jezeršek.
Za obiskovalce pa smo pripravili tudi nagradni
kviz z bogatimi nagradami. Zahvaljujemo se
sponzorjem kviza, ki so prispevali nagrade in
druga darila: Občina Cerklje na Gorenjskem,
RTC Krvavec, d. d., Splošno kovaštvo Janez
Globočnik s. p., Aelita-Zelišča z gore ter Če-
belarstvo Franci.

Letos so na sejmu prvič podelili tudi priz-
nanje jakob za kakovost in odličnost v turizmu.

Posebna mednarodna komisija je pod vod-
stvom etnologa dr. Janeza Bogataja za zmago-
valca natečaja, za dosežke na področju kuli-
narike, razglasila Hotel Triglav s Kuharsko

šolo Uroša Štefelina. Tema razpisa za nagrado
jakob v prihodnjem letu je Inovativni turistični
programi na področju alternativnih oblik odd-
iha in sprostitve. S. V. , foto: Janez Kuhar

Tudi Cerklje na sejmu 
Turizem in prosti čas

Na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani je konec januarja potekal tradicionalni sejem Turizem in prosti čas
ter salon plovil, kjer je na skupni predstavitvi Gorenjske svojo turistično ponudbo predstavila tudi naša občina.

Stojnica Gorenjske je bila dobro založena s turistično ponudbo, tudi občine Cerklje na Gorenjskem, za kar se je
še posebej trudila vodja Turistično informacijskega centra Cerklje Simona Vodlan.

Občina tudi letos podprla 
gasilce

”S postavko v letošnjem proračunu smo
izredno zadovoljni, ker so tako župan kot
tudi svetniki podprli naše pobude in želje,
tako da bomo letos lahko uresničili plan -
dokončati nameravamo vozilo za PGD Sp.
Brnik in kupiti podvozje za vozilo PGD
Cerklje ter ostalo opremo, ki jo gasilci vseh
osmih PGD potrebujejo za svoje požrtvo-
valno delo,” je s postavko v proračunu, ki
je visoka 180 tisoč evrov skupaj s sredstvi
za delovanje CZ, zadovoljen poveljnik Ga-
silske zveze Cerklje Blaž Kaplenik. Gasil-
ci, združeni v GZ Cerklje, ob pomoči občine,
ki cene njihovih vozil sofinancira v višini 70 odstotkov, vsako leto
kupijo po eno gasilsko vozilo, ki je za občino, kakršna je Cerklje,
zelo velik zalogaj. Zato so toliko bolj veseli tudi podpore krajanov,
ki se vsako leto bolj odzovejo na njihove akcije za zbiranje sredstev.
Oprema cerkljanskih gasilcev je po besedah Kapelnika tako na zelo
zadovoljivi ravni, veliko pozornosti pa namenjajo tudi izobraževa-
nju. Tako v tem obdobju že poteka nadaljevalni tečaj za gasilca, ki se
ga udeležuje več kot 40 gasilcev iz vseh osmih društev, pripravljajo
tečaj za strojnika, jeseni pa še osnovni tečaj za gasilca in tečaj za
uporabnike radijskih postaj. 

In še opozorilo: približujejo se spomladanska dela na prostem, zato
gasilci opozarjajo vse, ki bodo kurili v naravnem okolju, da vsako več-

je kurjenje najavijo vedno na številko 112 in ne kličejo lokalnih gasil-
cev tudi, kadar gre za resne intervencije, saj to le podaljša njihov od-
zivni čas.  J. P. 

Tudi v Cerkljah bomo zbirali star papir
Občina Cerklje se bo aprila pridružila vseslovenski akciji zbiranja

starega papirja v dobrodelne namene, ki so jo v društvu Ekologi brez
meja poimenovali Star papir za novo upanje. Akcija bo potekala cel
april po vsej Sloveniji, k sodelovanju pa so povabljeni vrtci, šole, pod-
jetja in javne organizacije oz. vsi, ki želijo podariti odvečne zaloge
starega in arhivskega papirja. Zbrana sredstva bodo namenjena
otrokom v Sloveniji in Afriki. Kot zagotavljajo organizatorji, bodo v
podjetju za predelavo odpadkov Dinos v času zbiranja papirja za en
dan omogočili vsem sodelujočim podjetjem oz. ustanovam možnost
brezplačne dostave in najema zabojnika za star arhivski papir. 

V občini Cerklje bo za zbiranje starega papirja poskrbljeno preko šol
in vrtcev oz. v okviru vsakoletne spomladanske čistilne akcije. J. P. 

Dobrodelni koncert Korakova pomlad
Vabljeni na dobrodelni koncert Korakova pomlad v četrtek, 31. mar-

ca, ob 19.30 v Kulturni hram Ignacija Borštnika Cerklje. Za odličen
koncert in dobro vzdušje bo poskrbel jazz pevec Uroš Perić s svojo
skupino, ob spremljavi Primož Grašič Tria. Vsa zbrana sredstva bodo
namenjena Zavodu KORAK Kranj za nakup novega vozila, ki ga potre-
bujejo pri varnem prevozu oseb po pridobljeni možganski poškodbi
glave. Pomagajmo. Z dotikom srca in s korakom v prihodnost. Do-
brodelni koncert organizirata Klub En korak več in Lions klub Kranj.

Blaž Kaplenik
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Koledar prireditev, dogodkov in delavnic
DATUM URA KRAJ PRIREDITEV

11. marca 16.00 ob potoku Pšata Gregorjevo 2011
Cerklje Vabljeni na 8. tradicionalno Gregorjevo

s preizkusom plovnosti ladjic po ”brzicah” Pšate,  
organizator Vaška skupnost Pšata 
pod vodstvom Nandeta Podjeda

19.00 Kulturni hram Ignacija Pepelka - glasbena-gledališka predstava učencev
Borštnika Cerklje OŠ Davorina Jenka Cerklje

Predstava je primerna tako za predšolske otroke 
kot za šolsko mladino.  

Dodatne informacije na 04/25 26 023. 
Organizator OŠ Davorina Jenka Cerklje 

12. marca 17.00-19.00 Družinski in mladinski center Cerklje Indijsko popoldne z Ano
Ob zvokih indijske glasbe se boste lahko naučili 

osnovnih plesnih korakov ter se 
naučili pripraviti tudi kakšno indijsko jed. 

Prostovoljni prispevki.
Organizator DMC Cerklje

17. marca 17.00 Petrovčeva hiša - Pr’ Petrovc, vaška soba II. del bralnega študijskega krožka
Ob prebranem se bodo z izmenjavo mnenj tkale niti 
kulturnega dialoga. Organizator Unesco klub Cerklje

in Andragoški center Slovenije

17.00- 20.00 prostori Občine Cerklje na Gorenjskem Predavanje s področja HASP
Obnovitveno predavanje s področja HASP-a ter novosti 

na področju zakonodaje. 
Predavanje bo vodila Andreja Kandolf.

Organizator Čebelarska zveza Slovenije

18. marca 19.30 Kulturni hram Ignacija Borštnika Cerklje 1. Letni koncert Komornega moškega zbora
Davorina Jenka Cerklje
Organizator KUD Cerklje

19. marca 19.19 Športna dvorana Cerklje Veselo na Jožefovo
Vstopnice: v predprodaji ter uro pred predstavo

Organizator Občina Cerklje na Gorenjskem, NK Velesovo, 
RK Cerklje, ŠD Krvavec

Krvavec Rosignol Freeride Endurance Challenge
Zanimivo smučarsko tekmovanje v Sloveniji

Štartina 30 EUR, na dan tekmovanja 35 EUR. 
On line prijave na www.eskimska-vas.si. 

Organizator Eskimska vas Krvavec

21. marca Zavod za transfuzijo krvi Krvodajalska akcija
Ljubljana Prijave sprejemajo na 04/25 22 436

ali rkcerklje1@gmail.com
Organizator KO RK Cerklje

22. marca 18.30 Kulturni hram Ignacija Pomlad na travniku
Borštnika Cerklje Predstava ob materinskem dnevu

Vstop prost.
Organizator OŠ Davorina Jenka Cerklje 

24. marca 17.00 Petrovčeva hiša - Pr’ Petrovc, vaška soba III. del bralnega študijskega krožka 
Ob prebranem se bodo z izmenjavo mnenj tkale 

niti kulturnega dialoga.
Organizator Unesco klub Cerklje in Andragoški 

center Slovenije

26. marca 10.00 Eskimska vas Lov za izgubljenim zakladom Krvavec 2011
Krvavec V bližini Eskimske vasi na Krvavcu je v snegu skritih 31 

zaklenjenih skrinjic, ki skrivajo praktične nagrade. Tekmovanje 
bo popestrila skupina Ikos Band. Več informacij na www.eskimska-vas.si

19.00 Kulturni dom Adergas Ob materinskem dnevu
KUD ”Podlipo” Adergas je pripravil krajšo igro ter izbor pesmi

31. marca 19.30 Kulturni hram Ignacija Borštnika Cerklje Korakova pomlad
Dobrodelni koncert Zavoda KORAK

”Z dotikom srca in s korakom v prihodnost.”
Organizator Klub en korak več in Lions klub Kranj
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Domači gasilci med najboljšimi
Člani PGD Zalog so v Cerkljah pripravili gasilsko-športni spektakel v spajanju sesalnega voda, na katerem

se je pomerilo več kot tristo gasilcev iz vse Slovenije.

Tekmovanje so člani PGD Zalog 26. februar-
ja v športni dvorani pripravili v sklopu zimske
lige, ki jo organizira Gasilska zveza Slovenije,
in to že drugo leto zapored. Na tokratnem
srečanju, ki je bilo tretje po vrsti od skupno
petih, ki se bodo zvrstili do konca marca, so
domači gasilci potrdili, da sodijo v sam sloven-
ski vrh.

V organizacijo tekmovanja so gasilci vložili
zelo veliko časa in energije, njihov trud pa je
bil poplačan ne le z rezultatom, pač pa tudi s

polno dvorano obiskovalcev in navijačev.
”Tekmovanje je namenjeno predvsem popula-
rizaciji gasilstva in druženju, saj gasilci pozimi
nimamo toliko aktivnosti kot poleti. Letos se je
prijavilo še več ekip kot lani, kar 35 moških in
9 ženskih, in tudi kakovost tekmovalcev je
boljša, tako da lahko rečemo, da danes gostimo
vso smetano slovenskega gasilstva,” je bil že
med tekmovanjem zadovoljen predsednik
PGD Zalog Miro Janežič, še bolj pa ob koncu
tekmovanja, saj so domači gasilci s petim

mestom dosegli odličen rezultat. 
Ekipe po šest tekmovalcev so se pomerile v

spajanju sesalnega voda, največ spretnosti in
hitrosti pa so pred polno dvorano zagretih na-
vijačev med člani pokazali gasilci PGD Med-
no, med članicami pa gasilke PGD Majšperk.
Domači gasilci so se zelo potrudili tudi pri or-
ganizaciji, saj so poskrbeli za posebno osvet-
ljavo in ozvočenje.

Jasna Paladin, 
foto: Matic Zorman

Ekipa iz PGD Zalog je na tekmovanju dosegla odlično peto mesto.Tekmovanje je bil pravi spektakel in eden bolj atraktivnih gasilskih dogodkov.

Čebelarji veseli večje  
ozaveščenosti

Čebelarsko društvo Cerklje, ki je lani praznovalo visok jubilej, 90-
letnico delovanja, je imelo v petek, 21. januarja, občni zbor. Društvo
združuje 78 članov in 1500 čebeljih družin. 

Kot je povedal predsednik društva Franci Strupi, bo v načrtih za pri-
hodnje obdobje še naprej posebna skrb veljala zdravju čebel in izo-
braževanju čebelarjev. Udeležili so se tudi več seminarjev, ki jih je or-
ganizirala Čebelarska zveza Slovenije. Organizirali so tudi nekaj za-
četnih tečajev za nove čebelarje. Ljudje se vse bolj ozaveščeni pri
uporabi škropiv in uporabljajo škropiva, ki ne vplivajo na zdravje
čebel. Ob tem gre omeniti, da letos obiskuje čebelarski krožek na os-
novni šoli Davorin Jenko v Cerkljah 17 učencev od četrtega do osmega
razreda. V bližini šole ima društvo postavljen čebelnjak za praktični
prikaz in vzgojo mladih čebelarjev. Kot pravi mentor krožka Franci
Strupi, je vesel, da ima vodstvo cerkljanske šole posluh za to zunajšol-
sko dejavnost. V društvu so hvaležni za podporo delovanju društva žup-
anu občine Cerklje Francu Čebulju, ki je tudi sam čebelar in pozna
težave čebelarjev.

Čebelarji so vključeni tudi v tradicionalno dobrodelno izobraževalno
akcijo Medeni zajtrk v vrtcih in šolah, maja se bodo udeležili državne-
ga tekmovanja mladih krožkarjev - čebelarjev, ki bo v Ljutomeru, ok-
tobra pa bo potekalo tradicionalno ocenjevanje medu s podelitvijo priz-
nanj in diplom. 

Za dolgoletno delo v društvu so podelili priznanja Marku Verbiču,
Jožetu Klemencu in Janezu Mačku, odličje Antona Janša tretje stop-
nje pa je prejel Miha Štular.

Janez Kuhar

Občni zbor strojnega krožka 
Združenje za medsosedsko pomoč Strojni krožek Pšata-Bistrica že

šestnajst let združuje okoli 150 kmetov iz občin Kamnik, Komenda,
Mengeš, Vodice, Cerklje, Šenčur, po besedah predsednika Stanislava
Štebeta pa vse več članov k njim prihaja tudi iz zgornje Gorenjske. Občni
zbor so letos organizirali v Lahovčah, srečanje pa so izkoristili tudi za
izobraževanje in tako prisluhnili strokovnjakom, ki so predstavili novosti
pri sortah koruze, nove herbicide, škropiva, ter novosti v cestnem prome-
tu, ki se nanašajo na kmetijsko mehanizacijo. ”Letos smo že začeli s
praktičnim prikazom stiskalnikov za žito, organizirali pa bomo tudi tečaj
varnega dela z motorno žago. Na strokovno ekskurzijo bomo šli v
Brežice, organizirali bomo tudi demonstracijo strojev za košnjo, nabavili
bomo nova zaščitna oblačila, da bodo le-ta za celo Slovenijo enotna,
preko leta pa bomo seveda posredovali strojne storitve med kmeti,” je
načrte za letošnje leto predstavil Stanislav Štebe, ki je zadovoljen, da se
njihovo članstvo iz leta v leto veča. J. P.
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masaže | kopeli | zeliščna in finska savna 

Poslovna cona A18 | 4208 Šenčur | T: 059 041 790 | 
G: 040 234 436 | E: info@beli-lotos.si | W: www.beli-lotos.si

Nekaj storitev iz naše ponudbe -10%
Tradicionalna 
tajska masaža 

60 min. 37 € 33.33 €

Kraljevska tajska 
masaža s tajskimi zelišči 

90 min. 58 € 52.20 €

Aroma terapija 
s tajskimi zelišči 

90 min. 62 € 55.80 €

Masaža glave, 
vratu in ramen 

30 min. 28 € 23.20 €

Kraljevska intimna kopel 100 min. 50 €

VIP Savne (za dve osebi):

· finska 120 min. 32 €

· zeliščna 120 min. 34 €

Več o ponudbi si preberite na naši spletni strani.

V mesecu dneva žena in materinskega dneva, 
vsem ženskam nudimo 15% popust na masaže, 

za moške pa ohranjamo 10% popust 
na vse masaže.

Delovni čas: Odprti smo od ponedeljka do 
sobote od 10. do 21. ure. 

Novost za naše redne stranke. 
Ob petkratnem obisku Belega lotosa, 

vam podarimo eno tajsko masažo.

Tradicionalno fletno v Cerkljah
V Kulturnem hramu Ignacija Borštnika je bila v soboto, 22. januarja, kul-

turno-zabavna prireditev Skupaj imejmo se fletno. Že šesto leto zapored so
jo uspešno pripravila društva upokojencev Cerklje, Komenda in Vodice.
Kot pravijo upokojenci, si dneve popestrijo s plesom, petjem in igranjem na
inštrumente, nekateri pa uživajo na odrskih deskah. Svoje mojstrovine so
uspešno postavili na oder Borštnikovega hrama v Cerkljah in po odzivu
sodeč, jim občinstva ne bo zmanjkalo. DU Cerklje se je predstavilo s folk-
lorno skupino Strmol pod umetniškim vodstvom Braneta Šmida z venčkom
gorenjskih plesov in dramsko skupino, ki je uprizorila skeč Most znanega
avtorja Slavka Prezlja iz Preddvora in nasmejala polno dvorano. Nastopili
so tudi mladi plesalci iz otroške folklorne skupine osnovne šole Davorina
Jenka pod vodstvom mentorice Petre Fajdiga. Po besedah predsednika DU
Cerklje Ivana Kropivnika so bili organizatorji s koncertom zelo zadovoljni,
saj so obiskovalci do zadnjega kotička napolnili dvorano, s svojimi nastopi
pa so se izkazali tudi upokojenci sami.  Janez Kuhar

Zaplesali so tudi člani folklorne skupine Strmol DU Cerklje.

Upokojenci skrbijo za svoje zdravje
Lahovče - Člani Društva upokojencev Cerklje so v dvorani

gasilskega doma v Lahovčah pripravili zanimivo predavanje z
naslovom Šola zdravja. Številni obiskovalci so prisluhnili predavan-
ju dr. medicine Nikolaju Grishinu (na sliki). Da upokojenci poskrbi-
jo za svoje zdravje, imajo v Lahovčah in na Zgornjem Brniku vsak
delavnik od 7.30 do 8. ure skupno jutranjo telovadbo na prostem.
Pobudo za takšno rekreacijo je dala Milena Zaplotnik. Če pa sneži
ali dežuje, telovadijo v zaprtem prostoru. Na Zgornjem Brniku so za-
čeli jutranjo telovadbo izvajati pred osmimi meseci, v Lahovčah pa
pred tremi meseci. Vsak delavnik sodeluje na jutranji telovadbi od 12
do 15 ljudi. Janez Kuhar

Šest desetletij DU Cerklje
Člani Društva upokojencev Cerklje se bodo jutri, 12. marca, ob 14.

uri v športni dvorani zbrali na že svojem 60. občnem zboru. Največje
društvo v občini, ki ga je zadnja štiri leta vodil Ivan Kropivnik, bo
dobilo tudi novega predsednika. Kot edini kandidat je predlagan
Lovro Plevel iz Zaloga. Na srečanju ne bo manjkalo bogatega kul-
turnega programa, predstavili bodo načrt dela v letošnjem letu in
podelili priznanja najbolj zaslužnim članom. J. P. 



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

Malokdo, ki se poklicno ne ukvarja s področjem kana-
lizacije, se sprašuje o tem, kaj se zgodi, ko splaknemo
straniščno školjko, ko si umijemo roke, ko pomijemo po-
sodo ... A za našo enoto kanalizacija in čistilne naprave
se delo tedaj šele začne. Ste kdaj pomislili, da največ
pitne vode porabimo za transport neželenih snovi? 
Danes se kljub razvoju premalo zavedamo, kako po-
membno je, da odpadne vode pravilno zberemo, očisti-
mo in vrnemo naravi.
Ob vsaki uporabi pitne vode moramo pomisliti, kaj 
splakujemo in katera sredstva pri tem uporabljamo. Ne
pozabimo, da straniščna školjka in odtok nista zabojnika
za odpadke!
Bodimo previdni, predvsem ko se želimo znebiti nevar-
nih snovi, kot so barve, laki, lepila, škropiva in podobna
sredstva. Ne pozabimo, da tudi odpadno jedilno olje
sodi med nevarne odpadke, s katerimi moramo 
ravnati pravilno. Odpadnega jedilnega olja ne smemo
zliti v odtok, niti v straniščno školjko niti ne v zabojnik za
odpadke.
Čeprav voda odplakne vse, lahko nepravilno odložena
zdravila, barve, olja, trdi organski odpadki povzročajo
velike težave v kanalizacijskem sistemu. Težave se 
najpogosteje odražajo v obliki motenj pretočnosti kana-
lizacijskega sistema in smradu. 
S tem posredno ogrožamo tako svoje zdravje kot zdrav-
je drugih, predvsem delavcev, ki skrbijo za nemoteno
delovanje sistema.

V kanalizacijo ne sodijo:
● organski odpadki, kot so ostanki hrane, trave, ple-

vela in podobni odpadki z vrtov, trupla poginulih 
živali, perje, kosti, dlaka in podobno; 
Organski odpadki povzročajo usedline in s tem slabšo
pretočnost cevi, z gnitjem pa tudi smrad. Hranijo 
glodavce in s tem posredno vplivajo na njihovo število. 

● trdi odpadki, kot so razni plastični predmeti, kosi
kovin, stekla, embalaža; 
Trdi odpadki ovirajo pretok in povzročajo težave pri
delovanju črpališč.

● ostali odpadki, kot so palčke za ušesa, kondomi,
damski vložki, otroške plenice, čistilni in vlažilni
robčki, nerazgradljiv papir, PVC vrečke, tekstil
(cunje za čiščenje, nogavice in ostali deli obleke); 
Ti odpadki ovirajo pretok in so pogosto vzrok za 
zamašitve. Povzročajo tudi težave pri delovanju 
črpališč (predvsem deli tekstila, ker se ovijejo okoli
vrtečih delov) in ovirajo pretok na samem dotoku na
čistilno napravo.

● gradbeni odpadki, kot so ostanki gramoza, malt,
betonov, mavca, opeke, opaži ovirajo pretok ali
celo povzročijo zamašitev.

● barve, topila, dezinfekcijska sredstva, kisline, lugi,
zdravila, pesticidi povzročajo motnje v delovanju či-
stilne naprave. Škodujejo materialom kanalizacijskih
cevi in negativno vplivajo na zdravje delavcev, ki
vzdržujejo sistem.

● razna odpadna olja in maščobe iz kuhinje povzro-
čajo obloge na ceveh, zaradi katerih pride do zama-
šitev kanalov. 

V kanal prav tako ne sodi vsebina greznic in vsebina
gnojišč, saj povzroča obremenitev in nastanek usedlin
in s tem manjšo pretočnost. Greznične gošče so zelo
koncentriran odpadek, ki poleg dušikovih spojin lah-
ko vsebujejo še druge strupene in okolju nevarne
snovi. Zato je potrebno z njimi ravnati pravilno in
odgovorno. Greznično goščo mora prevzeti za to
pooblaščeno podjetje (Komunala Kranj) in jo, sklad-
no s predpisi o ravnanju z odpadki, predelati na cen-
tralni čistilni napravi.

Ne pozabimo, da straniščna školjka in
odtok nista zabojnika za odpadke!
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Evropska komisija je leto 2011 razglasila za
evropsko leto prostovoljstva, leto 2012 pa za
leto aktivnega staranja in medgeneracijske so-
lidarnosti. In prav zato so se mladi odločili, da
prepletejo obe vrednoti in pozovejo k izvedbi
največjega vseslovenskega prostovoljskega
projekta: Simbioz@ e-pismena Slovenija.

Osrednji namen akcije je omogočiti starejšim
pozitivno izkušnjo z računalnikom, vzbuditi in
okrepiti njihovo samozavest in jih motivirati za
nadaljnje učenje in uporabo računalnika in in-
terneta. Mladi, ki bodo sodelovali v projektu,
pa bodo imeli možnost poučevati in se izkaza-
ti s svojimi zmožnosti poučevanja. 

V tednu med 18. in 22. aprilom 2011 bo pro-
jektna skupina Simbioz@, skupaj z drugimi

partnerji projekt predstavila, med 17. in 21. ok-
tobrom pa bodo po vsej Sloveniji potekala
brezplačna izobraževanja, kjer bodo mladi
prostovoljci skušali predstavnike starejše gene-
racije navdušiti za rabo računalnika in interne-
ta in s tem prispevati k višji ravni računalniške
pismenosti med starejšimi v Sloveniji.

Mladi prostovoljci se lahko v projekt vključi-
jo na spletnem mestu www.simbioza.eu, sta-
rejši pa bodo informacije dobili v najbližji
knjižnici oziroma informacijski točki Simbio-
ze. Povabljeni, da se pridružite projektu ter po-
magate premostiti medgeneracijske razlike in
izpostaviti vrednote, na katere danes pogosto
pozabljamo - solidarnost, čut za sočloveka in
prostovoljstvo. S. V. 

Vseslovenski projekt Simbioz@ 

Vlaganje zbirnih vlog za leto 2011
Na kmetijsko gozdarskem zavodu v Kranju, izpostavi Cerklje, je vse nared za novo kampanjo

za oddajo zahtevkov za ukrepe kmetijske politike za leto 2011, ki se letos začne 1. marca in
zaključi 6. maja 2011, torej nekoliko prej kot minula leta. V izogib gneči pozivam kmetoval-
ce, ki imajo namen letos oddati zbirno vlogo, da se predhodno naročijo kmetijski svetovalni
službi po telefonu 04/252 67 10. Naročila sprejemamo do 15. aprila. KSS, Mojca Povšnar

Nov sistem digitalnega 
oddajanja na Krvavcu

Družba Telemach je s 1. marcem vpeljala
nov sistem oddajanja na Krvavcu. Le-to te-
melji na tehnologiji prenašanja signala preko
zraka, kar prinaša pomembne tehnološke
spremembe vsem, ki imajo neposredni po-
gled na Krvavec. Nov sistem je bil nujen za-
radi omejenega frekvenčnega pasu, ki ne
omogoča več delovanja starih tehnologij.
Novi sistem bo krajanom poleg digitalne te-
levizije omogočil tudi brezžični internet in
digitalno telefonijo. Stari sistem Lastovka
TV bodo ukinili konec leta 2011, prebival-
cem pa omogočajo brezplačni preklop na
novi sistem Lastovka Trojček. V času delova-
nja obeh sistemov bodo morali zaradi omeje-
nega frekvenčnega pasu zmanjšati število
programov v starem sistemu na samo 50 pro-
gramov, ne glede na izbrani paket. V novem
sistemu Lastovka Trojček bo zato v začetni
fazi do konca leta 2011 samo 120 televizij-
skih programov. Po ukinitvi starega sistema
bo programska shema povsem enaka digital-
ni programski shemi v kabelskem sistemu,
kjer trenutno prenašajo 143 programov. J. P. 

Vse za spomladansko 
delo na vrtu in polju

KVC SLOGA NAKLO
Cesta na Okroglo 1/a, t: (04) 5951 940

KTC SLOGA ŠENČUR
Kranjska cesta 29, t: (04) 2519 772

KVC SLOGIN VRT KRANJ
Šuceva 27, t: (04) 2014 960

PREVERJENA KAKOVOST 
ZA VRT
● sadike, semena in gnojila za zelenjavni in

cvetlični vrt 
● čebulček, semenski česen, šalotka ...
● semenski krompir: kifeljčar .....
● sadike sadnega drevja, grmovnic in trajnic 
● substrati, zemlja za sajenje in presajanje
● korita, lonci, lončnice, sobne rastline,

specialna gnojila 
FITOFARMACIJA, SREDSTVA ZA 
VARSTVO RASTLIN S SVETOVANJEM 
DARILNI PROGRAM, rezano cvetje,
aranžiranje ... CVETLIČARNA NAKLO
● vrtno orodje in pripomočki, kosilnice, 

vrtni kultivatorji ...
● hrana in oprema za male živali
● krmna žita in krmila

ZA POLJE 
● semenska koruza, semena jarih žit
● semenski krompir 
● gnojila, krmila, žita 
● hlevska oprema in vrhunska kmetijska

mehanizacija 
● akumulatorji, motorne žage, cepilci ...

Odprto: od 7. - 19. ure,
sobota od 7. - 13. ure
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Življenjska zgodba Marije Ahačič je bila težka. Že rosno mlada je
služila svoj kruh pri kmetih kot dekla. Poročila se je med vojno leta
1942, čez dve leti pa so ji ustrelili moža. Šest tednov po moževi smrti
so Marijo skupaj z njeno mamo Apolonijo in hčerko Magdaleno 
preselili v izbirno taborišče Goričane pri Medvodah, kjer naj bi
počakale naslednji transport za koncentracijsko taborišče, toda na
srečo se to ni zgodilo. V Goričanah je ostala skupaj z dvestotimi 
taboriščniki do 5. maja 1945, ko so jih izpustili. Ker po vojni niso
imele doma, so ji takratne oblasti dodelile staro hišico z nekaj zemlje
v Češnjevku pri Cerkljah, kjer s svojimi najbližjimi živi še danes. 

Marija Ahačič je tudi članica Združenja borcev za vrednote NOB.
Kot pravi, ji nobeno delo ni bilo pretežko. Kljub težkemu življenju je
še vedno trdnega zdravja, veseli se vsakega dneva, ko je obdana s 
svojimi najbližjimi, ki jo imajo radi. S svojimi kmečkimi pridelki 
je večkrat uspešno sodelovala na prireditvi Naj pridelki Slovenije v
Cerkljah in prejela več nagrad za svoje pridelke.

Je dolgoletna članica Društva upokojencev Cerklje, vse do leta 2007
je bila tudi poverjenica za Češnjevek, nato pa je poverjeništvo za 
društvo prevzela njena hčerka Magdalena. Janez Kuhar

Ivanka Vidmar bo v začetku aprila, le nekaj
dni po svojem 80. rojstnem dnevu, tudi uradno
zaključila svoje dolgoletno delo na področju
šivanja gorenjskih narodnih noš. Županu 
Francu Čebulju in Petrovčevi hiši bo kot 
zahvalo za dolgoletno podporo podarila dve
punčki, oblečeni v noši, ki ju je - tako kot na
stotine drugih, majhnih in velikih - sama seši-
la v vseh teh letih.

Šivati je začela s svojimi štirinajstimi leti, ko
ji je oče za rojstni dan kupil prvi šivalni stroj,
šivanje pa je bilo njen poklic in veselje. Že ne-
kaj let pred upokojitvijo je izdelala svojo prvo
avbo in to iz ogrlice, ki ji jo je teta poslala iz
Amerike. ”Ogrlico sem razdrla in iz nje dobila
zlato nitko in koraldice, saj materiala takrat ni
bilo mogoče dobiti. Dobro mi je šlo in noše
nama z možem Lojzetom vse od takrat v živ-

ljenje prinašajo neizmerno veselje,” pravi
Ivanka Vidmar, ki je noše, od avbe pa do
spodnjih hlač, sešila za več folklornih skupin
in številne posameznice, ki so jo spoznavale
tudi na sejmih, predavanjih in različnih pred-
stavitvah, na katerih je delila svoje znanje. 

Odločitev o prenehanju šivanja je bila težka,
zelo težka, pravi. Veselje ji je pred dvema leto-
ma vzel že požar, ki ji je v domači kurilnici
uničil dva šivalna stroja in vse blago, ki ga je
imela. Zdaj pa so svoje naredila še leta. ”Pre-
slabo vidim, zato šivati ne morem več. A v
nošo se bom oblačila do smrti, saj mi to prina-
ša občutek sreče,” še zaključi in doda, da se
bosta z možem v narodnih nošah še naprej z
velikim veseljem udeleževala slovesnosti, na
katere ju vabijo. Jasna Paladin

Veselje z narodnimi nošami
Ivanka Vidmar z Zgornjega Brnika se ob svojem 80. rojstnem dnevu in po petdesetih letih dela poslavlja od

aktivnega šivanja narodnih noš, po čemer so jo poznali po vsej Gorenjski. 

Devetdesetletnica Marija Ahačič 
Marija Ahačič, po domače Kebrova mama iz Češnjevka, je v torek, 25. januarja, praznovala okrogli jubilej, 90. rojstni
dan. Na njenem domu so ji čestitali predstavniki DU Cerklje - predsednik Ivan Kropivnik, Ivan Basej in Vida Plevel. 

Ivanka Vidmar je poleg narodnih noš za odrasle izdelovala tudi takšne za lutke, ki so svoje mesto našle pri 
številnih slovenskih izseljencih po vsem svetu. V začetku aprila bo ti dve podarila županu Francu Čebulju.

Marija Ahačič se je ob jubileju razveselila obiska članov DU Cerklje. 

Občina Cerklje na Gorenjskem
vljudno vabi v petek, 8. aprila 2011, ob

17. uri v Petrovčevo hišo

na odprtje razstave 
narodnih noš,

s katero bomo ob krajšem kulturnem 
programu počastili delo gospe Ivanke
Vidmar, ene izmed zadnjih mojstric

izdelave gorenjske noše.
Gospa Ivanka Vidmar je svojo življenjsko

pot posvetila šivanju široko nabranim
pisanim krilom, vranje črnim 

predpasnikom ter belim čipkastim
rokavom in izdelavi avb.

Vabljeni!
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4. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu 
Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2011

5. PRAVILNIK o sofinanciranju javnih kulturnih programov in 
kulturnih projektov Občine Cerklje na Gorenjskem

6. PRAVILNIK o sofinanciranju letnega programa športa v Občini
Cerklje na Gorenjskem skupaj z Merili za vrednotenje športnih
programov

7. NAČRT ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Cerklje
na Gorenjskem

8. LETNI PROGRAM prodaje finančnega premoženja Občine 
Cerklje na Gorenjskem za leto 2011

9. SKLEP o vrednosti točke za obračun občinskih taks v letu
2011

4.

Na podlagi 29 člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS št.
72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU, 127/06-ZJZP, 14/07-
ZSPDPO, 109/08, 49/09 in 38/10 - ZUKN) in 93. člena Statuta Obči-
ne Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenj-
skem, št. 3/2010) je Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem na 4.
redni seji, dne 28. 02. 2011 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu 

Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2011

1. člen

V 2. členu Odloka o proračunu Občine Cerklje na Gorenjskem za leto
2011 (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem št. 1/2011) se
splošni del proračuna na ravni podskupin kontov določi v naslednjih zne-
skih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/podskupina kontov v EUR

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 8.431.671
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 7.081.325

70 DAVČNI PRIHODKI 4.786.247
700 Davki na dohodek in dobiček 4.110.623
703 Davki na premoženje 451.578
704 Domači davki na blago in storitve 224.046

71 NEDAVČNI PRIHODKI 2.295.078
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 307.064
711 Takse in pristojbine 1.630
712 Denarne kazni 19.070
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 30.000
714 Drugi nedavčni prihodki 1.937.314

72 KAPITALSKI PRIHODKI 166.805
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 36.805
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega 
premoženja 130.000

73 PREJETE DONACIJE 0
730 Prejete donacije iz domačih virov 0

74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.183.541
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih 
institucij 1.183.541
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 11.954.483

40 TEKOČI ODHODKI 2.043.644
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 305.020
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 49.312
402 Izdatki za blago in storitve 1.588.137
409 Rezerve 101.175

41 TEKOČI TRANSFERI 1.939.566
410 Subvencije 211.506
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.123.676
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 268.166
413 Drugi tekoči domači transferi 336.218

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 7.633.637
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 7.633.637

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 337.636
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim 
osebam, ki niso proračunski uporabniki 324.605
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 13.031
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) -3.522.812

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina/Podskupina kontov

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN 
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 1.204.270

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 1.204.270
750 Prejeta vračila danih posojil 4.270
751 Prodaja kapitalskih deležev 1.200.000
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442) 1.289.930

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 1.289.930
443 Povečanje premoženja v drugih pravnih 
osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti 1.289.930
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) -85.660

C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina/Podskupina kontov

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0
50 ZADOLŽEVANJE 0

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

55 ODPLAČILA DOLGA 0
550 Odplačila domačega dolga 0
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) -3.608.472
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 0
XI. NETO FINANCIRANJE (VI+VII.-VIII.-IX.) 3.522.812

2. člen

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

3. člen

Za 10. členom Odloka o proračunu Občine Cerklje na Gorenjskem se
doda 10 a. člen, ki se glasi: ”Občinski svet Občine Cerklje na Gorenj-
skem soglaša s pridobitvijo bančne garancije Socialno Varstvenega zavo-
da Taber, ki jo ta priskrbi v korist Ministrstva za delo, družino in socialne
zadeve kot garancijo za dobro izpolnitev pogodbenih obveznosti, z veljav-
nostjo do 31. 1. 2013. 

Znesek bančne garancije znaša največ 130.000,00 EUR

Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem pooblašča župana Občine
Cerklje na Gorenjskem, da poda soglasje k pridobitvi bančne garancije
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Socialno varstvenega Zavoda Taber v višini 130.000,00 EUR, potem ko
Občina Cerklje na Gorenjskem postane edina ustanoviteljica Socialno
varstvenega zavoda Taber.”

4. člen

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine Cerklje
na Gorenjskem za leto 2011 začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem vestniku Občine Cerklje na Gorenjskem. Posebni del proračuna in
načrt razvojnih programov se objavita na spletni strani občine.

Številka: 032-06/2010-22
Cerklje, dne 28. 02. 2011 

Župan 
Franc Čebulj, l. r.

5.

Na podlagi 25. in 100. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za
kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 ZUJK-UPB1, 56/08, 4/10) je Občinski
svet Občine Cerklje na Gorenjskem na 4. redni seji, dne 28. 2. 2011,
sprejel

P R A V I L N I K
o sofinanciranju javnih kulturnih programov in kulturnih 

projektov Občine Cerklje na Gorenjskem

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(predmet pravilnika)

Ta pravilnik določa postopek, upravičence, pogoje, merila in kriterije za
sofinanciranje in vrednotenje javnih kulturnih programov, prireditev in pro-
jektov izvajalcev redne društvene kulturne dejavnosti v Občini Cerklje na
Gorenjskem.

Predmet tega pravilnika je razdelitev proračunskih sredstev, ki jih Občina
Cerklje na Gorenjskem v ta namen zagotavlja v vsakoletnem proračunu in
se upravičencem razdelijo na podlagi javnega razpisa.

2. člen
Izrazi in kratice, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
- Javna kulturna dejavnost je tista dejavnost (instrumentalno glasbena,

vokalno glasbena, plesna, gledališka, literarna, likovna, filmska, video
idr.) izvajalcev na področju društvene kulture, ki je v javnem interesu in
jo občina sofinancira za spodbujanje kulturne ustvarjalnosti in uresni-
čevanje trajnega kulturnega razvoja. 

- Kulturni program je tista kulturna dejavnost, ki po obsegu in vsebini
predstavlja zaključeno celoto in traja vsaj devet mesecev v posamez-
nem koledarskem letu (na področju glasbene, uprizoritvene, vizualne
ali medijske umetnosti, kulturne dediščine, folklore ipd.) ali kulturna
dejavnost, ki traja vsaj 4 mesece in se zaključi s kulturno prireditvijo.

- Kulturni projekti so posamični zaključeni kulturni dogodki izvajalca
(npr. likovna razstava, glasbeni koncert, gledališka, video, filmska ali
plesna predstava ipd.) na posameznem kulturnem področju, ki so na-
menjeni širši javnosti in izkažejo nek širši javni interes.

- Kulturne prireditve so praviloma zaključeni enkratni dogodki, ki so na-
menjeni širši javnosti in predstavitvi domačih kulturnih izvajalcev, na ka-
terih sodelujejo različni kulturni ustvarjalci in na njih javno predstavijo
svojo dejavnost oziroma programski repertoar.

3. člen
(opredelitev kulturnih dejavnosti, ki so predmet sofinanciranja)

Predmet tega pravilnika je sofinanciranje naslednjih dejavnosti:
• dejavnosti gledaliških skupin,
• dejavnosti plesnih skupin,
• dejavnosti glasbenih skupin,
• folklorne dejavnosti,
• dejavnosti ohranjanja kulturne dediščine,
• dejavnosti likovnih, fotografskih, filmskih skupin,
• literarne ali recitacijske dejavnosti.

4. člen
(upravičenci in pogoji sofinanciranja)

Pravico do kandidiranja za pridobitev sredstev iz občinskega proračuna,
namenjenih za sofinanciranje društvenih kulturnih dejavnosti, imajo kultur-

na društva, klubi in izvajalci, ki delujejo na območju Občine Cerklje na
Gorenjskem in izpolnjujejo naslednje pogoje:
• da se prijavijo na javni razpis na predpisanih obrazcih in v določenih ro-

kih;
• imeti morajo sedež in področje delovanja v Občini Cerklje na Gorenj-

skem;
• izkazati morajo nepridobitni značaj programa oziroma projekta, s kate-

rim kandidirajo;
• kot pravne osebe so ustanovljeni ali registrirani za opravljanje dejavno-

sti s področja kulture;
• imajo urejeno evidenco o članstvu;
• imajo zagotovljene osnovne materialne, prostorske in kadrovske pogo-

je ter organizacijske zmožnosti za izvedbo kulturnega programa oziro-
ma dejavnosti;

• pred prijavo na javni razpis oziroma v pogodbeno določenih rokih mo-
rajo občinski upravi dostaviti poročilo o realizaciji programov in namen-
ski porabi sredstev, ki so jih v preteklem letu prejeli iz občinskega pro-
računa, razen v primeru, ko kandidirajo prvič.

5. člen
Izvajalci, ki prejmejo sredstva iz občinskega proračuna, so dolžni v svojih
promocijskih gradivih na ustrezen način predstavljati Občino Cerklje na
Gorenjskem.

II. POSTOPEK

6. člen
(javni razpis)

Sredstva za sofinanciranje društvenih kulturnih dejavnosti se upravičen-
cem dodelijo na podlagi vsakoletnega javnega razpisa, ki se časovno pri-
lagodi postopku priprave in sprejemanja občinskega proračuna.

Javni razpis, ki ga na podlagi sklepa župana pripravi občinska uprava, se
objavi v občinskem glasilu in na spletni strani Občine. Rok za prijavo na
javni razpis ne sme biti krajši od 30 dni.

Besedilo objave javnega razpisa mora vsebovati:
• podatke o naročniku;
• predmet javnega razpisa;
• subjekte, ki se lahko prijavijo na javni razpis;
• pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci in njihovi programi/projekti;
• okvirno višino razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet javnega

razpisa;
• kraj, čas in osebo, pri kateri lahko zainteresirani dobijo informacije in

dvignejo razpisno dokumentacijo;
• rok, do katerega morajo biti predložene vloge in način dostave oziro-

ma pošiljanja vlog;
• datum odpiranja vlog:
• rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa;
• obdobje, v katerem morajo biti dodeljena sredstva porabljena.

7. člen
(strokovna komisija)

Strokovna komisija je sestavljena iz članov Odbora za negospodarstvo,
potrjena na Občinskem svetu Občine Cerklje na Gorenjskem. 
Naloge odbora so:
• odpiranje in pregled na javni razpis prispelih vlog;
• ugotavljanje izpolnjevanja formalnih pogojev vlog in vlagateljev;
• ocenjevanje in vrednotenje programov in projektov v skladu z merili iz

tega pravilnika;
• priprava predloga razdelitve sredstev;
• sestava zapisnika o delu;

8. člen
(nepopolne vloge)

Po preteku razpisnega roka, odbor odpre po vrstnem redu prispele vloge
in ugotovi njihovo popolnost. Predlagatelji, ki v predpisanem roku oddajo
formalno nepopolno vlogo, lahko le-to dopolnijo v roku 8 dni od prejema
pisnega obvestila. 

Če pozvani predlagatelji vlog ne dopolnijo v navedenem roku, se vloge s
sklepom zavržejo kot nepopolne. S sklepom se zavržejo tudi prepozne
vloge, ki so prispele po preteku pozivnega oziroma razpisnega roka. Ne-
utemeljene vloge in vloge, ki so jih podale neupravičene osebe, se s skle-
pom zavrnejo.

Zoper sklep iz prvega odstavka je v roku 8 dni od prejema sklepa dovo-
ljeno vložiti pritožbo pri Občini Cerklje na Gorenjskem. O pritožbi odloča
župan. Na odločitev župana ni možna pritožba, pač pa je možno sprožiti
upravni spor pred pristojnim sodiščem.
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9. člen
Občinska uprava da predlog delitve razpoložljivih sredstev v obravnavo od-
boru, ki določi končno višino dodeljenih sredstev posameznim vlagateljem. 

Občinska uprava s sklepom obvesti izbrane izvajalce športnih programov
o višini odobrenih finančnih sredstev za posamezne programe, za katere
so kandidirali na javnem razpisu.

Zoper sklep je v roku 8 dni po prejemu dovoljeno vložiti pritožbo pri Ob-
čini Cerklje na Gorenjskem. O pritožbi odloča župan. Na odločitev župa-
na ni možna pritožba, pač pa je možno sprožiti upravni spor pred pristoj-
nim sodiščem.

10. člen
(pogodba o sofinanciranju)

Po preteku roka za pritožbe župan z izvajalci kulturnih programov sklene
pogodbo o sofinanciranju kulturnih programov.

Obvezne sestavine pogodbe so:
• naziv, naslov, davčna številka, številka transakcijskega računa izvajal-

ca;
• vsebina, obseg in čas realizacije programa;
• višina dodeljenih sredstev;
• terminski plan porabe sredstev;
• način nadzora nad namensko porabo sredstev;
• določilo, da mora izvajalec ob nenamenski porabi sredstev sredstva vr-

niti v proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi;
• določilo, da mora izvajalec sproti obveščati občinsko upravo o spre-

membah, ki lahko vplivajo na izpolnitev pogodbenih obveznosti;

11. člen
Če izbrani izvajalec pogodbe ne podpiše ali ne vrne občinski upravi v roku
15 dni od prejema izdaje pisnega poziva za podpis, se šteje, da je izvaja-
lec odstopil od zahteve po sofinanciranju. 

O preostanku oziroma neporabljenih sredstvih na predlog komisije odlo-
či župan s sklepom. 

12. člen
(nadzor porabe sredstev)

Občinski organ, pristojen za nadzor nad porabo proračunskih sredstev,
ima pravico, da kadarkoli med letom pregleda dokumentacijo izvajalca,
kateremu so bila dodeljena sredstva, iz katere lahko ugotavlja namensko
porabo proračunskih sredstev.

Izvajalec, ki krši pogodbena določila, ne more kandidirati za sredstva na
naslednjem javnem razpisu občine.

13. člen
(posredovanje poročil)

Izvajalci morajo občinski upravi v pogodbenem roku dostaviti:
• pisno poročilo o izvedbi programov, prireditev, projektov in o porabi

sredstev iz občinskega proračuna;
• bilanco stanja in podatke iz izkaza poslovnih izidov za preteklo leto;
• ustrezna dokazila o namenski porabi sredstev pridobljenih na podlagi

javnega razpisa;

14. člen
(izjeme pri financiranju)

Izjemoma lahko župan izda sklep o sofinanciranju posameznega javnega
kulturnega programa oziroma projekta brez javnega razpisa, če se finan-
cira iz sredstev proračunske rezervacije (102. člen Zakona o uresničeva-
nju javnega interesa za kulturo), če se ugotovi poseben pomen programa
oziroma projekta in je to neogibno nujno zaradi kratkega časa, ki je na
razpolago za odločitev o financiranju.

15. člen
(razporejanje neporabljenih sredstev)

Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v tekočem letu, se v mesecu
decembru razporedijo s sklepom župana med društva, ki so sofinancira-
na na podlagi javnega razpisa sorazmerno glede na število pridobljenih
točk na razpisu za tekoče leto.

III. MERILA IN KRITERIJI ZA SOFINANCIRANJE

16. člen
(vrednotenje programov, prireditev in projektov)

Programi, prireditve in projekti, ki jih posredujejo predlagatelji na javni raz-
pis, se na podlagi sprejetih meril ovrednotijo s točkami. Vrednost točke

se določi za vsako leto posebej in je odvisna od števila točk, ki so jih do-
segli vsi izbrani izvajalci in od višine razpoložljivih proračunskih sredstev.

17. člen
(kulturni programi - točkovanje)

Sofinancirajo se kulturni programi, ki potekajo redno, organizirano in
ustrezno strokovno vodeno, pod pogojem, da so rezultati redne dejavno-
sti članov kulturnih društev s področja Občine Cerklje na Gorenjskem, ter
vsaj enkrat letno predstavljeni občinstvu v Občini Cerklje na Gorenjskem. 

Točkovanje in vrednotenje kulturnih programov (redne društvene kulturne
dejavnosti) kulturnih društev, klubov in zvez kulturnih društev, ki jih usta-
novijo kulturna društva, se izvede v skladu s spodaj navedenimi merili.
Vse skupine, ki kandidirajo za sofinanciranje kulturnih dejavnosti, so dolž-
ne sodelovati na prireditvah, ki jih organizira Občina Cerklje na Gorenj-
skem in na srečanjih na območnem, regijskem in državnem nivoju. 
Iz sredstev proračuna Občine Cerklje na Gorenjskem se na podlagi kan-
didature na javni razpis oziroma javni poziv sofinancirajo posamezni kul-
turni projekti, ki so v celoti in v svojih delih namenjeni širši javnosti in pri-
spevajo k širitvi kulturne zavesti in/ali ohranjanju kulturne dediščine Ob-
čine Cerklje na Gorenjskem in niso že sofinancirani iz proračuna na dru-
gi podlagi.

Projekte lahko prijavijo izvajalci iz 2. in 3. člena tega pravilnika, če izkaže-
jo neprofitnost projekta, vsebinsko vezanost na območje Občine Cerklje
na Gorenjskem in širši interes.

A. Programski in materialni stroški po prireditvah - točkovanje

Projekti in prireditve se vrednotijo v skladu z naslednjimi elementi točko-
vanja:

1. Preglednica z izračunom točk za udeležbo na revijah;

revije Območna Medobmočna Državna Mednarodna 
revija revija revija revija

točke 50 75 100 300

2. Preglednica z izračunom točk za posamezni tip prireditve; 

samostojni odrasli in mladinski otroški 
celovečerni koncert pevski zbor pevski zbor
točke 250 200

celovečerna odrasla otroška 
dramska predstava gledališka skupina gledališka skupina
točke 600 300

samostojna izvedba odrasli otroci 
folklornega programa
točke 250 200

samostojna izvedba odrasli otroci 
plesnega programa
točke 250 200

izvedba samostojne društva posamezni 
likovne razstave član društva
točke 250 150

izvedba samostojnega 
literarnega večera recitala društva recitala člana
točke 100 75

izvedba samostojne društva posamezni 
fotografske razstave, član društva 
filmske projekcije, 
video projekcije
točke 200 150

izvedba prireditve samostojna izdaja razstavnega 
ohranjanja kulturne založniška izdaja kataloga ali 

dediščine kataloga projekcije 
s strokovno oceno

točke 200 200 150

organizacija in sodelovanje sodeluje sodelovanje na 
na prireditvi - proslavi več skupin prireditvi, ki jo organizira

drugo društvo
točke 250 100

3. Preglednica z izračunom točk za število nastopajočih;

število nastopajočih do 10 do 20 do 30 nad 30
točke 15 30 45 60
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4. Preglednica z izračunom točk za posamezne prireditve/projekte 
glede na njihov pomen;

pomen mednarodni državni regijski medobčinski občinski lokalni 
prireditve
točke 600 500 400 350 300 150

5. Preglednica z izračunom točk za način financiranja 
prireditve/projekta 

(lastna sredstva so vezana na skupno proračunsko postavko, namenjena
kulturnim projektom za tekoče leto)

delež zagotovljenih do 40 % nad 40 % do 70 % nad 70 % 
lastnih sredstev 
točke 40 60 100

Pri točkovanju se upoštevajo samo tiste prireditve in proslave, ki so bile
izvedene na območju Občine Cerklje na Gorenjskem in niso bile sofinan-
cirane iz drugih virov občinskega proračuna.
Za reprize oz. ponovitve nastopov oz. prireditev se prizna 50 % točk pre-
miernih nastopov.

B. Honorar strokovnih delavcev - vrednoti se premierna prireditev

strokovni kader odrasli otroški gledališka 
pevski zbori pevski zbori dejavnost

točke 120 100 120

strokovni kader dejavnost folklora otroška folklorna 
plesnih skupin odrasli skupina

točke 100 100 80

strokovni ohranjanje likovnih, literarna in 
kader kulturne fotografskih, recitacijska 

dediščine filmskih skupin dejavnost
točke 80 90 60

C. Stroški prostorov, ki so v lasti oz. upravljanju in vzdrževanju 
društva - število točk

stroški prostorov nad 200 m2 od 100 od 50 do 50 m2 
v lasti društva do 200 m2 do 100 m2
točke 600 400 300 100

društvo je najemnik
prostorov - točke 120 80 60 40

Č. Čas delovanja društva - število točk

čas delovanja nad 50 let od 25 do od 15 do od 5 do do 5 let 
društva 50 let 25 let 15 let
točke 200 100 50 20 10

D. Preglednica z izračunom točk za jubilej društva

jubileji 30 let 40 let 50 let 60 let 70 let 80 let 90 let 100 let 
delovanja
točke 50 75 100 150 200 250 300 350

IV. KONČNA DOLOČBA

17. člen

Z uveljavitvijo tega Pravilnika preneha veljati Pravilnik o sofinanciranju dru-
štvenih kulturnih dejavnosti v Občini Cerklje na Gorenjskem (Uradni vest-
nik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 5/2003).

18. člen

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

Številka: 032-06/2010-24
Datum: 2. 3. 2011

Občina Cerklje na Gorenjskem
Župan:

Franc Čebulj

6.

OSNUTEK PRAVILNIKA

Na podlagi 3. in 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), 7.
poglavja Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list
RS, št. 24/00) in 16. člena Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Urad-
ni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, 4/10) je Občinski svet Občine
Cerklje na Gorenjskem na 4. redni seji, dne 28. 2. 2011 sprejel

P R A V I L N I K 
o sofinanciranju letnega programa športa 

v Občini Cerklje na Gorenjskem

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S Pravilnikom o sofinanciranju športnih programov v Občini Cerklje na
Gorenjskem (v nadaljevanju: pravilnik) so določeni pogoji, merila in posto-
pek dodeljevanja finančnih sredstev za sofinanciranje športnih progra-
mov, ki so v javnem interesu Občine Cerklje na Gorenjskem.

Merila za vrednotenje športnih programov (v nadaljevanju: merila) so ob-
vezni in sestavni del pravilnika in se sprejemajo skupaj s pravilnikom po
istem postopku. 

2. člen

Ta pravilnik ureja: 
- postopek dodeljevanja finančnih sredstev, namenjenih za sofinancira-

nje športnih programov; 
- pogoje za sodelovanje v postopku (javni razpis); 
- določa dokumentacijo, ki se uporablja v postopku, ki ga ureja ta pra-

vilnik;
- postopek vrednotenja programov s področja športa na podlagi meril.

3. člen

Od dneva objave razpisa do določitve sofinanciranja športnih programov
se merila ne smejo spreminjati.

II. POSTOPEK DODELJEVANJA FINANČNIH SREDSTEV ZA 
SOFINANCIRANJE ŠPORTNIH PROGRAMOV

4. člen

Postopek dodeljevanja finančnih sredstev izvajalcem športnih programov
ter nadzor nad namensko porabo dodeljenih sredstev poteka po nasled-
njem zaporedju: 
- priprava in objava javnega razpisa za izvajanje športnih programov na

območju občine (v nadaljevanju: javni razpis);
- zbiranje vlog izvajalcev športnih programov;
- strokovno ocenjevanje prispelih vlog za izbor izvajalcev športnih pro-

gramov;
- obveščanje predlagateljev o odločitvi;
- obravnavanje pritožb predlagateljev;
- sklepanje pogodb;
- spremljanje izvajanja pogodb in namenskega koriščenja sredstev iz

proračuna;
- obravnava poročil o izvedenih športnih programih. 

5. člen
Besedilo javnega razpisa, razpisno dokumentacijo, datum objave javnega
razpisa in razpisni rok določi župan s sklepom. 

1. Javni razpis

6. člen

Objava javnega razpisa mora vsebovati: 
- navedbo naročnika (naziv, sedež); 
- predmet javnega razpisa; 
- subjekte, ki se lahko prijavijo na javni razpis; 
- pogoje, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji prijav; 
- okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa;
- kraj, čas in osebo, pri kateri lahko zainteresirani dobijo informacije in

dvignejo razpisno dokumentacijo; 
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- rok, do katerega morajo biti predložene vloge; 
- način dostave vlog;
- datum odpiranja vlog; 
- rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa; 
- določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva;

7. člen

Javni razpis se objavi v lokalnem mediju in na spletni strani Občine Cer-
klje na Gorenjskem. 

Javni razpis se objavi na podlagi sprejetega letnega programa športa in
sicer po uveljavitvi proračuna občine za tekoče proračunsko leto.

Občinska uprava pripravi razpisno dokumentacijo z vsemi podatki, ki
omogočajo vlagateljem izdelati popolno vlogo.

8. člen

Vsaka vloga, ki prispe na javni razpis, mora vsebovati: 
- podatke o vlagatelju (naziv, sedež, davčna št., odgovorna oseba itd.); 
- navedbo športnih programov, za katere vlagatelj kandidira; 
- opis načrtovanih programov; 
- druge zahtevane podatke iz razpisne dokumentacije.

2. Vrednotenje športnih programov

9. člen

Vrednotenje programov, prispelih na javni razpis, opravi Odbor za nego-
spodarstvo (v nadaljevanju: odbor), ki ga je potrdil Občinski svet Občine
Cerklje na Gorenjskem.

10. člen

Naloge odbora so: 
- odpiranje vlog, prispelih na javni razpis; 
- ugotavljanje formalnih pogojev vlagateljev; 
- vrednotenje športnih programov, skladno z merili; 
- določitev višine dodeljenih sredstev posameznim vlagateljem;
- sestava zapisnika o odpiranju vlog in o izbiri izvajalcev oziroma vredno-

tenju programov. 

Upravno-administrativne naloge za odbor izvaja občinska uprava.

11. člen

Po preteku razpisnega roka, odbor odpre po vrstnem redu prispele vloge
in ugotovi njihovo popolnost. Predlagatelji, ki v predpisanem roku oddajo
formalno nepopolno vlogo, lahko le-to dopolnijo v roku 8 dni od prejema
pisnega obvestila. Nepopolnih vlog odbor po tem roku ne obravnava.

12. člen

Odbor o svojem delu sestavi zapisnik, ki mora vsebovati: 
- število prispelih vlog za sofinanciranje; 
- število formalno nepopolnih vlog in navedbo pomanjkljivosti posamez-

nih nepopolnih vlog; 
- število popolnih vlog.

Na podlagi zapisnika odbora občinska uprava pozove vlagatelje, ki so od-
dali nepopolne vloge, na dopolnitev vlog. 

13. člen

Nepopolne vloge, ki jih po zgoraj določenih rokih predlagatelj ne dopol-
ni, se s sklepom zavržejo.

Zoper sklep iz prvega odstavka je v roku 8 dni dovoljeno vložiti pritožbo
pri Občini Cerklje na Gorenjskem. O pritožbi odloča župan. Na odločitev
župana ni možna pritožba, pač pa je možno sprožiti upravni spor pred pri-
stojnim sodiščem.

14. člen

Občinska uprava da predlog delitve razpoložljivih sredstev v obravnavo
odboru, ki določi končno višino dodeljenih sredstev posameznim predla-
gateljem. 

Občinska uprava s sklepom obvesti izbrane izvajalce športnih programov
o višini odobrenih finančnih sredstev za posamezne športne programe,
za katere so kandidirali na javnem razpisu.

Zoper sklep je v roku 8 dni po prejemu dovoljeno vložiti pritožbo pri Ob-
čini Cerklje na Gorenjskem. O pritožbi odloča župan. Na odločitev župa-
na ni možna pritožba, pač pa je možno sprožiti upravni spor pred pristoj-
nim sodiščem.

3. Sklenitev pogodbe o sofinanciranju

15. člen

Po preteku roka za pritožbe župan z izvajalci športnih programov sklene
pogodbe o sofinanciranju športnih programov. 

Obvezne sestavine pogodbe so: 
- naziv in naslov izvajalca; 
- vsebina in obseg programa; 
- čas realizacije programa; 
- pričakovani obseg programa in dosežki; 
- višina dodeljenih sredstev; 
- določilo, da je izvajalec upravičen do nakazila dodeljenih sredstev pod

pogojem, da ima poravnane pretekle obveznosti iz naslova uporabe
objektov v lasti ali upravljanju uporabnikov proračuna Občine Cerklje
na Gorenjskem;

- terminski plan porabe sredstev;
- način nadzora nad namensko porabo sredstev;
- določilo, da mora izvajalec ob nenamenski porabi sredstev sredstva

vrniti v proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi; 
- druge medsebojne pravice in obveznosti.

16. člen

Če izvajalec pogodbe ne podpiše in ne vrne občinski upravi v roku 15 dni
od prejema pisnega poziva za podpis, se šteje, da je izvajalec odstopil od
zahteve po sofinanciranju športnega programa. 

III. SPREMLJANJE IN NADZOR NAD PORABO SREDSTEV

17. člen

O izvedbi sofinanciranih športnih programov morajo izvajalci v pogodbe-
nem roku predložiti: 
- vsebinsko poročilo o izvedbi športnih programov; 
- dokazila o namenski porabi sredstev, pridobljenih na podlagi javnega

razpisa.

Poročila in dokazila iz prejšnjega odstavka izvajalci predložijo občinski
upravi. 

Če izvajalec do rokov, navedenih v pogodbi in v dodatnem roku, ki mu ga
postavi občina (ne sme biti daljši od 8 dni), ne odda poročila, se smatra,
da programov ni izvajal in je dolžan vsa realizirana proračunska sredstva,
vključno z zamudnimi obrestmi, vrniti v občinski proračun.

Občinska uprava ali po njej pooblaščen organ lahko kadarkoli preveri na-
mensko porabo sredstev. 

18. člen

Izvajalci letnega programa športa so dolžni izvajati dogovorjene programe in
naloge v skladu s tem pravilnikom in za namene opredeljene v pogodbi.

V kolikor se ugotovi nenamensko porabo sredstev s strani izvajalcev let-
nega programa športa, se sofinanciranje takoj ustavi, že prejeta sredstva
pa mora izvajalec vrniti v občinski proračun skupaj z zakonitimi zamudni-
mi obrestmi. Če prejemnik sredstev ne vrne v določenem roku, se izvede
postopek izterjave. 

Izvajalec, ki ne upošteva opomina občine in krši pogodbena določila, ne
more sodelovati na naslednjem javnem razpisu občine za sofinanciranje
športnih programov.

19. člen

Sredstva, ki na razpisu niso bila razdeljena ali so bila vrnjena v proračun
skladno z določbami tega pravilnika, lahko župan s sklepom razporedi iz-
vajalcem, katerih obseg dela presega obseg, določen v pogodbah o so-
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financiranju športnih programov oziroma katerih rezultati opravičujejo po-
večan obseg sredstev. 

IV. FORMALNI POGOJI ZA SODELOVANJE NA JAVNEM RAZPISU

20. člen

Izvajalci športnih programov v Občini Cerklje na Gorenjskem so: 
- športna društva in klubi; 
- zavodi in drugi, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti na področju

športa in izvajajo programe (vrtci in osnovne šole); 
- ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so

splošno koristne in neprofitne.

Izvajalci navedeni v prvem odstavku tega člena morajo izpolnjevati nasled-
nje pogoje: 
- biti registrirani v skladu z veljavno zakonodajo;
- imeti sedež v Občini Cerklje na Gorenjskem in izvajati športne progra-

me namenjene občanom in občankam Občine Cerklje na Gorenj-
skem;

- imeti organizirano redno dejavnosti najmanj 36 tednov v letu in biti re-
gistrirani najmanj eno leto od prijave na razpis, kar ne velja za prijavo
za športne prireditve;

- imeti zagotovljene osnovne materialne, prostorske, kadrovske in orga-
nizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti;

- imeti urejeno evidenco članstva oziroma evidenco o udeležbi progra-
ma;

- so oddali poročilo o realizaciji programa športa za preteklo leto.

Športna društva in klubi imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju
letnega programa športa. 

21. člen

Izvajalci športnih programov iz prvega odstavka 19. člena, ki so hkrati po-
sredni in neposredni uporabniki občinskega proračuna, ne morejo kandi-
dirati na razpisu s programi, za katere iz proračuna že pridobivajo sred-
stva.

V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČILA

22. člen

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sofinancira-
nju športnih programov v Občini Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik
Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 4/03 in 2/05).

23. člen

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

Številka: 032-06/2010-25
Datum: 2. 3. 2011

Občina Cerklje na Gorenjskem
Župan:

FRANC ČEBULJ

PRILOGA:
MERILA ZA VREDNOTENJE ŠPORTNIH PROGRAMOV

I. MERILA ZA VREDNOTENJE ŠPORTNIH PROGRAMOV

Merila za vrednotenje športa v Občini Cerklje na Gorenjskem (v nadalje-
vanju - Merila) so sestavljena na podlagi 9. člena in v skladu s 7. členom
Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 27/02, 110/02, 15/03) ter
v skladu z Nacionalnim programom športa v Republiki Sloveniji (Uradni
list RS, št. 24/00). 

Športne panoge se razvrstijo v naslednje skupine (NPŠ, 7. člen): 

1. skupina: izvajalci športa, ki izvajajo programe v individualnih športih
in v katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalne
panožne zveze za naslov državnega prvaka; 
2. skupina: izvajalci športa, ki izvajajo programe v kolektivnih športih in
v katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalne
panožne zveze za naslov državnega prvaka; 

3. skupina: izvajalci športa, ki izvajajo različne športno-rekreativne pro-
grame; 

Merila so opredeljena po naslednjih vsebinah (Zakon o športu, člen 7;
NPŠ, 4) 

1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno ukvar-
jajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa 

1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok 
2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok 
3. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport -

od 6 do 15 let 
• cicibani in cicibanke 
• mlajši dečki in mlajše deklice 
• starejši dečki in starejše deklice 

4. Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami 
5. Športna vzgoja mladine 
6. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport

- od 15 do 18 let 
• kadeti in kadetinje 
• mladinci in mladinke 

7. Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami
8. Športna rekreacija 
9. Večje športne prireditve

10. Delovanje društev in klubov
11. Kakovostni šport
12. Vrhunski šport
13. Šport invalidov

II. ŠPORTNA VZGOJA OTROK, MLADINE IN ŠTUDENTOV

Športna vzgoja predšolskih otrok
Programi morajo po kakovosti in obsegu zadovoljevati otrokovo dnevno
potrebo po gibanju, igri in sprostitvi, sistematično pa morajo vplivati tudi
na zdravje predšolskih otrok.

Interesna športna vzgoja predšolskih otrok: 
Za izvajanje programa Zlati sonček se zagotovijo: športne knjižice in me-
dalje;
Za izvajanje programa Naučimo se plavati in šola plavanja se sofinan-
cira:
- 10 ur najemnine objekta in strokovni kader za vsako skupino, v kateri

je najmanj 8 in največ 10 otrok;
Za izvajanje programa Ciciban planinec se sofinancira:
- 20 ur strokovnega kadra za vsako skupino, v kateri je najmanj 10 in

največ 20 otrok;
Ostali programi, ki jih organizirajo izvajalci športnih programov za predšol-
ske otroke
- 60 ur strokovnega kadra in najem objekta.
Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok:
Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok je dejavnost otrok, ki so
prostovoljno vključeni v športne programe za otroke od 6. do 15. leta.
Za izvajanje programa Zlati sonček se zagotovijo: športne knjižice in me-
dalje;
Za izvajanje programa Krpan se zagotovijo: športne knjižice in medalje;
Za izvajanje programa Naučimo se plavati 
- 20-urni tečaj plavanja 
drugi programi: v skupini je najmanj 12 in največ 20 otrok. Sofinancira
se:
- 80 ur strokovnega kadra,
- 80 ur najema objekta.

Za izvajanje šolskih športnih tekmovanj se zagotovi:
- Medobčinska tekmovanja: financira se kritje stroškov prevoza do me-

sta medobčinskih šolskih športnih tekmovanj na ravni Upravne enote
Kranj,

- Regijska in državna tekmovanja: financira se kritje stroškov prevoza,
prijavnin-štartnin in dnevnic za strokovni kader na ravni regijskih - v ok-
viru Področnega centra Kranj in državnih šolskih športnih tekmovanj.

program starost število ur elementi za vrednost elementov število 
program vrednotenje udeležencev

Zlati sonček do 6 let Materialni 20 točk/skupino 8 - 12 
stroški

Naučimo se do 6 let 10 ur Objekt 10 točk/skupino 8 - 12 
plavati Strokovni kader 6 točk/skupino
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Ciciban do 6 let 20 ur Strokovni kader 6 točk/skupino 10 - 20 
planinec

Ostale do 6 let 60 ur Objekt 10 točk/skupino 12 - 20 
športne Strokovni kader 6 točk/skupino

dejavnosti

Zlati sonček 6 - 15 let Materialni stroški 20 točk/skupino 20 

Krpan 6 - 15 let Materialni stroški 20 točk/skupino 20

Drugi 80-urni 6 - 15 let 80 ur Objekt 10 točk/skupino 12 - 20 
programi Strokovni kader 6 točk/skupino

Medobčinska 6 - 15 let Prevoz 4 točke/tekmovalca 20 
tekmovanja

Regijska in 6 - 15 let Prevoz 4 točke/tekmovalca 20 
državna Prijavnina 2 točki/tekmovalca 

tekmovanja Strokovni kader 20 točk/tekmovanje

Tabela 1

3. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
(od 6-15 let):
Športna vzgoja pomeni v tem obdobju temeljno pripravo na športno
uspešnost. V programe se vključujejo otroci, ki imajo interes, sposo-
bnost, ustrezne osebnostne značilnosti in visoko motivacijo, da bodo lah-
ko postali vrhunski športniki. Člani vadbene skupine so vključeni v urad-
ne tekmovalne sisteme nacionalnih panožnih zvez. To so programi za
otroke od 6. do 15. leta in jih lahko izpeljujejo vsi izvajalci športnih dejav-
nosti.
Programi so razdeljeni v tri sklope, kjer je obseg treningov in tekmovanj
odvisen od specifičnosti športne zvrsti.
Športna društva lahko uveljavljajo otroške športne šole pod pogoji:
- da je športna panoga pomembna za Občino Cerklje na Gorenjskem

in da je uvrščena v kakovostni ali vrhunski šport otrok in mladine,
- da ima izvajalec organizirani vsaj 2 kategoriji od I. do V. stopnje,
- število športnikov v vadbeni skupini (tabela 2).

Starostna stopnja Maksimalno število 
vadbenih ur

- I. stopnja: cicibani, cicibanke 240 ur
- II. stopnja: mlajši dečki in deklice 240-350 ur
- III. stopnja: starejši dečki in deklice 300-700 ur

Sofinancira se:
- kazalci razširjenosti športne panoge (tabela 2),
- kazalci uspešnosti športnih panog (tabela 3),
- strošek objekta (tabela 5),
- strokovni kader (tabela 3),
- materialni stroški programa (tabela 5).

4. Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami:
V te programe se lahko vključijo otroci s posebnimi potrebami glede na
interes. 
Sofinancira se najem objekta v občinski lasti za 80 ur program na skupi-
no v kateri je najmanj 5 in največ 10 otrok (tabela 5).

5. Športna vzgoja mladine:
To je dejavnost mladine, ki se prostovoljno vključuje v športne programe.
Programe za mladino od 15. do 18 oz. 20. leta lahko izpeljujejo vsi izva-
jalci športnih dejavnosti.
Sofinancira se najem objekta v občinski lasti za 80-urne programe na
skupino, v kateri je najmanj 12 in največ 20 mladih (tabela 5).

6. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski
šport (od 15-18 oz. 20 let):
To so programi redne vadbe in zajemajo načrtno vzgojo mladih registrira-
nih športnikov, vključenih v uradne tekmovalne sisteme nacionalnih pa-
nožnih zvez, usmerjenih v doseganje kakovostnih in vrhunskih rezultatov.
V programe se vključujejo mladi športniki v starosti od 15 do 18 oz. 20
let. Vadbene skupine morajo biti vključene v uradne tekmovalne sisteme
nacionalnih panožnih zvez.
Programi so lahko razdeljeni na več stopenj. Izvajalci morajo zadostiti
prostorskim, kadrovskim in drugim zahtevam za strokovno izpeljavi pro-
grama. Obseg treninga je odvisen od specifičnosti športne zvrsti. 
Športna društva lahko uveljavljajo mladinske športne šole, pod pogoji:
- da je športna panoga pomembna za Občino Cerklje na Gorenjskem

in da je uvrščena v kakovostni ali vrhunski šport mladine, na predlog
odbora za vrednotenje športnih programov.

Starostna stopnja Maksimalno število 
vadbenih ur

- IV. stopnja: kadeti in kadetinje 400-700 ur
- V. stopnja: mladinci, mladinke 500-900 ur

Sofinancira se:
- kazalci razširjenosti športne panoge (tabela 2),
- kazalci uspešnosti športnih panog (tabela 3)
- strošek objekta (tabela 5)
- strokovni kader (tabela 3),
- materialni stroški programa (tabela 5).

7. Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami:
Športna dejavnost mladine s posebnimi potrebami je v tem obdobju na-
menjena predvsem ustrezni skrbi za vključevanje v vsakdanje življenje.
Oblike dejavnosti so športna vadba, tekmovanja in tečaji. V programe so
vključeni mladi od 15. do 18 oz. 20. leta.
Sofinancira se:
- strokovni kader in objekt v občinski lasti za izvedbo 80 ur programa na

skupino, v kateri je najmanj 5 in največ 10 mladih.

8. Športna rekreacija
Cilji rekreacije odraslih so ohranjati in izboljšati celostni zdravstveni sta-
tus, humanizirati človekovo življenje, zmanjšati negativne posledice da-
našnjega načina življenja, preprečevati upadanje vitalnosti ter za navede-
nimi motivi pritegniti čim več ljudi v redne oblike dejavnosti. Pri tem gre za
aktivno koristno in prijetno izpopolnjevanje dnevnega, tedenskega in let-
nega prostega časa. 
To vrsto športne dejavnosti plačujejo občani praviloma sami, vendar zara-
di javnega interesa po vključevanju čim večjega števila občanov v šport-
no aktivnost se sofinancira vadba skupine v kateri je najmanj 12 udele-
žencev: 
- najem objektov v občinski lasti (tabela 5),
- število aktivnih članov s plačano članarino (tabela 2),
- delovanje programa (tabela 2).

9. Večje športne prireditve
Zagotovijo se sredstva za sofinanciranje organizacije športnih prireditev
na ravni občine:

Športne rekreativne prireditve v kolektivnih oziroma individualnih športih
morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
- prireditev se v celoti odvija na območju Občine Cerklje na Gorenj-

skem,
- na prireditvi sodeluje večje število ekip ali posameznikov,
- prireditev je navedena v občinskem koledarju prireditev.
Prireditve na občinski, medobčinski in regijski ravni se sofinancirajo, če
izpolnjujejo naslednje pogoje:
- prireditev se delno ali v celoti odvija v Občini Cerklje na Gorenjskem,
- prireditev je prireditev odmevna v širšem prostoru,
- prireditev ima tradicijo oziroma je jubilejna,
- prireditve se udeležijo športniki Občine Cerklje na Gorenjskem,
- prireditev je navedena na občinskem koledarju prireditev.

Prireditve na državni ali mednarodni ravni se sofinancirajo, če izpolnjuje-
jo naslednje pogoje:
- prireditev se delno ali v celoti odvija v Občini Cerklje na Gorenjskem,
- prireditev je odmevna v širšem prostoru,
- prireditve se udeležijo športniki Občine Cerklje na Gorenjskem,
- prireditve se udeležijo uveljavljeni mednarodni športniki,
- prireditev je v programu nacionalne panožne zveze.

Sofinancirajo se materialni stroški prireditev ki jih organizirajo izvajalci let-
nih športnih programov, z najmanj 20 udeleženci (tabela 4).

10. Delovanje društev in klubov
Šport je pomemben dejavnik družbe, izraz njene dinamike in splošne kul-
ture, ki bogati kakovost življenja posameznika. Zato je zelo pomembno,
da se ljudje združujejo v društva, klube ali druge športne organizacije.
Šport sooblikuje posameznika, pripomore k ravnovesju med delom in spro-
stitvijo, krepi njegovo zdravje in spodbuja njegovo ustvarjalnost (tabela 2).

11. Kakovostni šport
Zajema vadbo in športna tekmovanja ekip ter posameznikov - članov, re-
gistriranih pri panožnih športnih zvezah, ki nastopajo v uradnih tekmoval-
nih sistemih nacionalnih panožnih športnih zvez. Nimajo objektivnih stro-
kovnih, organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev v program vr-
hunskega športa ter jih program športne rekreacije ne zadovoljuje, so po-
memben dejavnik razvoja športa v občini.
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S svojimi tekmovanji v okviru svojih panožnih zvez nastopajo v uradnih si-
stemih tekmovanj do naslova državnega prvaka. 

1. Individualne športne panoge:
Kdor kandidira mora izpolnjevati naslednje pogoje:
- imeti zagotovljene materialne, kadrovske, organizacijske in prostorske

pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti, 
- program je pomemben za Občino Cerklje na Gorenjskem,
- izvajalec ima organizirani vsaj dve starostni skupini,
- maksimalno število vadbenih ur skupine je 320 ur letno,
- izvajalec organizira tekme na območju Občine Cerklje na Gorenjskem.

2. Kolektivne športne panoge:
Kdor kandidira, mora izpolnjevati pogoje:
- imeti zagotovljene materialne, kadrovske, organizacijske in prostorske

pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti, 
- program je pomemben za Občino Cerklje na Gorenjskem,
- izvajalec ima organizirani vsaj dve starostni skupini,
- maksimalno število vadbenih ur ekipe je 320 ur letno,
- izvajalec organizira tekme na območju Občine Cerklje na Gorenjskem.

Sofinancira se lahko objekt v občinski lasti za obseg redne vadbe do 320
ur letno (tabela 5).

12. Vrhunski šport
Vrhunski šport je priprava in tekmovanje športnikov, ki imajo status šport-
nika mednarodnega, svetovnega in perspektivnega razreda v panogah, ki
so na rednem programu Olimpijskih iger.
V te programe so vključeni perspektivni ter ostali športniki, ki tekmujejo v
članskih kategorijah. Upoštevajo se kategorizirani športniki po kriterijih
Olimpijskega komiteja - Združenja športnih zvez Slovenije. 
Vrhunski športniki v individualnih in kolektivnih panogah:
- maksimalno število vadbenih ur je 1200 ur
Sofinancira se:
- objekt v občinski lasti največ do 1000 ur (tabela 5).

13. Šport invalidov
Športna dejavnost invalidov je namenjena predvsem ohranjanju gibalnih
sposobnosti, zdravju, razvedrilu in tekmovanju invalidov, ki se prostovolj-
no ukvarjajo s športom.
Za izvajanje programov športa invalidov se za posamezno skupino, v ka-
teri je udeleženih najmanj 10 udeležencev, sofinancira:
- največ 80 ur strokovnega kadra/skupino,
- največ 80 ur najemnine objekta/skupino.

III. VREDNOTENJE PROGRAMOV

Posamezni programi se vrednotijo za preteklo leto tako, da se toč-
kujejo glede na:
- kazalce za ugotavljanje razširjenosti športne panoge,
- kazalce za ugotavljanje kakovosti športnih dosežkov,
- kazalce za organiziranje športnih prireditev,
- kazalce o sofinanciranju letnih programov športa.

Kazalci za ugotavljanje razširjenosti športne panoge:

Kazalci razširjenosti Kriterij in število točk

število registriranih članov do 20 21 - 50 51 - 100 101 - 150 nad 151
s plačano letno članarino na TRR

točke 1 2 5 10 15

število registriranih tekmovalcev
s plačano vadnino na TRR
stari od 6 do 14 let 1 - 20 21 - 40 41 - 60 61 - 80 nad 80

kadeti, mladinci 1 - 20 21 - 40 41 - 60 61 - 80 nad 80

točke 1 3 5 8 12

delovanje programa v občini do 2 let nad 2 nad 10 nad 15 nad 20 
(v letih) do 10 do 15 do 20

točke 0 2 10 15 20

število mlajših selekcij število število število število število 
v društvih selekcij selekcij selekcij selekcij selekcij

stari od 6 do 14 let 1 - 3 4 5 6 nad 7

kadeti, mladinci 1 - 3 4 5 6 nad 7

točke 2 7 15 20 25

delo z otroki, selekcije od 10 od 21 od 31 
od 6. do 8. leta starosti - 20 - 30 - 50

točke 2 4 7

Tabela 2

Kazalci za ugotavljanje kakovosti športnih dosežkov:

Kazalci uspešnosti Kriterij in število točk

Kolektivni šport: nivo tekmovanja SLO liga SLO liga SLO liga regijska 
stari od 6 do 14 let I. II. III. liga

kadeti, mladinci I. II. III. regijska

točke 50 40 30 20

individualni šport: dosežena od 1. do 2. od 3. do4. od 5. do 6. 7. mesto 
uvrstitev na državnem nivoju mesta mesta mesta

točke 5 4 3 2

Trenerski kader z licenco število število število 
po selekcijah - podpogodbe selekcij selekcij selekcij
za stare od 6 do 14 let 1 - 2 3 - 6 7 - 10

kadeti, mladinci 1 - 2 3 - 6 7 - 10

točke 10 25 30

Tabela 3

Kazalci za organiziranje športnih prireditev

organiziranje enkratna od 2 do 3 rekreacija lige organiziranje 
športnih prireditev akcija, turnir tekmovanja, več kot trije rednih akcij  

turnirji turnirji (tek, kolesar. itd)

točke 1 2 3 5

Tabela 4

Elementi za opredelitev sofinanciranja letnega programa športa

sofinanciranje odbojka, nogomet zunanja najemnina športne dvorane  
objektov, ki so v malo veliko igrišča procentualno za celo leto 
lasti ali najemu igrišče igrišče 
posameznega procent = točka 
društva ali kluba

točke 20 100 5 po formuli

sponzorska sredstva 10 % 25,01 % 40,01 % 50,01 % 65,01 % nad    
preteklega leta - 25 % - 40 % - 50 % - 65 % - 80 % 80 %
vezana na 
proračunsko 
postavko za šport 
tekočega leta

točke 10 30 40 60 70 80

materialni stroški: do 5.000 nad nad nad nad
prevozi otrok in EUR 5.000 10.000 15.000 20.000 
sodniški stroški do 10.000 do do EUR 

EUR 15.000 20.000 
EUR EUR

točke 10 20 30 40 50

Tabela 5

Opomba: Najemnina športne dvorane se vrednosti na podlagi vrednosti
najema posameznega društva ali kluba v preteklem letu na osnovi vredno-
sti skupnega najema vseh društev oziroma klubov, (formula: najemnina
posameznega društva ali kluba krat 100 deljeno z vrednostjo najemnine
vseh društev) višina procenta je enako številu točk.

7.

V skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samo-
upravnih lokalnih skupnosti (Uradni list, RS, št. 86/2010) in 88. člena
Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na
Gorenjskem, št. 3/2010) je občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem
na 4. redni seji dne 28. 02. 2011 sprejel

NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM
Občine Cerklje na Gorenjskem

1. poglavje
SPLOŠNE DOLOČBE

2. člen
(uvodna določila)

Za zagotovitev sredstev v proračunu za leto 2011 se določi Načrt ravna-
nja z nepremičnim premoženjem, ki ga sestavljajo: načrt pridobivanja ne-
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premičnega premoženja, načrt razpolaganja z nepremičnim premože-
njem lokalne skupnosti in načrt najema nepremičnega premoženja. 

2. poglavje
Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja

2. člen
(kategorizacija cest)

Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja zajema: 
Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja vključuje zemljišča, ki so z
Odlokom o kategorizaciji občinskih cest v Občini Cerklje na Gorenjskem,
določena, da sodijo pod kategorizirano lokalno cesto, zbirno krajevno ce-
sto in javno pot. Ti odseki oz. trase cest so:
- LC 039111 Visoko - Luže - Cerklje,
- LC 039121 Cerklje - Pšenična Polica - Zalog - Klanec,
- LC 039301 Ravne - Gospinca - Krvavec,
- LC 039401 Trata - Adergas - Češnjevek,
- LC 039411 Trata - Praprotna Polica - Šenčur,
- LC 039511 Vopovlje - Zalog,
- LC 039601 Cerklje - Poženik,
- LC 039611 Cerklje - Pšata,
- LC 039621 Poženik - Šmartno,
- LC 039701 Pšenična Polica - Šmartno - Zalog,
- LC 039711 Zalog - Cerkljanska Dobrava,
- LC 039731 Zalog - Lahovče,
- LC 039801 Grad - Šenturška gora - Sidraž,
- LC 160081 Poljane - Senožet - Sveti Lenart,
- LC 326091 Možjanca - Štefanja Gora - sp. postaja žičnice Krvavec,
- LC 390031 Šenčur - Trata pri Velesovem,
- LZ 039050 Grad - Dvorje - Bavant,
- JP 540921 Velesovo - Vrbica,
- JP 540911 Velesovo - kamnosek - Hribarju - Kern.
- Pridobivanje zemljišč, na katerih že potekajo kategorizirane lokalne

ceste ali javne poti v last in posest Občini Cerklje

3. člen
(pridobivanje zemljišč v skladu s premoženjsko bilanco)

Občina Cerklje na Gorenjskem nadaljuje z reševanjem urejanja prepisa
na podlagi Dogovora o ureditvi medsebojnih premoženjsko pravnih raz-
merij v zvezi z delitvijo premoženja bivše Občine Kranj na dan 31. 12.
1994).

4. člen
(pridobivanje zemljišč preko Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov)

Občina Cerklje na Gorenjskem skupaj s Skladom kmetijskih zemljišč in
gozdov rešuje prepise zemljišč na podlagi Zakona o skladu kmetijskih
zemljišč in gozdov Republike Slovenije (uradni list RS, št. 10/93 in
1/96), Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 22/00), Zakona o po-
novni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter povrnitvi njihovega premoženja in
pravic (Uradni list RS, št. 5/94, 38/94, 69/95, 22/97, 79/98, 56/99
in 72/2000) in na podlagi Zakona o javnih cestah - uradno prečiščeno
besedilo (ZJC-UPB1, Uradni list RS, št. 33/2006). 

5. člen
(pridobivanje zemljišč iz javnega dobra)

Občina Cerklje na Gorenjskem pridobiva zemljišča z izvzemom iz javnega
dobra za katastrske občine, ki so na območju Občine Cerklje na Gorenj-
skem. 

6. člen
(pridobivanje zemljišč iz drugih virov)

Za realizacijo projektov, ki so navedeni v proračunu Občine Cerklje za
leto 2011 in projektov, ki so vključeni v Načrt razvojih programov za ob-
dobje 2011 - 2014, Občina Cerklje na Gorenjskem pridobiva zemljišča ali
drugo stvarno pravico. V kolikor določena zemljišča ni mogoče odkupiti
za realizacijo projekta, je mogoče v takih primerih od lastnika zemljišča
pridobiti stvarno pravico (služnost, stavbna pravica in drugo) in se lahko
lastniku zemljišča izplača tudi odškodnina. 

Občina Cerklje na Gorenjskem za potrebe javnega zavoda Osnovna šola
Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem, v katere sestavo sodi tudi Podru-
žnična šola Zalog, s sedežem Zalog 29, 4207 Cerklje na Gorenjskem,
namerava odkupiti naslednja zemljišča:
1. parc. št. 77/6, dvorišče v izmeri 1514 m2, vpisana v ZKV 404 k. o. Zalog
2. parc. št. 77/7, stavbišče v izmeri 272 m2, vpisana v ZKV 404 k. o. Zalog
3. parc. št. 77/8, stavbišče v izmeri 222 m2, vpisana v ZKV 417 k. o. Zalog.

3. poglavje
Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem

7. člen
(Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem)

Občina Cerklje na Gorenjskem ugotavlja, da stvarno premoženje, nave-
deno v tem členu, ne potrebuje za svoje lastne potrebe, zato ga lahko od-
proda. 
Proda se naslednje nepremično stvarno premoženje občine:
1. stanovanje št. 3, na naslovu ulica Ivana Hribarja 1, 4207 Cerklje na Gorenj-

skem, v površini 71,17 m2 s pomožnimi prostori (klet 1,2 m2 in drvarnica
1,69 m2)

2. parc. št. 464, sadovnjak 313 m2, ki je vpisana v ZKV 394 k. o. Cerklje” 
3. parc. št. 1345/6, cesta 223 m2, ki je vpisana v ZKV 3001, k. o. Cerklje
4. parc. št. 1292/2, pot 115 m2, vpisana v ZKV 1281, k. o. Cerklje
5. parc. št. 1293/8, pot 107 m2, vpisana v ZKV 1281, k. o. Cerklje
6. parc. št. 1293/10, pot 82 m2, vpisana v ZKV 1281, k. o. Cerklje
7. parc. št. 1294/2, pot 344 m2, vpisana v ZKV 1281, k. o. Cerklje
8. parc. št. 1316/2, pot 256 m2, vpisana v ZKV 1281 k. o. Cerklje
9. parc. št. 1340/3, pot 82 m2, ki je vpisana v ZKV 526, k. o. Cerklje
10. parc. št. 366/5, pašnik 233 m2, ki je vpisana v ZKV 1023, k. o. Grad
11. parc. št. 366/10, pašnik 622 m2, ki je vpisana v ZKV 1023, k. o. Grad
12. parc. št. 366/12, pašnik 339 m2, ki je vpisana v ZKV 1023, k. o. Grad
13. parc. št. 366/13, pašnik 128 m2, ki je vpisana v ZKV 1023, k. o. Grad
14. parc. št. 366/14, pašnik 52 m2, ki je vpisana v ZKV 1023, k. o. Grad
15. parc. št. 366/15, neplodno 377 m2, ki je vpisana v ZKV 1023, k. o. Grad
16. parc. št. 366/17, neplodno 270 m2, ki je vpisana v ZKV1023, k. o. Grad
17. parc. št. 366/7, neplodno 11.907 m2, ki je vpisana v ZKV 1023, k. o. Grad
18. parc. št. 629/1, stanovanjska stavba 145 m2, ki je vpisana v ZKV 645

k. o. Grad 
19. parc. št. 974/38, travnik 874 m2, ki je vpisana v ZKV 892, k. o. Grad
20. parc. št. 974/3, travnik 5759 m2, ki je vpisana v ZKV 892, k. o. Grad
21. parc. št. 974/23, travnik 1356 m2, ki je vpisana v ZKV 892, k. o. Grad
22. parc. št. 974/21, travnik 2507 m2, ki je vpisana v ZKV 892, k. o. Grad
23. parc. št. 1164/11, cesta 102 m2, ki je vpisana v ZKV 801, k. o. Lahovče
24. parc. št. 1164/12, cesta 58 m2, ki je vpisana v ZKV 801, k. o. Lahovče
25. parc. št. 1164/6, cesta 142 m2, ki je vpisana v ZKV 762, k. o. Lahovče
26. parc. št. 1079/14, pot 95 m2, ki je vpisana v ZKV 624 k. o. Sp. Brnik 
27. parc. št. 553/3, pot 105 m2, ki je vpisana v ZKV 1059, k. o. Šenturška gora
28. parc. št. 1036/108, neplodno 1710 m2, ki je vpisana v ZKV 412 

k. o. Šenturška gora
29. parc. št. 1036/109, neplodno 5325 m2, ki je vpisana v ZKV 412 

k. o. Šenturška gora
30. parc. št. 1830/2, pot 315 m2, ki je vpisana v ZKV 1487, k. o. Šenturška gora
31. parc. št. 1867/1, pot 7183 m2, ki je vpisana v ZKV 1487 k. o. Šenturška gora
32. parc. št. 1902/1, pot 122 m2, ki je vpisana v ZKV 1487 k. o. Šenturška gora
33. parc. št. 1902/2, pot 226 m2, ki je vpisana v ZKV 1487 k. o. Šenturška gora
34. parc. št. 795/1, njiva 1331 m2, ki je vpisana v ZKV 499, k. o. Šmartno
35. parc. št. 940/1, pot 1182 m2, ki je vpisana v ZKV 619, k. o. Šmartno
36. parc. št. 940/2, pot 27 m2, ki je vpisana v ZKV 619, k. o. Šmartno
37. parc. št. 970/5, cesta 28 m2, ki je vpisana v ZKV 619, k. o. Šmartno
38. parc. št. 591, sadovnjak 1544 m2, ki je vpisana v ZKV 128 k. o. Velesovo
39. parc. št. 602/2, gozd 826 m2, ki je vpisana v ZKV111 k. o. Velesovo
40. parc. št. 661, pašnik 266 m2, ki je vpisana v ZKV 320 k. o. Velesovo
41. parc. št. 671/6, pašnik 403 m2, ki je vpisana v ZKV 1115 k. o. Velesovo
42. parc. št. 671/15, pašnik 38 m2, ki je vpisana v ZKV 1115 k. o. Velesovo
43. parc. št. 1118/2, gozd 296 m2, ki je vpisana v ZKV 671 k. o. Velesovo
44. parc. št. 1743/2, pot 814 m2, vpisana v ZKV1140, k. o. Velesovo
45. parc. št. 1742/3, pot 2319 m2, vpisana v ZKV 1140, k. o. Velesovo
46. parc. št. 1742/4, pot 155 m2, vpisana v ZKV 1140, k. o. Velesovo
47. parc. št. 1742/5, pot 103 m2, vpisana v ZKV 1140, k. o. Velesovo
48. parc. št. 1749/3, pot 1861 m2, vpisana v ZKV 1140, k. o. Velesovo
49. parc. št. 1749/4, pot 1399 m2, vpisana v ZKV 1140, k. o. Velesovo
50. parc. št. 1749/5, pot 1510 m2, vpisana v ZKV 1140, k. o. Velesovo
51. parc. št. 1783/2, dvorišče 10 m2, vpisana v ZKV 1140, k. o. Velesovo
52. parc. št. 1783/3, dvorišče 21 m2, vpisana v ZKV 1140, k. o. Velesovo
53. parc. št. 1791/6, cesta 170 m2, ki je vpisana v ZKV 1170, k. o. Velesovo
54. parc. št. 1100/4, pot 56 m2, ki je vpisana v vložno številko 606, k. o. Zalog
55. parc. št. 100/6, pot 159 m2, ki je vpisana v ZKV 3001 k. o. Zalog
56. parc. št. 100/7, pot 20 m2, ki je vpisana v ZKV 3001 k. o. Zalog
57. parc. št. 376, pašnik 374 m2, ki je vpisana v ZKV 96 k. o. Zalog
58. parc. št. 1084/6, pot 135 m2, ki je vpisana v ZKV 665 k. o. Zalog
59. parc. št. 1084/7, pot 74 m2, ki je vpisana v ZKV 665 k. o. Zalog
60. parc. št. 1084/8, pot 32 m2, ki je vpisana v ZKV 665 k. o. Zalog
61. parc. št. 1084/5. pot 156 m2, ki je vpisana v ZKV 665 k. o. Zalog
62. parc. št. 1084/4, pot 105 m2, ki je vpisana v ZKV 665 k. o. Zalog
63. parc. št. 1084/3, pot 65 m2, ki je vpisana v ZKV665 k. o. Zalog
64. parc. št. 87/8, travnik 44 m2, ki je vpisana v ZKV 1066 k. o. Zgornji Brnik
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65. parc. št. 569/1, pašnik 447 m2, ki je vpisana v ZKV 286 k. o. Zgornji Brnik
66. parc. št. 1279/3, pot 399 m2 , ki je vpisana v ZKV 1165 k. o. Zgornji Brnik
67. parc. št. 1279/10, pot 12 m2, ki je vpisana v ZKV 1154 k. o. Zgornji Brnik
68. parc. št. 1317/2, pot 171 m2, ki je vpisana v ZKV 1189 k. o. Zgornji Brnik
69. parc. št. 1319/4, pot 192 m2, ki je vpisana v ZKV 1189 k. o. Zgornji Brnik
70. parc. št. 1321/2, pot 952 m2, ki je vpisana v ZKV 1189 k. o. Zgornji Brnik
71. parc. št. 1329/2, pot 27 m2, ki je vpisana v ZKV 1189 k. o. Zgornji Brnik

8. člen
(Vas brez ovir Taber)

Občina Cerklje na Gorenjskem namerava odkupiti zemljišča, ki jih ureja
Odlok o lokacijskem načrtu območja Vasi brez ovir Šmartno (Uradni vest-
nik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 2/2005) in zemljišča, ki predstav-
ljajo pot do kompleksa. 

1. parc. št. 674/1, travnik 26080 m2, v deležu 4608/10000, ki je vpisana v
ZKV 646 k. o. Šmartno

2. parc. št. 674/2, travnik 12 m2, ki je vpisana v ZKV 608 k. o. Šmartno
3. parc. št. 674/3, travnik 239 m2, ki je vpisana v ZKV 608 k. o. Šmartno
4. parc. št. 674/4, travnik 180 m2, ki je vpisana v ZKV 608 k. o. Šmartno
5. parc. št. 674/5, travnik 180 m2, ki je vpisana v ZKV 608 k. o. Šmartno
6. parc. št. 674/6, travnik 180 m2, ki je vpisana v ZKV 608 k. o. Šmartno
7. parc. št. 674/7, travnik 180 m2, ki je vpisana v ZKV 608 k. o. Šmartno
8. parc. št. 674/8, travnik 168 m2, ki je vpisana v ZKV 608 k. o. Šmartno
9. parc. št. 674/9, travnik 168 m2, ki je vpisana v ZKV 608 k. o. Šmartno

10. parc. št. 674/10, travnik 168 m2, ki je vpisana v ZKV 608 k. o. Šmartno
11. parc. št. 674/11, travnik 168 m2, ki je vpisana v ZKV 608 k. o. Šmartno
12. parc. št. 674/12, travnik 168 m2, ki je vpisana v ZKV 608 k. o. Šmartno
13. parc. št. 674/13, travnik 168 m2, ki je vpisana v ZKV 608 k. o. Šmartno
14. parc. št. 674/14, travnik 427 m2, ki je vpisana v ZKV 608 k. o. Šmartno
15. parc. št. 674/19, travnik 1313 m2, ki je vpisana v ZKV 608 k. o. Šmartno
16. parc. št. 674/20, travnik16 m2, ki je vpisana v ZKV 608 k. o. Šmartno
17. parc. št. 683/5, travnik 340 m2, ki je vpisana v ZKV 628 k. o. Šmartno
18. parc. št. 72/1, pašnik 412 m2, ki je vpisana v ZKV 405 k. o. Šmartno
19. parc. št. 72/2, pašnik 454 m2, ki je vpisana v ZKV 405 k. o. Šmartno
20. parc. št. 72/3, pašnik 228 m2, ki je vpisana v ZKV 405 k. o. Šmartno
21. parc. št. 72/4, pašnik 53 m2, ki je vpisana v ZKV 405 k. o. Šmartno

Zemljišča navedena v tem členu, bo posamično ali v kompleksu Občina
Cerklje na Gorenjskem odprodala zainteresiranemu kupcu, ki bo nadalje-
val z realizacijo projekta Vasi brez Ovir, ali pa mu bo za določen čas po-
delila stavbno pravico.

4. poglavje
Načrt najema nepremičnega premoženja

9. člen
(Načrt najema nepremičnega premoženja)

Občina Cerklje na Gorenjskem lahko nepremično premoženje, ki ga za-
časno ne potrebuje za svojo lastno dejavnost, odda v najem v skladu z
določbami Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokal-
nih skupnosti in njenimi podzakonskimi akti. 

Prav tako lahko odda v najem nepremično premoženje, ki je v tem načr-
tu predvideno za odprodajo. 

5. poglavje
SPREJEM NAČRTA

10. člen
(sprejem Načrta ravnanja)

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Cerklje na Gorenj-
skem sprejme svet samoupravne lokalne skupnosti na predlog organa
pristojnega za izvajanje proračuna samoupravne lokalne skupnosti. 

6. poglavje
KONČNE DOLOČBE

11. člen
(sprejem in veljavnost)

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Cerklje na Gorenj-
skem se objavi v Uradnem vestniku Občine Cerklje na Gorenjskem in za-
čne veljati naslednji dan po objavi. 

Z dnem uveljavitve tega Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem
Občine Cerklje na Gorenjskem, preneha veljati Načrt ravnanja z nepre-

mičnim premoženjem Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik 
Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 1/2011). 

Številka: 032-06/2010-20
Datum: 02. 03. 2011

Občina Cerklje na Gorenjskem
ŽUPAN

FRANC ČEBULJ, l. r.

8.

Na podlagi Zakona o javnih financah (Ur.l. RS, št. 79/1999, 124/2000,
79/2001, 30/2002, 56/2002-ZJU, 110/2002-ZDT-B, 127/2006-
ZJZP, 14/2007-ZSPDPO, 109/2008, 49/2009, 38/2010-ZUKN,
107/2010), Uredbe o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim
premoženjem države in občin (Ur.l. RS, št. 123/2003, 140/2006,
95/2007, 55/2009 Odl.US: U-I-84/09-11, 38/2010-ZUKN) in 16. čle-
na Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje
na Gorenjskem, št. 3/10), je Občinski svet Občine Cerklje na Gorenj-
skem na 4. redni seji, dne 28.2.2011, sprejel

LETNI PROGRAM
prodaje finančnega premoženja Občine Cerklje na Gorenjskem 

za leto 2011

1. člen

Z letnim programom prodaje finančnega premoženja Občine Cerklje na Go-
renjskem se opredeli tisto finančno premoženje, za katerega je predviden
prenos lastninske pravice na drugo fizično ali pravno osebo v letu 2011.

2. člen

V letu 2011 se proda naslednje finančno premoženje Občine Cerklje na
Gorenjskem:
1. SOCIALNO VARSTVENI ZAVOD TABER, Trg Davorina Jenka 13, 4207
Cerklje na Gorenjskem, matična št. 2346516 in sicer 100% ustanovitelj-
ski delež Občine Cerklje na Gorenjskem v navedeni pravni osebi.

3. člen

Letni program prodaje finančnega premoženja Občine Cerklje na Gorenj-
skem za leto 2011 se objavi v Uradnem vestniku Občine Cerklje na Go-
renjskem in začne veljati naslednji dan po objavi.

Številka: 032-06/2010-21
Datum: 28. 2. 2011

Občina Cerklje na Gorenjskem
Župan

Franc Čebulj, l. r.

9.

Župan Občine Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 4207
Cerklje na Gorenjskem, izdajam na podlagi 33. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo,
ZLS-UPB2 ter št. 27/08, 76/08 in 79/09 in 51/10) in 8. člena Odloka
o občinskih taksah v Občini Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Obči-
ne Cerklje na Gorenjskem, št. 4/2007) naslednji

S K L E P
o vrednosti točke za obračun občinskih taks v letu 2011

1. člen

Vrednost točke za obračun občinskih taks se zviša za stopnjo inflacije v
letu 2010, to je za 1,9%, tako da v letu 2010 znaša 0,3177 EUR.

2. člen

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

Številka: 007-01/2007-05
Datum: 3. 3. 2011

Občina Cerklje na Gorenjskem
Župan

Franc Čebulj
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Letošnja sezona je za Mateja Dobovška, smu-
čarskega skakalca kranjskega Triglava, izjem-
na. Konec januarja je blestel na univerzijadi v
Erzurumu v Turčiji, kjer je osvojil kar tri meda-
lje: dve zlati na obeh posamičnih tekmah in sre-
bro z ekipo, sredi februarja pa je v Iron Moun-
tainu v Združenih državah Amerike prvič zma-
gal na tekmi celinskega pokala. V začetku mar-
ca je bil še drugi v Kuopiju na Finskem.

Po vrnitvi z univerzijade so ga na brniškem
letališču pričakali najzvestejši navijači, tudi žu-
pan občine Cerklje Franc Čebulj. ”Na univerzi-
jado sem šel dobro pripravljen, kljub vsemu pa
nisem pričakoval, da bom zmagal na obeh po-
samičnih tekmah. Letošnji uspehi mi pomenijo
zelo veliko in so mi dali še večji zagon za 
treninge in tekmovanja. V vrh si želim priti tudi
na tekmah svetovnega pokala,” je povedal 
Matej Dobovšek, študent Višje strokovne šole
Biotehniškega centra Naklo, smeri Upravljanje
podeželja in krajine. V letošnji sezoni mu je 
uspel še en pomemben mejnik. Na letalnici v
Harachovu je kot predskakalec prvič preletel
dvesto metrov. ”Občutki so bili fenomenalni,”
je še dejal 20-letni skakalec, ki si prihodnji 
konec tedna želi leteti tudi na domači letalnici
v Planici in upa na nov osebni rekord. 

Maja Bertoncelj, foto: Matic Zorman

Tadeja znova konkurenčna
Biatlonka Tadeja Brankovič Likozar je v teh dneh uspešno nastopi-

la na svetovnem prvenstvu v ruskem Hanti Mansijsku, na katerega 
se je pripravljala na Pokljuki in izpustila ameriško turnejo, zadnje
tekme svetovnega pokala pred prvenstvom. ”Sezona se je zame 
slabo začela, po novem letu pa se je obrnilo na bolje, tako da sem 

bila potem kar malce slabe volje, ker nisem šla na ameriško turnejo.
Premor sem izkoristila za dober trening in tekme na evropskih
pokalih. Mislim, da sem maksimalno izkoristila pogoje na Pokljuki,
bila več z družino, se psihično umirila in se pripravila na svetovno
prvenstvo. Ob dobrem streljanju lahko presenetim z dobrim rezul-
tatom,” je pred odhodom v Rusijo povedala Tadeja Brankovič
Likozar, biatlonka iz Vasce. 

Prvenstvo se bo končalo v nedeljo, Brankovič Likozarjeva pa je že
zaključila z nastopi, in to uspešno. Najvišje je bila v sprintu, kjer je
osvojila devetnajsto mesto. Po rojstvu hčerke Maše je to njena naj-
višja biatlonska uvrstitev. ”Z rezultatom sem zelo zadovoljna in pred-
vsem moram biti zadovoljna z dobrim streljanjem, saj sem od desetih
strelov zgrešila le enkrat. To mi daje potrditev za dobro delo v
pripravljalnem obdobju,” je bila dobre volje po svoji drugi najboljši
uvrstitvi v sprintu na svetovnih prvenstvih. Najboljša je bila osma
leta 2007 v Anterselvi. Maja Bertoncelj, foto: Tomaž Šušteršič

Povabilo na rokometne tekme
Cerkljanski rokometaši, ki igrajo v 2. DRL, so se uvrstili v končni-

co tekmovanja za uvrstitev od 1. do 8. mesta, torej v ligo za prvaka
in napredovanje v višji rang tekmovanja v 1. B ligo. Liga bo potekala
od 26. februarja do 16. aprila 2011. Naši nasprotniki so RK Dol 
TKI Hrastnik, MRD Dobova, RK Drava Ptuj in RD Moškanjci
Gorišnica. V ligo smo se uvrstili kot prvouvrščena ekipa na zahodu
in s seboj odnesli 8 točk iz medsebojnih srečanj z RK Radovljica, 
RK Mitol Sežana in RK Črnomelj. Naše domače tekme bodo po
naslednjem razporedu:
Nedelja, 20. marca, ob 19. uri - RK CERKLJE : RK Drava Ptuj
Nedelja, 2. aprila, ob 19. uri - RK CERKLJE : MRD Dobova
Nedelja, 16. aprila, ob 19. uri - RK CERKLJE : RK Dol TKI Hrastnik

Vabljeni na naše tekme, kjer pričakujemo vašo podporo!
UO rokometnega kluba Cerklje

Velike zmage Dobovška
Smučarski skakalec Matej Dobovšek iz Sidraža je najprej v Turčiji postal dvakratni študentski prvak, 

nato pa je osvojil še prvo zmago na tekmah celinskega pokala.

Tadeja Brankovič Likozar je na svetovnem prvenstvu dosegla najboljšo uvrstitev
od vrnitve po rojstvu hčerke Maše.

Mateju Dobovšku je ob vrnitvi z univerzijade na brniškem letališču čestital tudi župan občine Cerklje Franc Čebulj. 
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Nogometaši pozimi v dvorani
Nogometaši v vseh selekcijah pozimi sodelujejo na ligaških turnirjih v malem nogometu. 

Čakajo jih tudi skupne priprave ob morju. 

V zimskem prehodnem obdobju, ko nogome-
taši in nogometašice nimajo prvenstvenih te-
kem, trenirajo na toplem v dvoranah, razen
ekipe U-14, ki vseskozi trenira v NC Velesovo
na prostem. Treningi potekajo trikrat na teden,
in sicer v OŠ Cerklje in v telovadnici v Zalo-
gu, ženski del kluba pa trenira v Kranju v mali
telovadnici KK Triglav. 

Za popestritev tega zimskega obdobja smo
vsem selekcijam omogočili ligaške turnirje v
malem nogometu, in sicer v Šenčurju, ekipa
U-6 pa je nastopila na turnirju v Domžalah.
Ženski del je nastopal na treh turnirjih. Čeprav

rezultati niso bili v ospredju, naj omenimo
zmago ekipe U-6 v Domžalah. Vse druge eki-
pe pa so osvojile v svojih kategorijah drugo
mesto. Ekipa U-14 je nastopala na Nike turnir-
ju v Domžalah in osvojila četrto mesto.

Še posebej smo veseli velike udeležbe v tek-
movanju Rad igram nogomet, kjer se je ena
naša ekipa uvrstila v finale in šele v finalu,
kljub domačemu terenu, izgubila z leto dni sta-
rejšimi fanti iz Šenčurja, tako da so na koncu
bili drugi. Na tem mestu naj poudarim, da smo
izredno ponosni na mlajše selekcije, kjer je
opazen premik na bolje. 

Pred začetkom spomladanskega dela tekmo-
vanja bo glavnina naših ekip odšla še na skup-
ne priprave ob morju v Piran in Medulin za
privajanje na travnato površino, uigravanje
ekip, druženje in nenazadnje za dodatno izob-
raževanje tako v nogometnem kot življenjskem
smislu.

UO NK Velesovo čaka v prihodnje izpeljava
občnega zbora, dogovor z Občino Cerklje gle-
de pravnega statusa NC Velesovo, izdelava let-
nega plana dela kluba in pomoč pri izvedbi
prireditve Veselo na jožefovo.

Jože Burgar

1. Naročnik: Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13,
4207 Cerklje.

2. Predmet javnega razpisa so naslednji programi oziroma vsebine:
1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok 
2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok 
3. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport 

• cicibani in cicibanke 
• mlajši dečki in mlajše deklice 
• starejši dečki in starejše deklice 

4. Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami 
5. Športna vzgoja mladine 
6. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport 

• kadeti in kadetinje 
• mladinci in mladinke 

7. Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami
8. Športna rekreacija 
9. Večje športne prireditve

10. Delovanje društev in klubov
11. Kakovostni šport
12. Vrhunski šport
13. Šport invalidov

3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis:
- športna društva in klubi,
- zavodi in drugi, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti na področju

športa in izvajajo programe (vrtci in osnovne šole),
- ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so

splošno koristne in neprofitne.

4. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji prijav, so:
- registrirani v skladu z veljavno zakonodajo;
- imajo sedež v Občini Cerklje na Gorenjskem in izvajajo športne progra-

me namenjene občanom in občankam Občine Cerklje na Gorenjskem;
- imajo organizirano redno dejavnosti najmanj 36 tednov v letu in so 

registrirani najmanj eno leto pred prijavo na razpis,
- imajo zagotovljene osnovne materialne, prostorske, kadrovske in 

organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti;
- imajo urejeno evidenco članstva oziroma evidenco o udeležbi progra-

ma;
- oddali poročilo o realizaciji programa športa za preteklo leto;
- sklicali letni občni zbor društva ali kluba (priloga: Lista prisotnosti).

5. Okvirna višina sredstev: sredstva so rezervirana v višini
100.000,00 EUR na proračunski postavki 1851.

6. Kraj in čas dviga razpisne dokumentacije: Razpisna dokumenta-
cija je na voljo v sprejemni pisarni Občine Cerklje na Gorenjskem v 
času uradnih ur ali na spletni strani občine (www.cerklje.si). Dodatne 
informacije v zvezi z razpisom dobite na tel. številki (04) 28 15 807 
(Majda Stare). 

7. Rok za predložitev prijav in način predložitve: Prijava mora biti 
oddana najkasneje do 15. aprila 2011. Šteje se, da je prijava prispela
pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti
s priporočeno pošiljko na naslov Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg 
Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje ali oddana v sprejemni pisarni Občine
Cerklje na Gorenjskem v zapečateni ovojnici z oznako ”Javni razpis za
šport 2011 - ne odpiraj”.
Posamezna prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na 
razpisnih obrazcih razpisne dokumentacije naročnika (Občine Cerklje
na Gorenjskem). 
Nepravočasno oddane prijave se ne upoštevajo. 

8. Datum odpiranja vlog: Vloge bo obravnaval odbor za negospodar-
stvo, po končanju javnega razpisa. Odpiranje vlog ni javno.
V primeru nepravilno in nepopolno izpolnjenih prijav s pomanjkljivo 
dokumentacijo bo občinska uprava prijavitelje pozvala, da v roku 8 dni
od prejema poziva dopolnijo svojo vlogo. V primeru, da predlagatelj v
predpisanem roku ne bo dopolnil vloge, bo vloga izločena in s sklepom
zavržena kot nepopolna.

9. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa:
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v 30
dneh od datuma odpiranja vlog. Občina Cerklje na Gorenjskem bo z 
izbranimi prijavitelji sklenila pogodbo o sofinanciranju programov v 
okviru sredstev, zagotovljenih v sprejetem proračunu za leto 2011.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2011.

Številka: 671-0002/2011
Datum: 3. 3. 2011

Občina Cerklje na Gorenjskem
Župan

FRANC ČEBULJ

Na podlagi 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na
Gorenjskem, št. 2/11) in Letnega programa športa v Občini Cerklje na Gorenjskem objavljamo

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov športa v Občini Cerklje na Gorenjskem za leto 2011
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1. Naročnik: Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13,
4207 Cerklje.

2. Predmet javnega razpisa:
- dejavnosti gledaliških skupin,
- dejavnosti plesnih skupin,
- dejavnosti glasbenih skupin,
- folklorne dejavnosti,
- dejavnosti ohranjanja kulturne dediščine,
- dejavnosti likovnih, fotografskih, filmskih skupin,
- literarne ali recitacijske dejavnosti.
Iz sredstev proračuna Občine Cerklje na Gorenjskem se na podlagi 
kandidature na javni razpis sofinancirajo posamezni kulturni projekti, ki
so namenjeni širši javnosti in prispevajo h kulturni zavesti oz. ohranjanju
kulturne dediščine občine Cerklje na Gorenjskem in niso sofinancirani iz
proračuna na drugi podlagi.

3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis:
- kulturna društva, klubi in izvajalci, ki delujejo na območju Občine 

Cerklje na Gorenjskem.

4. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci in njihovi 
programi/projekti, so:
- registrirani v skladu z veljavno zakonodajo;
- imajo sedež in področje delovanja v Občini Cerklje na Gorenjskem; 
- imajo nepridobitni značaj programa oziroma projekta, s katerim 

kandidirajo;
- imajo zagotovljene osnovne materialne, prostorske in kadrovske 

pogoje ter organizacijske zmožnosti za izvedbo kulturnega programa
oz. dejavnosti;

- imajo urejeno evidenco članstva;
- oddali poročilo o realizaciji programov in namenski porabi sredstev 

za preteklo leto iz občinskega proračuna;
- sklicali letni občni zbor društva ali kluba (priloga: Lista prisotnosti).

5. Okvirna višina sredstev: sredstva so rezervirana v višini 17.500,00
EUR na proračunski postavki 1853.

6. Kraj in čas dviga razpisne dokumentacije: Razpisna dokumen-
tacija je na voljo v sprejemni pisarni Občine Cerklje na Gorenjskem v

času uradnih ur ali na spletni strani občine (www.cerklje.si). Dodatne
informacije v zvezi z razpisom dobite na tel. številki (04) 28 15 807
(Majda Stare). 

7. Rok za predložitev prijav in način predložitve: Prijava mora biti 
oddana najkasneje do 15. aprila 2011. Šteje se, da je prijava prispela
pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti
s priporočeno pošiljko na naslov Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg 
Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje ali oddana v sprejemni pisarni Občine
Cerklje na Gorenjskem v zapečateni ovojnici z oznako ”Javni razpis 
za šport 2011 - ne odpiraj.

Posamezna prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na 
razpisnih obrazcih razpisne dokumentacije naročnika (Občine Cerklje
na Gorenjskem). 

Nepravočasno oddane prijave se ne upoštevajo. 

8. Datum odpiranja vlog: 
Vloge bo obravnaval odbor za negospodarstvo. Odpiranje vlog ni javno.
V primeru nepravilno in nepopolno izpolnjenih prijav s pomanjkljivo 
dokumentacijo bo na podlagi zapisnika Odbora za negospodarstvo 
občinska uprava prijavitelje pozvala, da v roku 8 dni od prejema poziva
dopolnijo svojo vlogo. V primeru, da predlagatelj v predpisanem roku ne
bo dopolnil vloge, bo vloga izločena in s sklepom zavržena kot nepopolna.

9. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega 
razpisa:
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v 
30 dneh od datuma odpiranja vlog. Občina Cerklje na Gorenjskem bo z
izbranimi prijavitelji sklenila pogodbo o sofinanciranju programov v 
okviru sredstev, zagotovljenih v sprejetem proračunu za leto 2011.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2011. 

Številka: 671-0002/2011
Datum: 3. 3. 2011

Občina Cerklje na Gorenjskem
Župan

FRANC ČEBULJ

Na podlagi 6. člena Pravilnika o sofinanciranju javnih kulturnih programov in kulturnih projektov v Občini Cerklje na Gorenjskem (Uradni vest-
nik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 2/11) objavljamo

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov

v Občini Cerklje na Gorenjskem za leto 2011

Uspehi najmlajših karateistov
Člani Karate Kluba Cerklje so na državnem prvenstvu za otroke v Komendi dosegli 

več pomembnih uspehov. 

V organizaciji sosednjega Karate Kluba Ko-
menda je v športni dvorani v Komendi lanske-
ga novembra potekalo državno prvenstvo za
dečke v borbah in deklice v katah Sankukai.
Sodelovalo je 135 otrok iz vse Slovenije, ki so
se pomerili v športnih borbah in katah. Na iz-
jemno dobro obiskanem prvenstvu so otroci iz
Karate kluba Cerklje dosegli več pomembnih
uspehov. ”Karate je precej več od fizične spre-
tnosti, gre za celoto obvladovanja telesa in
duha,” pojasnjuje Marko Kramar, glavni tre-
ner in vodja Karate Kluba Cerklje. V klubu se-
daj trenira več kot 70 otrok na različnih stop-

njah in petnajst članov. Prizadeven trening, na-
predek v tehniki in osebnostni rasti se kmalu
pokažejo tudi v uspešnih nastopih na tekmova-
njih. Na letošnjem državnem prvenstvu so me-
dalje osvojili: Gal Kuhar (2. mesto, kategorija
starejši dečki), Jon Kuhar (2. mesto, mlajši
dečki), Urh Jenko (2. mesto, mlajši dečki), Ti-
motej Vrtnik (3. - 4. mesto, mlajši dečki).

Novi državni prvak v kategoriji starejših deč-
kov je postal Irinej Papuga, ki je ob svojem
uspehu povedal: ”Zelo sem zadovoljen, še 
posebno sem ponosen, ker sem ga dosegel v
domačem okolju”. 

Številno občinstvo je ob koncu tekmovanja z
aplavzom nagradilo nastop mladih karateistov
iz Cerkelj, ki so pokazali nekaj zanimivih udar-
cev in tehnike padcev. Slednje so izvedli v sku-
pini, na posebej atraktiven način in s tem pože-
li posebno priznanje obiskovalcev tekmovanja. 

”Ob treningu karateja postanem bolj zbran in
bolj samozavesten,” je zatrdil Andrej Lipužič,
ki je v letošnjem letu postal pomočnik trenerja
v karate Klubu Cerklje. ”Poleg tega mi karate
pomeni rekreacijo in seveda tudi praktično 
znanje, ki ga lahko uporabiš tudi v realni samo-
obrambi,« je še dodal Andrej. Alenka Pintar



Kultura
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Lesena peč je zažarela
Igralci dramske skupine Pod Stražo letos nadaljujejo z igranjem zelo 

uspešne burleske Lesena peč.

Dramska skupina Pod stražo, ki deluje pod okriljem Kulturnega 
društva Davorin Jenko Cerklje na Gorenjskem, je lani januarja na oder
postavila burko v treh dejanjih Lesena peč, ki jo je napisal Janez Jalen,
režirala pa Breda Žargaj. Prav zato so se igralci odločili, da burlesko 
izvedejo v pristnem domačem narečju. 

V predstavi sodelujejo igralci iz treh vasi Pšata, Šmartno in Poženik. Po
dveh lanskih uspelih predstavah v nabito polnem Borštnikovem hramu v
Cerkljah in gostovanju v Komendi, so morali zaradi poškodbe igralca z
gostovanji prekiniti, letos pa so se z igranjem odločili nadaljevati. Z igro
so v letošnji sezoni tako že uspešno nastopili v Cerkljah, gostovali pa so
že v Vodicah, Preddvoru in Ihanu. Po glasnem smehu in bučnih aplavzih
občinstva lahko potrdimo, da so z izborom igre Lesena peč naredili pra-
vo odločitev in vsakič privabili zadovoljstvo njihovim gledalcem. To daje
igralcem voljo in željo po nadaljnjem ustvarjanju. Vloge so igralcem pi-
sane na kožo. Zadnjo ponovitev v Borštnikovem hramu v Cerkljah si je
ogledal tudi nekdanji režiser Franci Perčič. Pohvalil je njihovo navduše-
nje za ljudsko igro in ohranjanje ljudskega izročila. Ljudska igra je bila
skozi zgodovino za slovenski narod velikega pomena. Ohranjala je jezik,
spodbujala druženje in nudila razvedrilo. Če se samo spomnimo, da je
skoraj vsaka večja slovenska vas imela svoj oder. Janez Kuhar

Ob zaključku predstave v Borštnikovem hramu v Cerkljah so bili igralci deležni
gromkega aplavza. / Foto: Saša Horvat

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

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

Nudimo vam veliko izbiro 
sadik za balkonska korita, gredice 

in grobove.

Ulica 4. oktobra 1
4207 Cerklje

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

ŠIVILJSTVO GRILC 

Šivanje po meri - vsa popravila oblačil.

M
ar

tin
 G

ril
c 

s.
p.

, 
U

lic
a 

4
. 

ok
to

br
a 

1
, 

4
2

0
7

 C
er

kl
je

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

UREJANJE VRTOV
Marko Andrej s. p., Zgornji Brnik 125

Telefon: 04/25 22 701, GSM: 041/519 870

Načrtovanje in urejanje vrtov, parkov ...
● sejanje trave in polaganje travne ruše

● sajenje in obrezovanje grmičevja 
● strojno zračenje trate

● obrezovanje sadnega drevja 

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.



Vsakoletno tradicionalno območno srečanje
odraslih folklornih skupin v organizaciji
JSKD, Območne izpostave Kranj, je bilo v
nedeljo, 27. februarja, v Cerkljah. Za veselo
razpoloženje v Kulturnem hramu Ignacija
Borštnika so pred skoraj polno dvorano poskr-
beli folklorni plesalci iz osmih folklornih

skupin, ki delujejo v občinah Naklo, Preddvor,
Jezersko, Šenčur, Cerklje na Gorenjskem in v
Mestni občini Kranj. Pred domačo publiko so
se predstavili tudi plesalci iz Folklorne
skupine Strmol pri DU Cerklje.

Jasna Paladin, 
foto: Matic Zorman

Kultura
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TRGOVINA Z AVTODELI 
IN AVTOMEHANIČNE STORITVE

Brane Dolinar

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

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

POGREBNIK d.o.o.

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

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

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

Srečanje folklornih skupin Bralni študijski krožek 
v Cerkljah

Pa ga imamo. Bralni študijski krožek Bere-
mo z Manco Košir, namreč, imenovan tudi
študijski krožek za širjenje bralne kulture. So
tematski študijski krožki, ki se od splošnih
razlikujejo le v osnovnem cilju: želijo zbujati
zanimanje za knjigo in skrbijo za promocijo
literature in branja. Zgodnje pomladanske
dneve lahko še popestrimo z branjem, modro-
vanjem in klepetanjem o prebranih knjigah,
literarnimi večeri, srečanji s pesniki in pisate-
lji, publikacijami, televizijskimi in radijskimi
prispevki in skupaj širimo bralni virus v oko-
lje. Prihodnjič se dobimo v četrtek, 17. marca,
v Petrovčevi hiši ob 18. uri, ko vam bomo v
branje ponudili čudovito avtobiografijo Tone-
ta Partljiča Hvala vam, bogovi, za te blodnje.
Pridite, povabite prijatelje in znance. Napove-
dujemo tudi skorajšnje snidenje z učiteljem,
pisateljem, dramaturgom, komediografom,
poslancem, ribičem gospodom Tonetom Par-
tljičem, ko nam bo spregovoril o najlepših in
najtesnobnejših trenutkih svojega življenja, o
odločenih odločitvah, njegovih ljubeznih ...
Gospod Partljič ničesar ne zamolči, izda nam
vse pomembne skrivnosti, a brez ene same
človeške izdaje. Datum srečanja bo objav-
ljen na spletni strani TIC-a, vabilo pa bomo
posredovali tudi prek tiskanih in radijskih
medijev. Daniela Močnik

Svoje plesno znanje so na srečanju folklornih skupin predstavili tudi plesalci iz FS Strmol pri DU Cerklje.



Razstava Dragice Markun

V galeriji Pr’ Petrovc je do konca marca na ogled fotografska razsta-
va sončnih zahodov z naslovom Škljoc, ki jo je avtorica Dragica Mar-
kun iz Srednje vasi postavila ob pomoči članov Društva likovnikov
Cerklje. ”Nenehno tekam s fotoaparatom po vasi in odkrivam nove in
nove motive. Seveda pa me fotografski aparat spremlja vsepovsod. To-
krat sem na ogled postavila sončne zahode, ki jih nenehno opazujem,”
je povedala Markunova, ki se ukvarja tudi s slikanjem in poezijo. 

J. P., foto: Matic Zorman 

Območna revija pevskih zborov
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna enota Kranj, je v

Kulturnem hramu Ignacija Borštnika v petek, 5., in v soboto, 6. marca,
pripravila Območno revijo pevskih zborov. V dveh dneh se je na odru
zvrstilo kar devet različnih pevskih zasedb, med njimi tudi tri iz Cerkelj
- Komorni moški pevski zbor Davorina Jenka Cerklje, Cerkveni žens-
ki pevski zbor Andreja Vavkna Cerklje in Cerkveni mešani pevski zbor
Andreja Vavkna Cerklje. J. P.

Počastili slovenski kulturni praznik
Ob slovenskem kulturnem prazniku je Občina Cerklje na Gorenj-

skem v sodelovanju z Unescovim klubom v Petrovčevi hiši pripravila
prireditev, na kateri so mladi ustvarjalci OŠ Davorina Jenka Cerklje ob
glasbeni spremljavi skozi besedo literarnih ustvarjalcev odstirali zna-
ne in neznane strani poezije in proze. Izbrali so domače avtorje Igna-
cija Borštnika, Antona Kodra, Matevža Ravnikarja Poženčana ter pri-
ložnosti primerno - dr. Franceta Prešerna. Prireditveni prostor so po-
pestrile ilustracije del iz Prešernovega opusa. Ob sklepu prireditve je
gospod župan Franc Čebulj nastopajočim poklonil knjigo Ignacij
Borštnik na poti domov v želji, da mlajša generacija še naprej nadalju-
je z ohranjanjem kulturnega izročila kraja, v katerem živijo.  

S. V., foto: Anton Sedej

Kultura
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Strokovnjaki so povedali, da je Monika iz-
redno nadarjena za slikanje, ki jo bo v prihod-
nje zagotovo pripeljalo še k velikim uspehom.
Na ogled je postavila 22 slik, med katerimi so
izstopali portreti ljudi in upodobitve živali.
Mlada umetnica večinoma upodablja s svinč-
nikom, akvarelom in suhimi barvicami, uspeš-
no pa tudi kipari. Najbolj navdušuje z babura-
mi iz gline. Na mednarodni kiparski koloniji v
Črnomlju je zmagala med keramiki. Monika
rada pomaga pri kmečkih delih očetu in mami
doma v Cerkljah. Je tudi članica Društva li-
kovnikov Cerklje, kjer še dodatno nadgrajuje
znanje in se udeležuje društvenih razstav. Za-
veda se, da umetniške poti ne vodijo skozi
udobne fotelje brezskrbnosti in sanj, a jo kljub
temu privlačijo z nepremagljivo močjo. Kot
pravi sama, je veliko risala in ustvarjala že v
rani mladosti, prva boljša dela pa so začela na-
stajati že v prvem letniku. Znanje se je stop-
njevalo in izoblikovala je svoj stil slikanja. 

Janez Kuhar

Prva razstava Monike Slemc
V galeriji Petrovčeve hiše je bila februarja na ogled prva samostojna razstava slik domačinke 

in izredno nadarjene 16-letne slikarke Monike Slemc, sicer dijakinje Srednje šole za oblikovanje 
in fotografijo v Ljubljani. 

Slikarka pred avtoportretom, ki ga je naslikala lani.

Dragica Markun s svojimi fotografijami sončnih zahodov

Mladi ustvarjalci OŠ Davorina Jenka Cerklje 
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Kamro Petrovčeve hiše so na valentinovo obiskali ljubitelji poezije in
Egonovi prijatelji. Egon Rener je sodobni vitez, oziroma bolje rečeno tru-
badur, saj namesto meča raje suče pero. Človek odprtega srca, kakršen
Egon je, svet okoli sebe čuti v vsej svoji raznolikosti. Kar čuti, najraje
ubesedi v večernih, če ne že kar nočnih urah, piše pa o medsebojnih člo-
veških odnosih, ki so del vsakdanjika, a na njih vse preveč pozabljamo.
Urica v ponedeljkovem popoldnevu je bila namenjena točno temu. Dru-
ženju ob recitalu Egonove poezije ob akustični zvočni podlagi kitare, za
katero je poskrbel izkušeni kitarist Jure Vižintin. Kot pravi, je Egon svo-
jo prvo pesem napisal pri trinajstih letih, pod odejo, svetil pa si je z bate-
rijo. Res je, svoje poezije ustvarja iz svoje notranje nuje po ustvarjanju
svetov, takšnih in drugačnih. Katarzičnih, očiščevalnih pisanj je Egon
spisal že kar nekaj, koliko točno, še sam ne ve. Tudi ne zanima ga, važ-
no mu je, da je to, kar spiše, všeč njemu samemu, vseeno pa ga veseli, ko
vidi pozitivne odzive poslušalcev. Svet besed, ki ga ustvarja, pa si želi iz-
dati, a ne le v običajni zbirki, ki bi bila zdravilo za dušo. Kot pravi sam,
naj bo tudi paša za oči, zato išče ilustratorja, ki bi njegovim iskrenim pes-
niškim ustvarjanjem dodal še vizualno podobo. Matic Zorman 

Druženje ob recitalu 
Egonove poezije

NOV DELOVNI ČAS:

Obratujemo ob vikendih

Petek od 16. do 22. ure

Sobota od 11. do 22. ure

Nedelja od 11. do 16. ure

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

ribje jedi, solate in sladice).

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

Letni vrt, igrala za otroke

Dvorje 46/b, Cerklje

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.

Z veseloigro polnijo dvorane
Dramska skupina kulturno umetniškega društva Pod lipo Adergas

je v soboto, 29. januarja, in nedeljo, 30. januarja, gostovala z veselo-
igro v treh dejanjih Vinka Koržeta Micki je treba moža v dvorani
Kulturnega hrama Ignacija Borštnika v Cerkljah. Dvorana je bila oba
večera polna, gledalci pa so igralce ob koncu predstave nagradili z
dolgim aplavzom. Veseloigra se dogaja med obema vojnama in ob-
ravnava takrat že usihajočo navado trdnih kmetov, ki so svojim otro-
kom radi izbirali partnerje za skupno življenje. Zgodba ima prese-
netljiv konec! Nastopa deset igralcev. Igro sta režirala Veronika in
Silvo Sirc, ki je pred štiriintridesetimi leti, ko je bila veseloigra pr-
vič zaigrana v Adergasu, igral gospodarja Matevža. Janez Kuhar

Igralci skupaj s svojim režiserjem Silvom Sircem
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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

Ke
rn
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s.
p.

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

stanovanje: 04/25 22 043

GSM: 041/781 023

M a r t i n J e n k o
d
.o

.o
.

AVTOKLEPARSTVO

www.gorenjskiglas.si

Na OŠ Davorina Jenka smo v lanskem šol-
skem letu poskusno začeli izvajati integrirani
pouk tujega jezika - angleščine. Učiteljica Bar-
bara Frantar je v okviru projekta Zavoda RS za
šolstvo enkrat na teden izvajala pouk v enem pr-
vem razredu. V letošnjem šolskem letu pa pote-
ka integrirani pouk v vseh prvih in drugih raz-
redih. Integracija angleščine ne pomeni, da ima-
jo učenci angleščino kot predmet v svojem urni-
ku. Učitelja angleščine se učencem pridruživa
pri enem izmed njihovih predmetov in del učne
ure izvedeva v angleščini. 

Zakaj pa je sploh potrebno začeti s tujim jezi-
kom tako zgodaj? Strokovnjaki, ki se ukvarjajo
z razvojno psihologijo, so dokazali, da otroci
največ jezika lahko osvojijo ravno v tem obdo-
bju, nato pa se ta zmožnost postopoma zmanjšu-
je. Takšen pouk je tudi prispevek k večjezično-
sti in razumevanju večkulturnosti tako v last-
nem okolju kakor tudi v Evropi in zunaj evrop-

skih meja. Zato v takšen način pouka vključuje-
mo tudi našega tujega učitelja iz Zambije.Učen-
ci pri pouku tujega jezika pridobivajo in razvi-
jajo jezikovna in nejezikovna znanja, jezikovne
in spoznavne zmožnosti, spretnosti, stališča in
vrednote ter ključne kompetence za vseživljenj-
sko učenje. Vse to jim omogoča dejavno, uspeš-
no in kritično vključevanje v njihovo osebno,
šolsko in družbeno okolje, v nadaljnje šolanje in
bodoče poklicno udejstvovanje. Cilj učenja tuje-
ga jezika je sporazumevanje v tujem jeziku in
uresničujemo ga z obravnavo določenih vsebin.
Pri izbiri učnih vsebin učitelja upoštevava krite-
rij ustreznosti (primernost teme razvojni stopnji
učencev in znanju prvega in tujega jezika) ter
kriterij aktualnosti in zanimivosti za učence.

Decembra lani smo cilje in način izvajanja in-
tegriranega učenja tujega jezika predstavili tudi
staršem, ki so nas pri tem podprli z vrsto pozi-
tivnih mnenj. Anže Perne

Učenci se učijo v angleščini

Skrbimo za sebe in za druge
V Vrtcu Murenčki pri OŠ Davorina Jenka Cerklje v tem šolskem letu skupaj z osnovno šolo

izvajamo celoletni projekt z naslovom Skrbimo za sebe, za druge, za živali in okolico. 
Otroci so v vseh oddelkih preko igre in pravljic spoznavali sebe, svoje telo, vzpostavljali 
prijateljske vezi, se učili pravil v odnosih in spoznavali svoja čustva. Novembra smo se 
srečevali z drugačnostjo (duševna in telesna prizadetost), januarja pa smo spoznavali, da na
svetu živijo otroci, ki so si drugačni po barvi kože, jeziku in načinu življenja. Na igriv način
smo potovali okrog sveta, veliko plesali, prepevali in iskali informacije v knjigah. V veliko
pomoč nam je bil učitelj Steven iz Zambije, ki nas redno obiskuje v vrtcu. V prihajajočih
mesecih bomo na podoben način spoznavali ptice in se pogovarjali o hišnih. Projekt bomo 
zaključili s skrbjo za okolico. Ker je letos mednarodno leto gozdov, bomo na igrišču vrtca
posadili novo drevo, skrbeli za čistočo okolice vrtca ter se vključili v očiščevalno akcijo. 
Vsebino projekta bomo zaokrožili s kulturno prireditvijo za starše 24. marca 2011 v športni
dvorani Cerklje ter z razstavo otroških izdelkov v maju. Irena Naglič

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

Obiščite nas na sejmu v Komendi od 25. do 27. marca
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V začetku februarja je bil v Kulturnem hra-
mu Ignacija Borštnika v Cerkljah že enajsti do-
brodelni koncert Podarim ti pesem. Ker je dvo-
rana v preteklosti pogosto pokala po šivih, so se
na Osnovni šoli Davorina Jenka letos prvič od-
ločili pripraviti dve prireditvi, na katerih so
učenci svojim vrstnikom, staršem in drugim 
obiskovalcem pokazali glasbene, plesne in pev-
ske talente, obenem pa so počastili Prešernov
dan. ”Dvorano smo obakrat napolnili, skupaj
smo našteli okoli 750 obiskovalcev, zato bomo
tudi v prihodnje prirejali po dva koncerta,” je
bila zadovoljna učiteljica Irma Bezovšek, ki
skupaj s sodelavkami Ano Žagar, Bredo Žar-
gaj in Irmo Močnik že enajst let uspešno pri-
pravlja dobrodelni koncert. S prostovoljnimi

prispevki so tokrat zbrali dobrih dva tisoč evrov,
namenili pa so jih v šolski sklad, saj želijo vsem
učencem omogočiti vključevanje v dejavnosti
razširjenega programa šole.

V dobri uri in pol programa se je na odru zvr-
stilo 99 nastopajočih, ki so skupaj pripravili 29
točk. Obiskovalci so tokrat videli nekaj več
plesnih točk, znova so navdušile orientalske
plesalke, hip hoperji, baletniki in plesalci
rock’n’rolla, učenci so se izkazali z igranjem
klavirja, kitare, citer, violine, harmonike, flavte
..., učenke so navdušile s petjem. S pevskimi
sposobnostmi je znova osupnila šestošolka Zala
Smolnikar, zelo pa se je izkazala tudi deveto-
šolka Ingrid Ulaga, ki so jo komaj prepričali za
nastop. ”Res sem kar precej oklevala, a sem si

rekla, da imam tokrat zadnjo možnost za nastop
na tej prireditvi, saj s tem šolskim letom zapuš-
čam šolo. Pojem v šolskem pevskem zboru, pr-
vič pa sem solo pela pred tako veliko publiko.
Ni mi žal, zame je bila to nova izkušnja. Nisem
se bala nastopiti pred starši, bolj me je bilo strah
zaradi vrstnikov, saj so bolj strogi,” je v smehu
dejala Ingrid. Prireditev sta sproščeno povezo-
vala Tilen Mihelčič in Tadej Verbič.

Bezovškova se je ob koncu zahvalila nastopa-
jočim, ki so podarili svoje znanje, talente in čas,
ter obiskovalcem, ki so jih prišli spodbujat, in
so obogatili šolski sklad. Dodala je še, da se po
prireditvi sodeč ni treba bati za mladino v Cer-
kljah.                                     Ana Hartman, 

foto: Matic Zorman

Mladi pokazali talente
Na dobrodelnem koncertu Podarim ti pesem se je predstavilo skoraj sto mladih talentov. 

Za šolski sklad so zbrali dobrih dva tisoč evrov.

Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje se je letos drugič pridružila tek-
movanju za zlato kuhalnico, ki ga prireja Turistična zveza Slovenije.
Učenci od šestega do osmega razreda z več kot devetdesetih osnovnih šol
so kuharske spretnosti že pokazali na regijskih tekmovanjih. Eno od njih
je sredi februarja potekalo na Srednji gostinski in turistični šoli Radovlji-
ca, kjer se je v pripravi piščančjih prsi, dušenega rdečega zelja in matevža
pomerilo deset tričlanskih ekip. Šolo iz Cerkelj so uspešno zastopali os-
mošolec Jurij Močnik ter Anja Šenk in Matevž Zevnik iz sedmega
razreda, ki so osvojili srebrno priznanje.

”Na tekmovanju so se učenci naše šole dobro odrezali, malo je bilo 
prisotne treme. Njihove jedi so bile zelo okusne, po oceni komisije pa so
imeli preveč odpadka pri pripravi dekoracije,” je povedala mentorica Re-
nata Flander. Pred tekmovanjem so omenjene jedi pripravljali pri
izbirnem predmetu Sodobna priprava hrane in načini prehranjevanja,
spretnosti pa so učenci urili tudi doma. ”Za osnovo smo uporabili recepte
iz učbenika za srednje šole, ki smo jih malo spremenili glede na naš okus,
pri pripravi pa smo uporabili živila ekološke pridelave, kolikor je bilo to
mogoče. Matevža smo izboljšali z drobnjakom in sladko smetano,
piščančje prsi pa smo premazali z medom, da je bila koža lepše barve,”
je še pojasnila Flandrova.             Ana Hartman, foto: Gorazd Kavčič

Jan Krajnik je zaigral na klavir. V hip hop skupini pleše tudi Špela Hudobivnik.

Pokazali kuharske spretnosti
Učenci iz Cerkelj so na regijskem tekmovanju za zlato kuhalnico osvojili srebrno priznanje.

Anja Šenk, Jurij Močnik in Matevž Zevnik
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Saj veste - vse nametano, polna soba igrač, niti stopiti ne moreš nikamor,
ne da bi kakšno pohodil. To je sodoben svet naših otrok. Najti ustrezno
mero pozornosti je vsekakor umetnost, ki se je ni lahko naučiti. Pri tem je
dobro upoštevati dejstvo, da otroka vzgajamo, da bo postal samostojen in
odgovoren.

Problem današnjega okolja je, da otroke ”ovijamo v vato”, ker v zuna-
njem svetu niso več varni. Pogosto poslušamo besede, ”kaj pa, če se mu
kaj naredi”, te besede naj bi vplivale tudi na izvedbo Pižama žura, ki je bil
letos že štirinajsti.

Vzgojiteljice in pomočnice v vrtcu Zalog smo bile pripravljene poskrbe-
ti za varnost otrok, saj so otroci in starši že septembra spraševali, kdaj bo
pižama žur. V januarju smo skupaj z otroki in starši začeli načrtovati de-
javnosti. Navezali smo jih na letošnji projekt: Spoznavam sebe, druge lju-
di, živali in okolico. Otroci so prišli v vrtec v petek zjutraj, starši pa so po-
nje prišli v soboto zjutraj. Na ta način so starši lahko preživeli popoldan
brez pogledov na uro, otroci pa so dokazali, da niso tako zelo odvisni od
njih in noč preživeli v vrtcu. Žur se je začel s sprehodom v Lahovče na
ogled kmetije Pr’Tomažič, kjer smo si najprej zaploskali ob dosegu cilja,
razvijanje vzdržljivosti pri hoji. Otroci so s suhim kruhom nahranili ovce
in koze. Ogledali smo si teličke, molžo in hranjenje krav ter poslušali ogla-
šanje živali. Tomažičeva mama pa nam je postregla s flancati in toplim ča-
jem. Po vrnitvi v vrtec smo vzgojiteljice in pomočnice otrokom zaigrale
zgodbo Ovčka Mili, kjer je ovčka dobila od gospodinje spleteno srajčico
s prelepim vzorcem. Nadaljevali smo s tiskanjem majic, ki so jih podarili
starši. Nato smo povečerjali palačinke, ki sta jih spekli naši kuharici. Že
malo utrujeni smo skupaj pripravili prostor za spanje in se oblekli v piža-
me. Otroci so nestrpno čakali, da smo se tudi vzgojiteljice in pomočnice
preoblekle v pižame, saj se je takrat začelo rajanje. Toda ne dolgo, kajti po
zanimivem in napornem dnevu so otroci hitro zaspali.

Vsako leto otroci nestrpno pričakujejo pižama žur, in ker v vrtcu vemo,
da nekateri otroci naredijo s pižama žurom pomemben korak in prvič noči
ne prespijo v bližini staršev, ga ohranjamo. Ko nas obiskujejo osnovnošol-
ci in srednješolci, nam je prijetno slišati: ”Ali imate še pižama žur?”, saj
bi se ga z veseljem spet udeležili. Ida Vadnov
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KLEPKLEPARSARSTTVVO IN KRO IN KROOVVSSTTVVOO

JENKJENKOO
Adergas 6, 4207 Cerklje na Gorenjskem

Tel.: 04/252 70 10, fax: 04/252 70 11, GSM: 041/647 499

oblazinjeno pohištvo

T: 01/723 92 16
info@groselj.si

www. .si

051/ 877 920naročite katalog:

www. .si

oblazinjeno pohištvo

TAPETNIŠTVO
Viljem Grošelj s.p.
SALON  V+grošelj
Suhadole 57
1218 Komenda
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- kuhinjskih kotov,

klopi, stolov, vrat, navtike...

- , okrasne blazine,

tabureji, stoli, ...

- širok

sedežne garniture

tapiciranje

vzmetnice
sedalne vreče

izbor materialov

izdelava po meri
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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.
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Pižama žur
v vrtcu Murenčki

Otroški parlament in vpliv medijev
V četrtek, 10. februarja 2011, smo se predstavniki OŠ Davorina Jen-

ka Cerklje na Gorenjskem, OŠ Stražišče in OŠ Orehek z učitelji zbrali
v učilnici 208 in z nekaj uvodnimi besedami začeli naš parlament z
naslovom Vpliv medijev na oblikovanje mladostnikov. Naprej smo si
ogledali posnetek z naslovom ”Where the bloody hell are you?” in
prebrali članek z naslovom ”Madžari spet usodni za gorenjski vrtec”.
Prišli smo do ugotovitve, da si vsak pod določenim naslovom ustvari
svoje mnenje in predstavlja nekaj drugega. Potem smo pozdravili
našega gosta Petra Šalamona, ki je moderator in novinar na Radiu
Kranj. Govorili smo o tem, kako so se mediji spreminjali skozi leta,
kako poteka delovni dan novinarja, kdo so njegovi viri, kako nastaja-
jo reklame in še marsikaj. Povedal nam je tudi nekaj anekdot iz 10-
letnega dela na radiu. Bila je zelo zanimiva in poučna tema, zato se
že vsi veselimo naslednjega parlamenta. Urša Plevel, 9. c

Privoščite si nekaj trenutkov 
in v miru preberite Gorenjski glas, ki za vas 
izhaja vsak torek in petek.

Naj vas prijazno povabimo k naročilu. 
Tel.: 04/201 42 41 ali e-pošta: narocnine@g-glas.si. 
Z veseljem pričakujemo vaš odziv!
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Vaška skupnost Pšata pod vodstvom Nandeta Podjeda tudi letos ob po-
toku Pšata organizira tradicionalno že 8. Gregorjevo s spustom ladjic, ki
so jih otroci izdelali na štirih ustvarjalnih delavnicah v Petrovčevi hiši
in Družinskem in mladinskem centru Cerklje. ”Zdi se mi prav, da naj-
mlajše motiviramo za ročne spretnosti, da se takole skupaj družimo in
nenazadnje, da ohranjamo mnoge že skoraj pozabljene stare običaje,
med katere sodi tudi spuščanje ladjic na gregorjevo. Ladjice smo izde-
lali iz lesa, stiropora, kartona in drugih materialov, a okolja s tem ne
bomo onesnaževali, saj Pšato na gregorjevo zagradimo in vse odpadke
zatem tudi pospravimo,” je povedal Nande Podjed. Plovnost svojih lad-
jic bodo najmlajši na brzicah Pšate preizkusili na predvečer tega stare-
ga ljudskega praznika, torej danes, 11. marca, ob 16. uri. Gregorjevo, ko

se po starem izročilu ženijo ptički, je nekdaj veljal za prvi pomladni
dan, s spustom gregorčkov, kakor rečemo preprostim plovilom s
svečkami, pa simbolično ‘vržemo luč v vodo’. Včasih so ta dan namreč
težko čakali predvsem obrtniki in delavci, saj je sv. Gregor naznanil, da
je dan že tako dolg, da zimsko delo ob slabi razsvetljavi ne bo več
potrebno. Jasna Paladin
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KMETIJSKA ZADRUGA CERKLJE, Z.O.O. 
Slovenska cesta 2,
4207 Cerklje na Gorenjskem
Tel.: 04/252 90 10
info@kzcerklje.si 

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

Delo na polju in vrtu se je že pričelo, zato vam po ugodnih
cenah nudimo bogat izbor semenskega krompirja 

in ostalih semenskih vrečk  vrtnin,  zemljo, korita in sadike
za nasajanje ter še mnogo drugega.

ZAMUDNIKI VRTIČKARJI, POZOR!
Semenski krompir 3 kg, 5 kg in 25 kg še na zalogi.

NOVO PRI NAS - gradbeni material tudi v trgovini Cerklje.

IZ NAŠEGA PROGRAMA:
PROGRAM ZA KMETIJSTVO ● Odkup in prodaja mleka ● Odkup in prodaja živine ● Odkup in prodaja

poljščin ● Krmila ● Gnojila ● Kmetijska semena ● Program za varstvo rastlin ● Več vrst profesionalnih čistil
za mlekovode in sredstev za odpravljanje težav pri živalih iz proste prodaje.

PROGRAM ZA DOM IN VRT ● Sadike ● Lončnice ● Gnojila ● Program za varstvo rastlin ● Orodje za dom in
vrt ● Hrana in oprema za male živali ● Gradbeni program ● Program za ekološko vrtnarjenje ● Program

zdrave domače hrane s slovenskih kmetij (domači rezanci, keksi, vino, jabolka ...)

Otroci so navdušeno izdelovali svoje ‘gregorčke’, ki jih bodo po brzicah Pšate
spustili danes, 11. marca, ob 16. uri.




