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Selitve v upravni enoti
Z Upravne enote Kranj so obvestili, da

bodo predvidoma v začetku novembra pre-
selili oddelek za upravne notranje zadeve in
sprejemno pisarno v pritličje stavbe Sloven-
ski trg 1 v Kranju. V pritličju bo upravna
enota nudila strankam vse hitre storitve:
sprejem vseh vlog, overitve, postopki izdaje
vozniških in prometnih dovoljenj, potnih li-
stin in osebnih izkaznic, prijave prebivališča,
izdajo vseh izpiskov iz matične službe, po-
dročje tujcev in vsa potrdila iz uradnih evi-
denc (zemljiškoknjižni izpiski, geodetski po-
datki, ipd.). Ob preselitvi bo upravna enota
poskusno vzpostavila dva jutranja šalterja,
ki bosta skupaj s sprejemno pisarno odprta
že od 7. ure dalje. Če se bodo izkazale potre-
be strank po zgodnjih jutranjih storitvah, bo
upravna enota to prakso obdržala. S tem že-
lijo strankam nuditi hitre, dostopne in učin-
kovite storitve. Obveščajo tudi, da se bo od-
delek za okolje in kmetijstvo preselil v 2.
nadstropje stavbe, kamor lahko pridete tudi z
dvigalom. ”Z izvedeno selitvijo bo upravna
enota zaokrožila svoje poslovanje v starem
delu stavbe. S tem se bo bistveno izboljšala
dostopnost upravnih storitev za stranke, saj
se bodo le te v največji meri opravljale v pri-
tličju stavbe, stranke pa bodo imele možnost
večino storitev opraviti hitro in na enem me-
stu,” so sporočili z upravne enote. S. Š.

Na naslovnici: novi doprsni kip Franceta Kimovca 
v Cerkljah, foto: Matic Zorman

NOVICE IZPOD KRVAVCA (ISSN 1406 - 1369) so priloga
Gorenjskega glasa za občino Cerklje. Prilogo pripravlja
Gorenjski glas, odgovorna urednica Marija Volčjak,
urednik Simon Šubic, oglasno trženje Janez Čimžar,
041/704-857. Priprava za tisk Gorenjski glas, tisk: SET,
d. d., Vevče. NOVICE IZPOD KRVAVCA številka 3 so
priloga 78. številke Gorenjskega glasa, 30. septembra
2008, 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

Na Zgornjem Brniku so že začeli graditi
sekundarno kanalizacijo, čeprav je s tem
projektom občina neuspešno kandidirala za
sredstva iz strukturnih skladov ... 

”Za sekundarno kanalizacijo na Zgornjem Br-
niku smo dvakrat kandidirali za sredstva iz
strukturnih skladov, vendar smo bili obakrat za-
vrnjeni. Razloženo nam je bilo, da smo svojo
kvoto denarja do leta 2010 že porabili za obno-
vo Petrovčeve hiše, preostali denar pa, da bomo
lahko za druge projekte porabili od leta 2010 do
2013. Glede na znane ocene, da se sredstva iz
strukturnih skladov, pa tudi iz kohezijskega, ne
črpajo, kot je bilo predvideno, se sprašujem, za-
kaj Regionalna razvojna agencija Gorenjske oz.
BSC Kranj in vladna služba za lokalno samo-
upravo in regionalni razvoj nista podprli našega
projekta. Naj ob tem dodam, da bomo hkrati s
kanalizacijo na Zgornjem Brniku obnovili ali na
novo postavili tudi drugo komunalno in cestno
infrastrukturo, vključno s pločnikom. Za ploč-
nik od vseh lastnikov zemljišč še nimamo sogla-
sij, vendar optimistično upam, da bomo tudi to
vprašanje razrešili do začetka gradnje pločnika.
Kanalizacijo v vzhodnem delu vasi pa bomo za-
čeli graditi v prihodnjem letu.”

Pred kratkim ste napovedali, da se bo re-
konstrukcija regionalne ceste Vopovlje-Spod-
nji Brnik in križišča na Spodnjem Brniku za-
čela še letos, še pred poletjem pa ste dejali, da
se projekt letos še ne bo začel. Kako to?

”Odločitev o prestavitvi začetka rekonstruk-
cije ceste Spodnji-Brnik Vopovlje na prihodnje
leto je bila v resnici že skoraj sprejeta. Sedaj pa
lahko z zadovoljstvom povem, da sem z lobira-
njem v zadnjih mesecih uspel doseči, da jo
bodo začeli kmalu. S strani države sicer še ni
zagotovljenih vseh sredstev, zato bo naloga ob-
čine v prihodnjih mesecih izboriti si manjkajo-
ča sredstva v državnem proračunu. Predvideno
je, da letos začnemo z obnovo vodovoda ter
gradnjo meteorne in fekalne kanalizacije, nato
sledita pločnik in obnova ceste, na koncu pa še
izgradnja krožišča. Investicijo naj bi končali
prihodnje leto jeseni.”

Kako pa je z drugimi lani napovedanimi
investicijami? 

”Večino smo uresničili oziroma še uresniču-
jemo. Največ dela smo opravili na področju ka-
nalizacije in istočasne obnove vodovodne infra-
strukture na območju Cerkelj. Primarna kanali-
zacija je sedaj zgrajena vse do dvorjanske cer-
kve, razen dveh delov v Trnovljah. Dokončno
smo letos uredili tudi okolico osnovne šole s
šolskimi športnimi igrišči in ureditvijo fasade
na severnem delu šolskega poslopja. Obnavlja-
mo Petrovčevo hišo, asfaltirali smo krajši odsek
ceste Ambrož-Jezerca, uredili smo še nekatere
druge manjše cestne odseke, med njimi tudi t. i.
Bavantov ovinek, kjer je sedaj bolj oprijemljiv
asfalt. Začeli smo tudi s precej zahtevno rekon-
strukcijo ceste Grad-Ravne. Ta projekt je bil za-
hteven tudi zaradi zapletenega pridobivanja so-
glasij lastnikov zemljišč. To cesto so namreč

zgradili že pred 48 leti, vendar nekdanja občina
Kranj ni poskrbela za odkup zemljišč, zato je
bilo med lastniki precej nejevolje. Občina Cer-
klje bo sedaj začela s postopki odkupa teh zem-
ljišč in dodatnih, ki jih rabimo za tokratno ob-
novo in širitev. Zgradili smo tudi center za lo-
čeno zbiranje odpadkov. Gradnja zbirnega cen-
tra je bila precej draga, stala je namreč kar oko-
li 400 tisoč evrov, saj smo ga zgradili v dveh ni-
vojih. Zgradili smo namreč rampo, pod katero
bodo postavljeni zabojniki, zato bodo občani
odpadke vanje lažje odlagali.”

Katere investicije načrtujete v prihodnjem
obdobju? 

”V zadnjem letu smo pristopili k pripravi
projektne dokumentacije, ki bo služila za iz-
vedbo novih investicij. Tako smo že pridobili
gradbeno dovoljenje za gradnjo kanalizacije in
obnovo vodovoda na relaciji Pšata-Zalog. Pro-
jekti nastajajo tudi za preostali del občine, kjer
še ni kanalizacije, na primer Zalog-Klanec, še
bolj pa za traso Spodnji Brnik-Vopovlje-La-
hovče, ki je zaradi širitve letališča naša pred-
nostna naloga. Projekte pripravljamo za dogra-
ditev vrtca v Cerkljah, smo tudi v fazi pridobi-
vanja projekta za ureditev nogometnega centra
Velesovo. Ta trenutek se pripravljamo na prija-
vo na javni razpis za obnovo krvavškega vodo-
vodnega sistema, vključno z obnovo primarne-
ga vodovodnega kanala v vseh petih občinah,
ki se napajajo iz njega. Koordinator in nosilec
projekta je občina Cerklje, na njem delamo že
najmanj leto dni. Kakor nam sedaj obljubljajo
na ministrstvu za okolje in prostor, bo vseh pet
občin za izvedbo tega projekta skupaj prejelo
približno osem milijonov evrov kohezijskih
sredstev, štiri milijone pa bomo morali priskr-
beti sami po ključu porabe vode v posamezni
občini. Občina Cerklje ima največji, 35-odstot-
ni delež v investiciji, tudi zaradi napovedane
širitve brniškega letališča, ki bo kmalu potre-
bovalo dodatnih 20 litrov vode na sekundo.”

Bo po obnovi krvavškega vodovoda iz pip
občasno še pritekla kalna voda?

”Ne bi več smela, saj bomo poskrbeli za fil-
tracijo vode na njeni poti od vrtine oziroma za-
jetja do končnega uporabnika.”

Nalijmo si čistega vina
Rekonstrukcijo ceste Spodnji Brnik-Vopovlje bodo vendarle začeli še

letos, napoveduje cerkljanski župan Franc Čebulj. 

Župan Franc Čebulj



Kako kaže z gradnje doma starostnikov, ki
ga morate na podlagi prejete koncesije zgra-
diti do leta 2010?

”Za dom starostnikov v Šmartnem smo tudi v
fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja, za ta
postopek pa je bolj odgovoren kranjski Gradbi-
nec Gip, ki je lastnik zemljišča. V pogojih po-
deljene koncesije je leto 2010 res postavljeno za
končni rok izgradnje doma starostnikov, vendar
moram tu opozoriti, da koncesijske pogodbe še
vedno nismo podpisali, ker je ministrstvo za
delo, družino in socialne zadeve prejelo nekaj
pritožb nad razdelitvijo vseh koncesij. Raču-
nam, da jo bomo vseeno podpisali še letos.
Gradnja doma bo draga in je občina ne bo spo-
sobna sama financirati, zato iščemo resnega
partnerja. Pri vsem tem se mi zdi nekoliko ne-
navadno, da ministrstvo zgolj podeljuje konce-
sije, ne financira pa gradnje domov. Če imamo
denar za patrie, bi ga morali imeti tudi za soci-
alne projekte. Vsaj ne bi imeli velikih afer.”

Se lahko zgodi, da doma ne bi zgradili
pravočasno?

”Ta možnost obstaja v primeru, da ne bomo
uspeli najti pravega partnerja za izvedbo pro-
jekta, ki je vreden 12 milijonov evrov. Treba je
vedeti, da se je realizacija projekta zaradi poli-
tičnih nasprotovanj znotraj občine zavlekla za
nekaj let, v tem času pa se je njegova vrednost
podražila za sto odstotkov. Pred nami je še vr-
sto drugih zahtevnih projektov, in če ne bomo
uspeli pridobiti dodatnih sredstev iz različnih
naslovov, bo nastala težka situacija. Ta mandat
bo še zelo zahteven, glede na rezultate zadnjih
volitev pa še bolj.”

Kaj s tem mislite?
”Hvaležen sem vsem volivcem in volivkam

v občini Cerklje, ki so me na zadnjih volitvah
v državni zbor podprli, a ta podpora je bila
vseeno premajhna, da bi občina Cerklje imela
svojega poslanca v naslednjem sklicu držav-
nem zboru. Preseneča me, da v občini Cerklje
še vedno obstaja sindrom, da se odločajo za
ljudi, ki nimajo popolnoma nobene veze z lo-
kalnim patriotizmom. Nastopil sem z jasnim
programom, ki je izhajal predvsem iz priori-
tetnih projektov v naši občini. Vse bolj sem
prepričan, da so sedaj pod vprašajem nekateri
načrtovani projekti, kot je dom starejših obča-
nov, nogometni center Velesovo, pa tudi širi-
tev vrtca v Cerkljah, saj smo tri dni pred volit-
vami prejeli negativni odgovor s strani minis-
trstva za šolstvo in šport za sofinanciranje do-
graditve vrtca. Denar je v Ljubljani, ne pa v
Cerkljah. To je verjetno posledica razmišlja-
nja, da občani in občanke mislijo, da so vsi
projekti v občini Cerklje v zadnjih 14 letih pri-
šli sami po sebi. Potrebno je bilo polno anga-
žiranosti in vzpostaviti kontakte na najvišjih
državnih nivojih ter ob tem za vsak cent se bo-
riti in iz njega čimveč narediti. Samo obnova
regionalne ceste Cerklje-Zgornji Brnik-Spod-
nji Brnik je bila zagotovo zasluga mene kot
državnega poslanca, da je občina Cerklje pri-
dobila sredstva za rekonstrukcijo omenjene
ceste. Prav zanimivo bi bilo pogledati občine
na Gorenjskem, ki je glede na število prebival-
cev v teh letih uredila ali pa še ureja toliko dr-
žavnih cest, kot prav občina Cerklje na Go-
renjskem. Naj spomnim še na eno značilnost

cerkljanskega območja. Včasih so bili uprav-
ljavci ali lastniki lokalov na Krvavcu samo iz
sosednjih republik, po osamosvojitvi Sloveni-
je in nastanku občine Cerklje pa se je ta poli-
tika bistveno spremenila, in sicer v podporo
domačinom, ki danes uspešno nudijo gostin-
ske storitve na območju Krvavca. Kljub temu
pa bi močna cerkljanska zavist kmalu pripelja-
la do tega, da po normalnem postopku ne bi
uspeli začeti z obnovo in širitvijo ceste Grad-
Ravne. Ko so nam preimenovali Letališče Br-
nik v Letališče Ljubljana, na to razen mene in
g. Kalinška ni nihče odreagiral. Bilo je polno
govorjena po raznih kuloarjih, predvsem v va-
seh Spodnji in Zgornji Brnik, vendar pa nato
ni nihče uradno odreagiral. Taka preimenova-
nja so se vršila v sistemu, ki smo mu rekli
enopartijski sistem. Dovolj je bilo tiščanja gla-
ve v pesek, čas je, da si nalijemo čistega vina.
Cerklje pač ni občina Naklo ali občina Šenčur,
ki sta primestni občini Kranja. Smo na obrob-
ju in zato je naše področje odrinjeno od more-
bitnih investitorjev (razen Letališče Brnik), na
kar kaže tudi zadnja obrazložitev potencialne-
ga investitorja za wellnes center v Češnjevku,
da zaenkrat ne nameravajo graditi, ker ni mož-
no dobiti upravljavca oz. je pod vprašanjem
ekonomska upravičenost take investicije. Gle-
de na zahtevne finančne projekte, ki jih je nuj-
no treba realizirati v dveh do štirih letih, bo
potrebna podpora vlade RS oz. njenih ministr-
stev. Če bo v prihodnje vlada tudi tako mače-
hovska do naše občine, bom razmislil tudi o
morebitnem predčasnem odstopu župana ob-
čine Cerklje na Gorenjskem.” 

Pogovor z županom
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V času od 15.9. do 1.11. 2008 bodo veljale 
zelo ugodne AKCIJSKE cene sveč.

Da Vas bo tudi jeseni razveseljeval pogled 
na cvetoče gredice, smo Vam v našem Vrtnem centru

za letošnjo jesen pripravili bogato izbiro: 

mačeh, trajnic, callune, krizantem.
SIMON SODNIK, s. p.

Tel., fax: 04/25 23 061, GSM: 031 760 594
Zalog 55, 4207 Cerklje na Gorenjskem

- 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.

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

NUDIMO VAM VSE ZA UREDITEV GROBOV
( sveče, pesek, zemljo, lončne krizanteme,…)

VESELIMO SE VAŠEGA OBISKA!

Del. čas: od pon. - pet. od 10. - 19. ure, sob. od 8. - 17. ure, 
nedelja in prazniki zaprto.  INFO: 051/312-514 

VRTNI CENTERček JAGODA
Andreja Bogataj s.p., Spodnji Brnik 40, 4207 Cerklje
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Občinski nagrajenci

Občinski nagrajenci v letu 2008
Letošnja občinska priznanja so prejeli Silvester Sirc, PGD Zgornji Brnik, KUD Pod lipo 

Adergas in Anica Žura.

Naziv častni občan Občine Cerklje na Go-
renjskem je prejel Silvester Sirc iz Adergasa,
dolgoletni predsednik, režiser in scenograf v
Kulturno umetniškem društvu Pod lipo Ader-
gas. Silvester Sirc je aktivni član KUD Pod
Lipo Adergas od leta 1963, ko je prvič stopil na
oder z odraslo dramsko
skupino v predstavi Do-
men. Od leta 1978 do
1997 je bil predsednik
društva, poleg te funkcije
pa je predano in vneto
opravljal tudi delo reži-
serja in scenografa. Do
danes se je pod njegovim
na različnih odrih odig-
ralo že več kot sto različ-
nih dramskih del, pripravilo mnogo razstav, pre-
davanj in proslav ob različnih priložnostih. Ve-
liko ur posveti delu z mladimi, ki jih zna navdu-
šiti in pritegniti k soustvarjanju kulturnega živ-
ljenja, za kar so mu hvaležni tudi njihovi starši.
Zaradi takega vzdušja Silvo vztraja v društvu še
naprej, čeprav mu to delo vzame veliko časa in
energije. Dejaven je tudi v krajevnem in župnij-
skem življenju, veliko časa posveča zbiranju sta-
rih fotografij, člankov in razglednic iz kulturne-
ga in verskega življenja krajanov. Z njegovim
poznavanjem zgodovine Adergasa in okolice
pogosto sprejme romarje in izletnike iz različnih
krajev in s tem prispeva k prepoznavnosti krajev
v občini Cerklje na Gorenjskem. 

Veliko plaketo Občine Cerklje na Gorenj-
skem sta prejela:  

Prostovoljno gasilsko društvo Zgornji Br-
nik, ki je bilo ustanovljeno leta 1908 in letos
praznuje 100-letnico delovanja. Ta jubilej za-
gotovo dokazuje močno
tradicijo gasilstva v vasi,
ki prehaja iz roda v rod.
Vrednost članov se kaže
pri nesebičnem in požrt-
vovalnem delu in kar
najhitrejši pomoči, ki jo
nudijo vsem občankam
in občanom. PGD Zgor-
nji Brnik kot enota II.
kategorije uspešno so-
deluje z osrednjo občin-
sko enoto PGD Cerklje.
Dejavni so tudi na gasilskih tekmovanjih, nji-
hove enote se redno uvrščajo na državna gasil-
ska tekmovanja. V društvu delujejo v vseh sta-
rostnih skupinah, zlasti pa je spodbudno, da se
v delo v društvu vključujejo tudi mladi. Poleg
vseh gasilskih nalog člani PGD Zgornji Brnik
skrbijo tudi za utrip vasi in sodelujejo na va-
ških in občinskih prireditvah. Gasilski dom je
vedno na razpolago tudi za druge vaške aktiv-
nosti (proslave, zbore krajanov, volitve ...) in je
tako središče družabnega življenja v vasi. 

Kulturno umetniško društvo Pod lipo
Adergas, ki letos praznuje 70 let delovanja
(ustanovljeno je bilo leta 1857 ob 700-letnici

božje poti in ustanovitvi samostana Velesovo)
in je v tem času v prostor štirih vasi vnesel obi-
lo kulturnega življenja z mnogimi raznovrstni-
mi srečanji, s tem pa je prispeval k boljšemu
medgeneracijskemu povezovanju. Aktivnost
KUD Pod lipo Cerklje je zlasti opazna od usta-

novitve Občine Cerklje
na Gorenjskem naprej,
saj ni občinske priredit-
ve, kjer društvo ne bi so-
delovalo pri izvedbi pro-
grama ali pa je prireditev
celo samostojno organi-
ziralo, pogosto pa tudi v
sodelovanju z drugimi
društvi. Po drugi sveto-
vni vojni so društvo po-
imenovali KUD Borec
Velesovo, sedanje ime

pa je dobilo leta 1997. V 70 letih so uprizorili
148 različnih dramskih del, pripravili mnogo
koncertov, zabav, plesov in predavanj. V njem
je doslej delovalo devet režiserjev. Danes v ok-
viru KUD delujejo otroško-mladinska dramska
skupina, odrasla dramska skupina, mladinski
pevski zbor in orffov orkester. 

Priznanje Občine
Cerklje na Gorenjskem
je prejela Anica Žura,
upokojena medicinska
sestra, ki je začela z me-
ritvami krvnega tlaka in
krvnega sladkorja na
območju občine Cerklje.
V desetih letih brezplač-
nega dela je opravila več
kot tri tisoč meritev. Pri-

znanje je prejela za humanitarno in nesebično
delo v zdravstvu. 

Spominske plakete župana so prejeli Bojan
Korbar iz Cerkelj, Silva Dolinar iz Poženika,
Julka Hrovat iz Cerkelj in Jožef Žlebir iz Po-
ženika.

Bojan Korbar je predsednik Rokometnega
kluba Cerklje. Spominsko plaketo župana je
prejel za zasluge in opravljeno delo v klubu,
kjer je predsednikovanje prevzel v kaotičnem
stanju pred dvema letoma. Po njegovi zaslugi

je Rokometni klub Cer-
klje še vedno na nivoju
ligaških tekmovanj v
okviru državnih prven-
stev.

Silva Dolinar je ob-
činska svetnica in pod-
predsednica Nogomet-
nega kluba Velesovo.
Spominsko plaketo žu-
pana je prejela za zaslu-
ge pri dobrem notra-
njem povezovanju med
raznovrstnimi privržen-
ci Nogometnega kluba
Velesovo, za zavzema-
nje za nogometni center
Velesovo in njeno nese-
bično delo pri urejanju
centra. 

Julka Hrovat iz Cer-
kelj je dolgoletna pred-
sednica Društva likovni-
kov Cerklje. Spominsko
plaketo je prejela v znak
hvaležnosti za prizade-
vanje za obstoj in aktiv-
nost društva likovnikov
in za povezovanje
ustvarjalcev s slikarske-
ga področja z različnih
koncev Slovenije.

Jožef Žlebir iz Pože-
nika je predsednik Ga-
silske zveze Cerklje.
Spominsko plaketo je
prejel za dosedanje delo
predsednika v Gasilski
zvezi Cerklje. Na svoji
življenjski poti je več-
krat prevzel zahtevne
funkcije v raznih gasil-
skih zvezah. Je tudi
predsednik Pododbora

Pšata v okviru Ribiške družine Domžale. Nje-
mu in njegovi ekipi župan izreka pohvalo za
opravljeno delo in idilično urejena ribnika v
Češnjevku in Lahovčah.

Silvester Sirc

Silva Dolinar

Julka Hrovat

Jožef Žlebir

Anica Žura

Bojan Korbar

Tomaž Selan, 
predsednik KUD 
Pod lipo Adergas

Franc Kropivnik,
predsednik 
PGD Zgornji Brnik

Obvestilo najemnikom denacionaliziranih stanovanj
Ministrstvo za okolje in prostor obvešča, da 14. oktobra poteče rok, do katerega lahko najem-

niki - prejšnji imetniki stanovanjske pravice na denacionaliziranih stanovanjih podajo vloge za
izdajo odločbe o ugotovitvi upravičenosti iz 173. člena SZ-1, kar pomeni ugotovitve upraviče-
nosti do pridobitve nepovratnih gotovinskih in kreditnih sredstev ter vrednostnih papirjev, z na-
menom nakupa tega ali drugega stanovanja ali stanovanjske hiše. Svoje vloge lahko naslovite
na Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48, Ljubljana še do vključno 14. oktobra. Ta
rok velja za vse tiste najemnike, katerih stanovanje je bilo vrnjeno s pravnomočno odločbo o
denacionalizaciji pred uveljavitvijo SZ-1, to je do vključno 14. oktobra 2003. Za stanovanja,
ki so bila vrnjena upravičencem do denacionalizacije po 14. oktobru 2003 pa velja petlet-
ni rok od pravnomočnosti posamične odločbe o denacionalizaciji. To pomeni, da najemniki teh
stanovanj pravice iz 173. člena lahko uveljavljajo tudi po 14. oktobra 2008, vendar le znotraj
petletnega roka od pravnomočnosti odločbe o denacionalizaciji
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Občina

TRGOVINA
Z NOVIMI IN RABLJENIMI AVTODELI
AVTOKLEPARSTVO

Dvorje 93, 4207 CERKLJE

GSM: 041/331 396

Tel./fax: 04/25 26 750

se priporoča

MILAN KRNIČAR s.p

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

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

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

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

- sajenje in obrezovanje grmičevja 
- strojno zračenje trate

- vgradnja namakalnih sistemov 

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

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

V jesenskem času Vam nudimo
mačehe in krizanteme.

Odkrili doprsni kip Franceta Kimovca 
Na osrednji slovesnosti ob občinskem prazniku občine Cerklje so v spominskem parku odkrili doprsni kip

skladatelja in cerkvenega dostojanstvenika Franceta Kimovca

Vrhunec letošnjega praznovanja občinskega
praznika je bilo slovesno odkritje šestega do-
prsnega kipa v parku pomembnih osebnosti,
tokrat posvečenega skladatelju, publicistu in
duhovniku Francetu Kimovcu. Ob tej prilož-
nosti je župan Franc Čebulj podelil tudi občin-
ska priznanja, uradno pa so svojemu namenu
predali tudi novo zunanje športno igrišče ob
OŠ Davorina Jenka Cerklje. V kulturnem pro-
gramu so sodelovali komorni moški pevski
zbor Davorina Jenka, otroški in mladinski pev-
ski zbor OŠ Davorina Jenka in orkester blok
flavt z učiteljico Mirjano Huljev, učenci 5.
razreda OPB z recitacijo, ki jo je prebral Ur-

ban Boštic, recitatorja Martin Bolka in An-
gelca Maček iz KUD-a Pod lipo Adergas in
folklorna skupina Strmol DU Cerklje. Priredi-
tev je povezoval Jože Jerič.

”Franc Kimovec, Ajdovčev iz Glinj, je bil
človek, ki je utrjeval slovenstvo, ki je ob zbir-
kah ponudil prave slovenske ljudske pesmi, s
tem da je kot skladatelj večino pesmi namenil
cerkveni rabi. Visoki cerkveni dostojanstvenik
je bil obdarjen z mnogimi talenti, posebno
spoštljiv odnos pa je gojil do maternega jezika.
Zato naj bo njegov doprsni kip spomin na nje-
gova dela,” je ob tem dejal župan, ki je doprs-
ni kip odkril skupaj s Kimovčevim praneča-

kom Jožetom Jeričem iz Glinj, odkritje kipa
pa so iz prve vrste spremljali tudi drugi Ki-
movčevi sorodniki. 

Na osrednji slovesnosti je župan podelil tudi
občinska priznanja. Četrti častni občan Občine
Cerklje je postal Silvo Sirc, veliko plaketo sta
prejela PGD Zgornji Brnik in KUD Pod lipo
Adergas, priznanje občine pa je prejela Anica
Žura. Župan je podelil tudi štiri spominske
plakete; prejeli so jih Bojan Korbar, Silva
Dolinar, Julka Hrovat in Jožef Žlebir. ”Nji-
hova dela v preteklosti in danes ne smemo pre-
zreti,” je ob tem dejal Čebulj.

Simon Šubic, foto: Matic Zorman

Na proslavi so v prvi vrsti sedeli sorodniki Franceta Kimovca. Doprsni kip sta odkrila župan Franc Čebulj in Kimovčev pranečak Jože Jerič. 



V zbirnem centru za ločeno zbiranje odpad-
kov bodo sprejemali tako odpadke iz gospo-
dinjstev kot tudi odpadke iz poslovne dejavno-
sti. Zbirni center se nahaja v Cerkljah, ob cesti
Cerklje-Pšenična Polica, poleg novega gasil-
skega doma. Odpadke bodo sprejemali v petek
od 13. do 18. in v soboto od 8. do 13. ure. 

”V zbirnem centru ima vsak odpadek svoje
mesto, urejen in opremljen je za ločeno zbira-
nje in začasno hranjenje vseh vrst ločenih od-
padkov. Pred vsakim zabojnikom je tabla, kaj
spada v določen zabojnik,” sporočajo v Komu-
nali Kranj. Vanj lahko pripeljete in odložite vse
vrste odpadkov, kot so papir, karton, karton-
ska embalaža, steklo, steklena embalaža, pla-
stika, plastična embalaža, kovina, odpadna fo-

lija, stiropor, leseni odpadki, lesena embalaža,
oblačila, tekstil, kuhinjski odpadki, vrtni od-
padki, gradbeni material, izrabljeni avtomobil-
ski plašči, gumeni odpadki, odpadna električ-
na in elektronska oprema ter odpadne barvne
kovine. Večino teh odpadkov se lahko predela
in ker bodo zbrani, ne bodo končali na odlaga-
lišču, pač pa v predelovalni industriji.

Brezplačno lahko pripeljete tudi kosovne od-
padke, kot so pohištvo, vzmetnice, preproge, sa-
nitarna oprema in ostali večji odpadki. V poseb-
nem zaprtem prostoru zbiramo tudi vse vrste
nevarnih odpadkov, kot so zdravila, čistila, bar-
ve, laki, lepila, umetne smole, pršivke, odpadno
jedilno in motorno olje, baterije, akumulatorji,
pesticidi, kemikalije in flourescentne cevi. Ti
odpadki vsebujejo nevarne snovi, ki ob nepravil-
nem odlaganju lahko resno ogrožajo zdravje lju-
di in škodujejo okolju. Odložiti jih moramo loče-
no, ne smemo jih odlagati skupaj z drugimi od-
padki. Zahtevajo poseben način ravnanja, po-
trebno jih je strokovno uničiti, zato se ne odlaga-
jo na odlagališče nenevarnih odpadkov. 

Poleg vsega pa lahko pripeljete vse ostale
mešane komunalne odpadke. Ti odpadki so

zmes vseh nenevarnih odpadkov, ki se jih ne
da ločeno zbrati. To so odpadki, ki se jih ne
da predelati, bodisi ker vsebujejo preveč ne-
čistoč (npr. folija oziroma embalaža onesna-
žena z ostanki vsebine, zemlje, betona), vse-
bujejo preveč komponent (npr. avtomobilska
stekla) bodisi pa še ne obstaja ustrezna tehno-
logija predelave (npr. steklena volna). To so
vsi tisti odpadki, ki ne sodijo ne med ločene
odpadke ne med kosovne in ne med nevarne.
Te odpadke se odloži na odlagališče nenevar-
nih odpadkov.

Oddaja odpadkov iz gospodinjstev je brez-
plačna do količine enega kubičnega metra,
prav tako boste brezplačno oddali kosovne
odpadke. Oddaja odpadkov iz poslovne dejav-
nosti se obračuna skladno z veljavnim cenikom. 

V Komunali Kranj prosijo, da imate ob obis-
ku zbirnega centra s seboj potrdilo o poravna-
nih obveznostih za storitev ravnanja z odpadki
(zadostuje položnica za obračun komunalnih
storitev), s katerim boste potrdili, da ste vklju-
čeni v sistem rednega odvoza odpadkov na ob-
močju občine Cerklje na Gorenjskem.

Simon Šubic

Občina
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Center za ločeno zbiranje odpadkov
Imate odpadek, pa ne veste, kako ga lahko pravilno odložite? V oktobru bo v občini Cerklje začel 

obratovati zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov, kamor boste lahko vsi, ki ste vključeni v sistem 
ravnanja z odpadki, pripeljali odpadke. 

Zapora ceste podaljšana 
Občina Cerklje na Gorenjskem obvešča, da je na lokalni cesti Grad-

Ravne, od križišča državne in lokalne ceste v Gradu pa do odcepa za
Ambrož pod Krvavcem na Ravnah, podaljšana zapora prometa zaradi
rekonstrukcije vozišča. Popolna zapora je predvidena do 7. oktobra
vsak dan, razen nedelje in praznikov, med 7.30 in 18. uro, delna zapo-
ra pa od 18. ure do 7.30. Za lokalni dostop je promet omogočen tudi
od 11.30 do 12.30 in od 16. ure do 16.30. V času delne zapore promet
poteka izmenično. Nemoten dostop do vasi na območju Krvavca je v
času rekonstrukcije ceste možen s kamniške strani. Vse voznike
naprošajo, da upoštevajo zaporo in prometno ureditev na gradbišču ter
omogočijo varno delo izvajalcu del na cesti. S. Š.

Društvo osteoporoze vabi
Od ustanovitve društva osteoporoze v Cerkljah teče že osmo leto.

Vsako leto nas je več, zato tudi letos pred začetkom naše telovadbe
vabimo nove članice, naj se nam pridružijo. Telovadbo začenjamo
prvo sredo v oktobru v športni dvorani ob 18. uri, v župnijski dvorani
pa ob 19.15. Telovadne vaje so prijetne prav za vsako žensko. Med ted-
nom nam naša predsednica Milena organizira tudi izlete, pohode,
nordijsko hojo, obiščemo kulturne prireditve in razna predavanja. 20.
septembra organiziramo merjenje kostne gostote, kar je za ženske (pa
tudi za moške) po 50. letu zelo priporočljivo. Naše društvo je polno
smeha in dobre volje, pridružite se nam, saj nasmeh nič ne stane, ven-
dar čudežno deluje! V imenu članic Ani

Obvestilo
V mesecu oktobru 2008 bo Občina

Cerklje na Gorenjskem v sodelovanju s
Komunalo Kranj, javnim podjetjem, d. o.
o., odprla zbirni center za ločeno zbiranje
odpadkov v Cerkljah. V zbirnem centru bo
možnost pogodbene zaposlitve za določen
čas; 12 ur na teden, dvakrat na teden v
dopoldanskem in popoldanskem času. Vse
zainteresirane občane, ki bi želeli pogod-
beno delati v zbirnem centru, vabimo, da
pošljejo svojo prošnjo na naslov ”Občina
Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jen-
ka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem”, do 8.
oktobra 2008 s pripisom ”za zbirni center”. 

Župan Franc Čebulj



Gasilci
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Na čelu parade, s katero se je začelo praznova-
nje, so bile narodne noše, za njimi je korakala
množica domačih in tujih gasilcev, za glasbeno
spremljavo pa je poskrbela Godba Vodice. 
Program, ki ga je povezovala Ana Jagodic, je
popestril tudi Komorni moški pevski zbor Davo-
rina Jenka Cerklje. Ob 100-letnici so v društvu
izdali bilten, ki opisuje zgodovino vasi in kroni-
ko gasilskega društva, župan Franc Čebulj pa je
PGD Zgornji Brnik predlagal za prejemnika 
velike plakete Občine Cerklje, ki jo bodo prejeli
ob občinskem prazniku. Ob jubileju so podelili
odlikovanja najbolj zasluženim v društvu, plake-
te sodelujočim in donatorjem, Gasilska zveza
Slovenije pa je društvu podelila odlikovanje za
posebne zasluge v gasilstvu. Ob blagoslovu 
župnika Staneta Gradiška so razvili prapor in
prevzeli novo vozilo GVC 16/25. Praznovanje se je
po uradnem delu nadaljevalo z ansamblom Nagelj.

Vozilo v vrednosti 175 tisoč evrov je sodobno
opremljeno in primerno za zahtevne vozne raz-
mere. Ima vgrajeno visokotlačno avtomatizira-
no črpalko, cisterno za 2500 litrov vode, rezer-
voar za penilo in ostalo potrebno opremo za in-
tervencije. K nakupu vozila so denarno pripo-
mogli vaščani in podjetja. ”Največja zahvala za
nakup vozila, ki smo ga načrtovali že od leta
2005, gre posluhu našega župana Franca Čebu-

lja,” je dejal poveljnik PGD Metod Kropar, saj
je največ sredstev za vozilo prispevala Občina.

Brniško gasilsko društvo se lahko pohvali z
dvestotimi aktivnimi člani in 78 mladinci. V
društvu, ki danes šteje 370 članov, se redno
udeležujejo gasilskih tekmovanj. V povprečju
imajo deset tekmovalnih ekip. Da so zelo
uspešni, dokazuje veliko število pokalov, ki jih
hranijo v sejni sobi gasilskega doma. PGD Zg.

Brnik je bilo sicer ustanovljeno 8. marca 1908
na pobudo Jožeta Burgarja. Prvi gasilski
dom so zgradili dve leti po ustanovitvi društva.
Iz Prage so leta 1923 pripeljali ročno brizgal-
no, prvi kombi pa so dobili v letu 1977. Velika
pridobitev za društvo je bilo rabljeno gasilsko
tovorno vozilo s cisterno in visokotlačno črpal-
ko, ki so ga leta 1996 pripeljali iz Nizozemske.

Renata Globočnik

Stota obletnica PGD Zgornji Brnik
V počastitev visokega gasilskega jubileja so na Zgornjem Brniku 24. avgusta pripravili slovesno prireditev s

prevzemom novega vozila in prapora.

● VODOVOD ● OGREVANJE ●

● KERAMIKA ●

RAZŠIRJENA PONUDBA ZA:

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

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

suho cvetje med stekli, poslikava stekla

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

NOVI DELOVNI ČAS:  
PONEDELJEK - PETEK 8. - 18., SOBOTA ZAPRTO

Vašca 21, Cerklje
telefon: 25-26-830
mobitel: 041/716-781
www.aga.si

Slavnostna parada
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Gasilci

Praznovanje se je začelo s parado, ki so se je
poleg domačih gasilcev udeležili tudi ostali
cerkljanski gasilci ter člani gasilskih zvez Ko-
menda in Kokra. Slovesnost je popestril lahov-
ški cerkveni pevski zbor, na harmoniko pa sta
zaigrala obetavna osnovnošolca Saša Ribič in

Jan Prosen. Sredstva za 27 tisoč evrov vredno
novo vozilo so namenili vaščani, podjetja in
Občina Cerklje, k nakupu pa je pripomogel
tudi najem kredita. Vozilo, ki ga je blagoslovil
župnik Stane Gradišek, je opremljeno v skla-
du z zahtevami Gasilske zveze Slovenije; med

drugim ima podaljšano podvozje, tahograf in
sistem proti zdrsu pogonskih koles.

K nakupu vozila je po besedah predsednika
društva Slavka Robleka pripomoglo dejstvo,
da obstoječe vozilo izhaja iz leta 1993 in ne
ustreza več standardom varnega prevoza, po-
leg tega je v vasi vse več mladih, ki sodelujejo
na različnih tekmovanjih in srečanjih. Roblek,
ki je skupaj z županom Francem Čebuljem
prerezal otvoritveni tak, je obenem izrazil ra-
zočaranje nad Gasilsko zvezo Slovenije: ”Dik-
tirala nam je norme za nakup vozila, obenem
pa obljubljala vračilo dela davka, kar se je na
koncu izkazalo za neizvedljivo - z izgovorom,
da nam vozilo v kategoriji društva ne pripada.”
Pritrjuje mu tudi poveljnik PGD Janez Rož-
man, ki je prepričan, da bi v društvu na ta na-
čin prihranili do pet tisoč evrov.

Lahovško društvo je bilo sicer ustanovljeno
leta 1925 in šteje 135 članov, od tega je 45 ak-
tivnih. Gasilci so zadnjič posredovali konec
avgusta, ko je v vasi zagorela električna nape-
ljava na enem izmed gospodarskih poslopij.
Kot je pojasnil Rožman, med večje intervenci-
je zadnjih let poleg neurij sodita požar na do-
mačem župnišču in gozdni požar v Velesovem.
Ob novem vozilu ima društvo tudi tovorno vo-
zilo z visokotlačno črpalko in cisterno za štiri
tisoč litrov vode ter traktor s 3.000-litrsko ci-
sterno. Praznovanje ob prevzemu vozila se je
zaključilo s pogostitvijo v gasilskem domu.

Renata Globočnik

V Lahovčah novo gasilsko vozilo
Prvo septembrsko soboto so v Prostovoljnem gasilskem društvu Lahovče pripravili slovesnost 

ob prevzemu novega gasilskega vozila za prevoz moštva. 

”Pravijo, da gasilski dom brez sv. Florjana ni pravi gasilski dom. Mi
ga sedaj imamo, prav tako pa tudi prave gasilce,” je prepričan predsed-
nik PGD Cerklje Janez Jerič. Ideja o nastanku umetniške podobe se
je v društvu porodila maja lani ob odprtju novega gasilskega doma.
Dva metra in pol visoka podoba sv. Florjana, ki jo je izdelal Štefan
Močnik ob pomoči sina Primoža Močnika, je svoj prostor dobila tik
ob gasilskem domu. Za izdelavo pročelja sta poskrbela Blaž Kaplenik
in Franc Petrič z ekipo, zidarska dela pa je opravil Janez Omers. Novo
podobo je blagoslovil župnik Stane Gradišek, slavnostni trak pa je ob
pomoči predsednika PGD prerezal avtor Štefan Močnik, ki je v imenu
društva prejel tudi zahvalo za opravljeno delo. 

Lik zavetnika gasilcev je narejen v tehniki sgrafito, ki temelji na
praskanju podobe iz raznobarvnih plasti ometa in je odporna proti
vremenskim razmeram. ”Na podlago se najprej nanese barvni omet -
tu sta dve barvi, rdeča in črna - nato pa bel. Na svež omet se prenese
slika, potem pa se začne praskanje. Delo mora biti narejeno v enem
dnevu, ker se potem omet posuši,” je o likovnem postopku dejal Šte-
fan Močnik, ki je izdelal podobo tudi na starem gasilskem domu.
Gasilci so se po končani slovesnosti skupaj z obiskovalci poveselili na
društvenem pikniku, ki ga pripravijo vsako leto. 

Program ob blagoslovu nove podobe sv. Florjana na gasilskem domu
v Cerkljah so popestrili člani cerkvenega mešanega zbora Andreja
Vavkna in Katja Žlebir s harmoniko. V društvu letos praznujejo tudi

40-letnico gasilskega vozila Steyr. Vozilo prihaja iz Avstrije - ta mesec
mineva 15 let, odkar služi cerkljanskim gasilcem. Ti menijo, da si 
veteran med vozili zasluži upokojitev, na kar pa bo moral počakati,
dokler ne dobi zamenjave. Renata Globočnik

Nova podoba sv. Florjana
V Prostovoljnem gasilskem društvu Cerklje so 5. septembra pripravili slovesnost 

ob blagoslovu nove podobe sv. Florjana. 

Blagoslov nove podobe sv. Florjana



Preventiva
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Kurjenje v naravnem okolju
Vsem, ki želijo kuriti na prostem, gasilci priporočamo, da preberejo uredbo o varstvu pred požarom 

v naravnem okolju.

V zadnjih mesecih gasilci beležimo poveča-
no število intervencij prav zaradi nepravilnega
ravnanja pri sežiganju odpadkov, tako rastlin-
skih na vrtovih in poljih, kot tudi raznih drugih
materialov, ki nikakor ne sodijo na manjše
”divje” deponije, še manj pa, da bi jih lahko
tam sežigali. Pojavilo se je nekaj dvomov o
pravilnosti dela gasilskih ekip na terenu pri ga-
šenju teh kurjenj, zato vam želim posredovati
nekaj pravnih podlag za tovrstna dejanja.

V Uradnem listu RS, št. 4/2006 je objavljena
Uredba o varstvu pred požarom v naravnem
okolju, ki je dokaj obsežna in jo v tem glasilu
ne moremo v celoti objaviti (lahko pa jo vidite
na spletu), zato vam citiram le njen peti člen:

(1) Pri kurjenju, sežiganju ali uporabi odpr-
tega ognja v naravnem okolju se mora:

1. urediti kurišče
- kurišče mora biti obdano z negorljivim ma-

terialom
- prostor okoli kurišča mora biti očiščen vseh

gorljivih snovi
- kurišče mora biti oddaljeno od gozda vsaj

50 m, od pomembnih prometnih poti, večjih
naselij in objektov, kjer se izdelujejo, prede-
lujejo ali skladiščijo vnetljive ali nevarne
snovi, pa vsaj 100 m;

2. zavarovati in nadzorovati kurišče ves čas
kurjenja ali sežiganja;

3. po končanem kurjenju ali sežiganju poga-
siti ogenj in žerjavico ter pokriti kurišče z ne-
gorljivim materialom;

4. ob povečani hitrosti vetra večji od 6 m/s ali
ob sunkih vetra močnejših od 10 m/s prenehati
kuriti, sežigati ali uporabljati odprti ogenj.

(2) Pri kurjenju, sežiganju ali uporabi odpr-
tega ognja v naravnem okolju se ne sme upo-
rabljati gorljivih tekočin ali materialov, ki pri
gorenju razvijajo močan dim ali strupene pli-
ne oziroma so kako drugače škodljivi za oko-
lje. 

Vsem, ki želijo kuriti na prostem, priporo-
čam, da omenjeno uredbo preberejo v celoti.
Gasilci ne želimo nikogar omejevati, še manj
nagajati. Vsako nepotrebno posredovanje, ki je
posledica malomarnega in brezbrižnega odno-
sa posameznikov do okolja, je tudi za gasilce
breme, tako časovno kot tudi materialno. Po-
rabljen čas operativnih gasilcev, ki bi ga lahko
preživeli pri svojih družinah ali na delovnem
mestu, ne more nadomestiti nobeno, čeprav
včasih tudi iskreno opravičilo povzročitelja. 

Ob tej priložnosti želim opozoriti še na dolo-
čene trditve posameznih občanov glede poža-

ra, ki je 14. maja 2007 uničil gospodarsko po-
slopje v Šmartnem. Gasilcem se očita, ga smo
na kraj dogodka prišli pozno in kot posledica
tega je nastala velika gospodarska škoda. To pa
seveda ne drži. Gasilci izvozimo iz garaže naj-
kasneje 3 do 4 minute po prejetem obvestilu na
osebni pozivnik. Tudi v danem primeru je bilo
tako. Razlog za kasen prihod gasilske enote
lahko iščemo le v izjemno pozni prijavi požara
v Regijski center (112). V informacijskem si-
stemu URSZR so v požarnem poročilu zabele-
ženi časi, tako odhodov na intervencijo kot tudi
prihodi na kraj dogodka. To dogajanje sprem-
lja Regijski center, gasilci pa smo podatke
dolžni sproti posredovati preko UKW zvez.
Poglejmo čas enot, ki sta prvi prispeli na kraj
dogodka: 

PGD Cerklje PGD Zg. Brnik
26 gasilcev 15 gasilcev  

Pozivnik 19:34 19:34
Odhod iz garaže 19:37 19:39
Prihod na kraj 19:41 19:43

Gasilci vam želimo mirno in varno jesen! 
Poveljnik GZ Cerklje
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Letošnje praznovanje 70-letnice ustanovitve
Kulturno umetniškega društva Pod lipo Ader-
gas (KUD sovpada tudi s 150-letnico rojstva
znanega rojaka, velikega igralca in dramatika
Ignacija Borštnika ter 770-letnico božje poti in
ustanovitve velesovskega samostana. Zaradi
slabega vremena so morali sklepno prireditev,
gala koncert Slovenskega okteta, ki je bil 2. av-
gusta, izvesti v notranjosti župnijske cerkve
Marijinega oznanjenja in ne na prostem na cer-
kvenem stopnišču, kot so načrtovali, kljub
temu pa je večer minil v izjemnem vzdušju.
Dobro razpoloženi so bili tudi člani Slovenske-
ga okteta, saj so za zaključek zapeli tudi pred
cerkvijo. Med koncertom so se v sliki in bese-
di sprehodili še skozi zgodovino društva, pode-
lili pa so tudi priznanja članom, ki so društvu
zvesti že trideset let.

Kulturna dejavnost je bila v Adergasu, Vele-
sovem, Trati in Praprotni Polici živahna že
pred ustanovitvijo kulturnega društva, saj so
na večjih skednjih pogosto uprizarjali predsta-
ve, ki so odmevale tudi v širši okolici. Kultur-
no društvo so ustanovili na občnem zboru kra-
janov 31. julija 1938, ko so se v župniji Veleso-
vo pripravljali na praznovanje 700-letnice bož-
je poti in ustanovitve samostana. Praznovali so
z uprizoritvijo igre Slehernik, ki si jo je menda
vsakič ogledalo po tri tisoč gledalcev. V enem
letu so v samostanskih kleteh pridobili tudi
svojo kulturno dvorano. Med 2. svetovno voj-
no društvo ni delovalo, po njej pa so ga pre-
imenovali v KUD Borec Velesovo. Pod seda-
njim imenom KUD Pod lipo Adergas je bilo
registriramo leta 1997. 

”Društvo je bilo vsa leta zelo aktivno, v njem
se je zvrstilo kar nekaj generacij, ki so v se-
demdesetih letih uprizorile 148 različnih dram-
skih del, pripravile številne koncerte, zabave,
plese in predavanja,” je pojasnil Silvo Sirc, de-
veti režiser v zgodovini društva. V vseh letih je
v društvu delovalo skoraj dvesto aktivnih čla-
nov, danes pa je v njem 150 članov. Jubilejno
leto so v društvu konec junija počastili že z
večkratno uprizoritvijo igre Stari Ilija na stop-
nišču pred župnijsko cerkvijo, ki si jo je ogle-
dal in se pustil navdušiti tudi Tone Partljič.

Predsednik Borštnikovega srečanja je namreč
na lanskem odprtju Kulturnega hrama Ignacija
Borštnika v Cerkljah spodbudil adergaške ig-
ralce, da so vnovič obudili to Borštnikovo igro. 

Iz KUD Pod lipo Adergas so sporočili, da za
4. oktober napovedana ponovna uprizoritev
dramske igre Ignacija Borštnika Stari Ilija pred

cerkvijo v Adergasu odpade zaradi prenizkih
temperatur. Vsi pa ste vabljeni na ogled nji-
hove generalke pred nastopom na Boršt-
nikovem srečanju v Mariboru, ki bo 15. okto-
bra ob 20. uri v Kulturnem hramu Ignacija
Borštnika v Cerkljah. 

Simon Šubic, foto: Tina Dokl

Praznovali s Slovenskim oktetom
V Adergasu so v začetku avgusta z gala koncertom Slovenskega okteta slovesno sklenili praznovanje 

70-letnice ustanovitve Kulturno umetniškega društva Pod lipo Adergas.

S koncertom Slovenskega okteta so v Adergasu sklenili praznovanje 70-letnice delovanja kulturnega društva. 

Uprizoritev igre Stari Ilija na prostem je navdušila številne gledalce. 

Državna komisija obiskala Cerklje
Gorenjska turistična zveza bo v letošnji akciji Moja dežela lepa in gos-

toljubna v občini Cerklje podelila kar tri priznanja; v kategoriji drugi kra-
ji/vasi ga bo prejela vas Vopovlje, Cerklje bodo dobile priznanje v kate-
goriji manjša mesta, posebno priznanje GTZ za turistični razvoj občine v
letu 2008 pa bo dobil župan Franc Čebulj. 22. septembra je na podlagi
omenjenih priznanj občino Cerklje obiskala tudi državna ocenjevalna
komisija Turistične zveze Slovenije (na sliki z županom). Ocenili so
naselji Cerklje in Vopovlje, ter v novi kategoriji mladinskih hotelov tudi
Penzion Jagodic in Sobe Jana Guesthouse. Rezultati ocenjevanj bodo
znani do konca oktobra, podelitev nagrad pa bo 15. novembra v
Podčetrtku. S. Š.
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naročnine   04/201 42 41, e-pošta: narocnine@g-glas.si, www.gorenjskiglas.si

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

BBAARR  KKEERRNN

Trg Davorina Jenka 9

4207 Cerklje, tel.: 04/252 13 21

Delovni čas: od 6. do 22. ure

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

stanovanje: 04/25 22 043

GSM: 041/781 023
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AVTOKLEPARSTVO

AVTOKLEPARSKA IN LIČARSKA DELA,
S E R V I S I , V L E K A I N Č I Č E N J EŠ
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Obnovljeni oltarji na Pšati in v Gradu
V cerkvi svete Marije Magdalene na Pšati in podružnični cerkvi svete Helene v Gradu imajo obnovljene

oltarje. Blagoslovili so jih poleti.

Zadnja nedelja v juliju je bila na Pšati praz-
nična. Domačini so se zbrali v cerkvi svete
Marije Magdalene nad vasjo, da bi proslavili
godovanje zavetnice cerkve. Poleg tega je ljub-
ljanski pomožni škof Anton Jamnik ob pomo-
či župnika Staneta Gradiška in pšaškega ro-
jaka Franceta Turka blagoslovil prvič obnov-
ljene oltarje. Po slovesni maši so gospodinje
pred cerkvijo postregle s sladicami in pijačo.
Notranjost cerkve na Pšati krasijo trije oltarji.
Glavni je posvečen Mariji Magdaleni in po
vsej verjetnosti izhaja iz leta 1738, ko je bila
zgrajena sedanja cerkev. Avtor tega oltarja ni
znan. Stranska oltarja sta po nastanku mlajša,
saj naj bi nastala leta 1865 pod okriljem Mar-
ka Peternela iz Selc. Levi oltar je posvečen

Brezmadežni, desni pa svetemu Matevžu. Cer-
kve so večinoma obrnjene proti vzhodu. Pša-
ška cerkev pa je nekaj posebnega, saj je v na-
sprotju z ostalimi orientirana na zahod. 

Na žegnanjsko nedeljo, 10. avgusta, je bilo
slovesno tudi v Gradu, kjer so prav tako obno-
vili oltarje v podružnični cerkvi svete Helene.
Blagoslovil jih je nadškof Alojz Uran skupaj z
župnikom Stanetom Gradiškom. Pričakale so
ju narodne noše, ki so po maši ob zvoku har-
monike zaplesale pred cerkvijo. Vaščani so pri-
pravili pogostitev za obiskovalce, na stojnici pa
je bilo mogoče kupiti novonastali Grajski zbor-
nik. Tako v Gradu kot na Pšati so restavratorska
dela potekala pod vodstvom Rudija Polnerja
iz Maribora - oltarje so obnovili v enem letu.

Sredstva za obnovo so v obeh primerih poleg
občine prispevali tudi vaščani. Grajanka Mari
Rezar je prepričana, da imajo obnovljeni oltar-
ji velik pomen za cerkljanske farane: ”Tako lepi
oltarji v tako majhnem prostoru so kot najlepša
igrača, ki jo prineseš majhnemu otroku.” No-
tranjost grajanske cerkve sicer zapolnjujejo tri-
je oltarji. Glavni je posvečen sveti Heleni in je
nastal leta 1701 pod okriljem Matevža Zupana.
Stranska oltarja sta najverjetneje delo Aleša Ja-
nežiča iz Zaloga in izhajata iz leta 1859. Levi je
posvečen sveti Barbari, desni pa sveti Luciji.
Glavni zvon je prestal vojne čase in še danes
služi svojemu namenu. Ulit je bil v 18. stoletju
in tehta 540 kilogramov.

Renata Globočnik

Obnovljeni oltarji v cerkvi sv. Helene v Gradu Oltar sv. Marije Magdalene na Pšati

V sklopu blagoslova obnovljenih oltarjev v podružnični cerkvi sv.
Helene so v Gradu izdali tudi prvi vaški zbornik - Grajski zbornik. Za
izdajo zbornika so se Grajani odločili lani, ko so pripravljali pred-
stavitev svoje vasi na tradicionalni cerkljanski prireditvi Vas na ogled
postavimo občani. ”Podatke o življenju naših prednikov in današnjem
Gradu smo črpali iz starih zapisov, različnih knjig, predvsem pa smo
si pomagali z ljudskim izročilom. Knjiga je nastajala približno leto
dni, zadnje tri mesece še posebej intenzivno. Še dobro, da si nismo
znali predstavljati, kako obsežno delo je zbiranje gradiva in priprava
zbornika, sicer se za izdajo knjige ne bi nikdar odločili. A trud je
poplačan, saj so vaščani zbornik dobro sprejeli, če sklepamo po do-
brem obisku njegove predstavitve,” je dejal Miha Zevnik, predstavnik
uredniškega odbora. Zbornik je Vaška skupnost Grad izdala v nakladi
štiristo izvodov. 

V Grajskem zborniku so popisali zgodovino kraja, vsa hišna imena
v vasi, pomembne Grajane, stavbno in kulturno dediščino, ljudsko
izročilo in gospodarske subjekte, ki so gonilo razvoja vasi, hkrati pa so
tudi omogočili izid zbornika. ”Morda kakšnega podatka nismo dovolj
preverili in če bo kdo opazil napako, ne bomo prav nič jezni, da nas
nanjo opozori. Prav tako vse vaščane pozivam, naj si zapišejo vse
spomine, ki se jim bodo zbudili ob prebiranju knjige. Vse bo morda še
prav prišlo ob izdaji naslednjega vaškega zbornika,” še pravi Zevnik. 

Simon Šubic

Grajani izdali prvi zbornik 

Člani uredniškega odbora Grajskega zbornika
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17. ODLOK o ureditvi in varnosti cestnega prometa v Občini 
Cerklje na Gorenjskem

18. SKLEP o višini sredstev za sofinanciranje ljubiteljskih 
kulturnih dejavnosti in kulturnih projektov v Občini Cerklje 
na Gorenjskem za leto 2008

17.

Na podlagi 14., 15., in 16. člena Zakona o varnosti cestnega prome-
ta (Uradni list RS, št. 133/2006, uradno prečiščeno besedilo ZVCP-
1-UPB4, in št. 37/2008 - v nadaljevanju: ZVCP), 1., 3. in 17. člena
Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/2007, uradno prečiščeno
besedilo ZP-1-UPB4, ter št. 17/2008 in 21/2008, v nadaljevanju:
Zakon o prekrških), 21, 50.a. in 65. člena Zakona o lokalni samoupra-
vi (Uradni list RS, št. 94/2007, uradno prečiščeno besedilo ZLS-
UPB2) ter 7. in 16. člena Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem
(Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 1/99, 1/01, 3/02,
4/03 in 2/07) je Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem na 11.
redni seji, dne 27. 08. 2008, sprejel naslednji

ODLOK
o ureditvi in varnosti cestnega prometa

v Občini Cerklje na Gorenjskem

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se na območju Občine Cerklje na Gorenjskem (v na-
daljevanju: občina) urejajo:

I. Splošne določbe 
II. Prometne površine in ureditev prometa na prometnih površinah
III. Prepovedi, obveznosti ali omejitve prometa 
IV. Ustavitev in parkiranje
V. Posebne storitve na javnih prometnih površinah
VI. Odvoz vozil
VII. Udeležba živali v prometu
VIII. Varstvo cest in okolja
IX. Varstvo udeležencev v prometu
X. Drugi varnostni ukrepi
XI. Odgovornost lastnika
XII. Nadzor
XIII. Določbe o globah
XIV. Prehodne in končne določbe

2. člen
(pomen izrazov v odloku)

(1) Posamezni izrazi, uporabljeni v odloku, imajo naslednji pomen:

- ”Prometne površine” v Občini Cerklje na Gorenjskem, dane v jav-
no uporabo, so: ceste, ulice, trgi, poti, steze, pločniki, površine za

pešce, parkirne površine, avtobusna postajališča, urejene pešpo-
ti (tudi v parkih), intervencijske poti, rekreacijske površine ter dru-
ge ustrezno utrjene površine, namenjene prometu, ki se lahko, ne
glede na njihovo lastništvo, prosto uporabljajo na način in pod po-
goji, ki jih določa ta odlok, drugi predpisi občine, predpisi o javnih
cestah in ureditvi prometa na njih ter predpisi o varnosti cestnega
prometa;

- ”Javne parkirne površine” so površine za parkiranje v večinski lasti
ali upravljanju občine;

- ”Površina za kolesarje” je površina ob kolesarnicah, stojalih za ko-
lesa in podobnih površinah, ki so namenjene parkiranju koles.

- ”Posebna prevozna sredstva” so invalidski vozički, ročni vozički,
vozički postreščkov, otroška prevozna sredstva in športni pripo-
močki ali naprave (skiro, kotalke, rolke, rolerji, drsalke, smuči,
sanke, otroško kolo, motorne sani, enoosni ročni vozički in po na-
menu uporabe podobna prevozna sredstva in pripomočki), ki se
ne štejejo za vozila;

- ”Zelene površine” so zelenice, javne parkovne površine in javni
parkovni gozdovi, drevoredi, nasadi, zelenice ob spomenikih in tu-
rističnih objektih ter varovane zelene površine, obrežja vodotokov
in podobno;

- ”Intervencijske poti” so poti, praviloma široke 3 m, namenjene za-
gotavljanju dostopa intervencijskih vozil do objektov in vhodov v
objekte;

- ”Intervencijska vozila” so vozila organizacij za opravljanje interven-
cijskih nalog skladno z zakonskimi pooblastili, vozila nadzornih
organov, ter vozila za opravljaje intervencijskih dejavnosti na po-
dročju služb v javnem interesu (za vzdrževanje in čiščenje površin,
odvoz odpadkov, odvoz vozil, vozila poštnih, telekomunikacijskih
in elektroenergetskih služb, zdravstvene in socialne oskrbe oz.
pomoči na domu, prevozov pacientov), vendar le v času opravlja-
nja delovnih nalog s službenim vozilom;

- ”Lastnik vozila” je fizična ali pravna oseba, na ime katerega je vozilo
registrirano in so podatki o njem razvidni iz evidence motornih vozil,
oziroma iz drugih dokumentov v primeru, da vozilo ni registrirano;

- ”Pristojni organ” je občinska uprava Občine Cerklje na Gorenjskem
oziroma organ, ki upravlja z določenimi prometnimi površinami;

- ”Nadzorni organi” pristojni za področje nadzora ali urejanja prome-
ta so inšpektorji in redarji skupnega organa občinske uprave Me-
dobčinski inšpektorat Kranj; 

- ”Parkirnina” je občinska taksa za parkiranje na javnih površinah
oziroma nadomestilo za uporabo prostora za parkiranje na ostalih
parkirnih površinah

- ”Parkomat” je naprava za izdajo parkirnega listka, s katerim se pla-
ča parkirnina 

- ”Parkirni listek” je predpisan obrazec za označitev časa, za kate-
rega se plača parkirnina registriranih vozil in dokazilo o plačilu ob-
činske takse za parkiranje, ki daje pravico uporabe parkirnega
prostora v času, označenem na parkirnem listku;

- ”Parkirna ura” je naprava ali predmet za ročno označitev časa pri-
hoda oziroma začetka parkiranja in trajanja parkiranja, s katero
voznik označi časa prihoda in trajanje parkiranja na območju ome-
jitve časa parkiranja;

- ”Dovolilnica” je potrdilo na predpisanem obrazcu, ki ga izda pri-
stojni organ za označitev določenega vozila, iz katerega je razvid-
na pravica do vstopa, ustavljanja ali parkiranja na določenem ob-
močju in je označena z registrsko številko vozila ter rokom veljav-
nosti in mora biti nameščena z notranje strani vozila tako da je ta v
celoti vidna in jo je možno kadarkoli preveriti oz. brati z zunanje
strani vozila skozi prednje vetrobransko steklo;

- ”Dovoljenje” je pisna odločba izdana v upravnem postopku, s ka-
tero pristojni organ odloči o pravici do dovoljene določene aktiv-
nosti na prometni površini v določenem času;

LETO: X. ISSN 1408 - 1239 Cerklje, 30. septembra 2008 Številka 3

Uradni vestnik
Občine Cerklje na Gorenjskem

V S E B I N A

O
B

Č
IN

A 
C

E
R

K
LJ

E
 N

A 
G

O
R

E
N

JS
K

E
M

, 
TR

G
 D

AV
O

R
IN

A 
JE

N
K

A 
13

, 
C

E
R

K
LJ

E



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

- ”Označitev časa prihoda” pomeni na vidnem mestu v vozilu na-
meščena oznaka začetka parkiranja. Začetek časa prihoda lahko
voznik označi tako, da namesti ročno parkirno uro ali skladno z na-
vodili uporabi predpisan brezplačni parkirni listek ali na listu papir-
ja razločno napiše uro začetka parkiranja;

- ”Zapora” je fizična ovira za nadzorovanje vstopanja in izstopanja
vozil ali za preprečitev prometa v različnih izvedbah (potopni valji ali
stebrički, zapornice ali zapore, verige in podobno);

- ”Vstopno - izstopni medij” je pripomoček, ki omogoča uporabni-
kov vožnjo preko vstopno-izstopnih zapor; to je lahko parkirni li-
stek, magnetna kartica, daljinski upravljalec, registrske tablice,
transponder, brezkontna kartica in podobno;

- ”Pajek” je posebno tovorno vozilo z dvigalom, ki je prilagojeno za
odvoz vozil;

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

- ZVCP, 
- Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/2006, uradno pre-

čiščeno besedilo ZJC-UPB1 in 45/2008), 
- Zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št.

26/2005, uradno prečiščeno besedilo ZPCP-1-UPB3 ter
131/2006 in 5/2007) in 

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

3. člen
(pristojnost za urejanje prometa)

(1) Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem (v nadaljevanju: Ob-
činski svet) na predlog župana:

- odloča o splošnih usmeritvah zagotavljanja prometne varnosti ob-
čini; 

- določa javne parkirne površine, kjer je potrebno plačati občinsko
takso (parkirnino), njeno višino in čas, v katerem se pristojbina pla-
čuje. 

(2) Župan v skladu s tem odlokom s sklepom:
- določa prepovedi in omejitve prometa za posamezne vrste vozil na

občinskih cestah;
- določa območja omejene hitrosti in omejuje hitrost vožnje na ob-

činskih cestah;
- določi, da je na posameznih cestah v naselju ali njihovih delih naj-

večja dovoljena hitrost za vozila največ 70 km/h, če varnost pro-
meta in predpisani prometno - tehnični elementi to omogočajo;

- določi prometne površine in javne parkirne površine; 
- določi višino stroškov za odvoz in hrambo vozil.

(3) Pristojni organ s sklepom:
- določa območja umirjenega prometa; 
- določa območja prometnih površin z omejenim dostopom
- določa območja za pešce;
- določa območja kratkotrajnega parkiranja; 
- določa enosmerne ceste;
- določa prednost v križiščih;
- določa prometno signalizacijo na občinskih cestah;
- določa rezervirane parkirne površine, način parkiranja in prepo-

ved parkiranja in ustavljanja;
- odreja postavitev in vzdrževanje zapor za kontrolo vstopa/izsto-

pa vozil, varovalnih ograj ter tehnične in druge ukrepe za varnost
otrok, ostarelih ter telesno in duševno prizadetih oseb in kolesar-
jev;

- odreja ukrepe za umirjanje hitrosti;
- določa dodatne pogoje in ukrepe, ki jih je potrebno upoštevati pri

delih na cestah in v naseljih;
- določa dodatne pogoje in ukrepe za izvajanje prireditev in shodov

na javnih prometnih površinah;
- ureja promet pešcev, promet s kolesi, kolesi z motorjem, vprežni-

mi vozili in posebnimi prevoznimi sredstvi;
- ureja način gonjenja in vodenja živine na javnih cestah;
- omeji poučevanje kandidatov za voznike v vožnji motornega vozila

v času prometnih konic;
- določi način označevanja intervencijskih poti;

- izdaja dovoljenja in soglasja v skladu s tem odlokom ter vodi
ustrezne evidence;

- izdaja dovolilnice in vodi evidenco o njih;
- vodi evidenco o predanih vstopno - izstopnih medijih;
- vodi evidenco o prometni signalizaciji;
- določi cene in način plačevanja parkirnine na drugih parkirnih po-

vršinah;
- določi višino najemnine za rezervirane parkirne prostore;
- ukrepa v drugih zadevah zagotavljanja prometne varnosti.

II. PROMETNE POVŠINE IN UREDITEV PROMETA NA 
PROMETNIH POVRŠINAH

4. člen
(splošne določbe)

(1) Predlogi za razglasitev novih in sprememb prometnih površin, na
površinah, ki niso v lasti ali upravljanju občine, morajo biti pred-
hodno na predpisan način usklajeni z lastnikom oziroma upravljav-
cem površine. 

(2) Popolno vlogo za izdajo kateregakoli dovoljenja ali dovolilnice iz
tega odloka, razen za izredni prevoz, mora vlagatelj vložiti pristoj-
nemu organu najmanj 15 dni pred predvidenim začetkom veljav-
nosti.

5. člen
(prometne površine z omejenim dostopom)

(1) Pristojni organ lahko s sklepom in ustrezno prometno signalizaci-
jo določi območje, v katerem se nahajajo prometne površine, do
katerih je vstop omejen.

(2) Dovoz v območje prometnih površin z omejenim dostopom se lah-
ko fizično prepreči z zaporami, ki se lahko izvedejo samo v skladu
s predpisi o graditvi objektov in urejanjem prostora ter pod pogo-
jem, da zanje predhodno izda soglasje pristojni organ.

(3) Pristojni organ izda soglasje s sklepom. V sklepu se določi tudi
organ, pristojen za odpiranje in zapiranje zapor iz prejšnjega od-
stavka.

6. člen
(izjeme v območju prometnih površin z omejenim dostopom)

(1) Ne glede na prepovedi in omejitve iz 5. člena tega odloka, je pro-
met z vozili v območju prometnih površin z omejenim dostopom
dovoljen za: 

a) vozila nujne medicinske pomoči, gasilska vozila, vozila zaščite in
reševanja, vozila policije, vozila, s katerimi se opravljajo naloge ob-
činskega redarstva, vozila, ki se uporabljajo za vzdrževanje cest in
vozila za zbiranje in odvoz odpadkov ter vozila, ki jih vozijo vozniki
iz prvega odstavka 53. člena ZVCP

b) dostop v dostavnem času - za čas potreben za prevoz in razklada-
nje vozila, kjer to dovoljuje prometna signalizacija. Vozilo mora po
končanem razkladanju nemudoma odpeljati;

c) vozila z dovolilnico za vstop na to območje;
d) za primere, določene v 7. členu tega odloka;
e) za vozila pošte za dostavo paketov in poštnih pošiljk.

(2) Pristojni organ ugotovi, ali so podani pogoji za izdajo dovolilnice.
Če so podani pogoji za izdajo dovolilnice, pristojni organ:

- določi poti, po katerih se lahko odvija promet z dovolilnicami;
- odloči o stroških postavitve prometne signalizacije.

(3) Dovolilnica mora biti nameščena s prednjo stranjo na vidnem me-
stu armaturne plošče pod prednjim vetrobranskim steklom ali na-
lepljena na prednjem steklu z notranje strani vozila tako, da je ta
vidna in jo je možno kadarkoli preveriti oz. brati z zunanje strani vo-
zila skozi prednje vetrobransko steklo. 

(4) Imetnik dovolilnice se lahko z vozilom, za katerega je izdana dovo-
lilnica, v območju vozi samo po vnaprej določeni poti in parkira vo-
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zilo na dvorišču, v garaži, gradbeni parceli ali na parkirišču oziro-
ma pri dostavi ob razkladanju samo na zato določenih mestih.

7. člen
(izjeme za parkirišča v območju prometnih površin 

z omejenim dostopom)

(1) Lastnik ali upravljavec parkirišča na dvorišču objekta znotraj ob-
močja z omejenim dostopom lahko v skladu s predpisi o graditvi
objektov in urejanjem prostora in pod pogojem, da predhodno pri-
dobi soglasje pristojnega organa, omeji dostop na dovozno pot do
parkirišča z zaporo.

(2) Mesto zapore, potek in način označitve dovozne poti določi pri-
stojni organ.

(3) Lastnik ali upravljavec iz prvega odstavka sam določa, kdo lahko
parkira na takem parkirišču in razdeli ključe ali naprave za odpira-
nje zapore uporabnikom, ki jim dovoli parkiranje, vendar jih lahko
razdeli le toliko, kolikor ima prostih parkirnih mest.

(4) Imetnik ključa oziroma naprave za odpiranje iz tretjega odstavka
tega člena ne sme voziti izven določene dovozne poti ali ustavljati
ali parkirati vozilo izven dvorišča.

(5) Nadzor nad parkiranjem na dvorišču objekta nadzira lastnik ali
upravljavec sam.

(6) Lastnik ali upravljavec je dolžan imetnika ključa oziroma naprave z
odpiranje ob izročitvi ključa ali naprave seznaniti s potekom dovoz-
ne poti in omejitvami, ki veljajo na območju.

III. PREPOVEDI, OBVEZNOSTI ALI OMEJITVE PROMETA

1. Promet koles, koles s pomožnim motorjem, 
koles z motorjem in motornih koles

8. člen
(vožnja koles, koles s pomožnim motorjem, koles z motorjem 

in motornih koles)

(1) Vožnja s kolesi, vožnja koles s pomožnim motorjem, koles z mo-
torjem in motornih koles je prepovedana po pločnikih in drugih jav-
nih poteh namenjenih pešcem, otroških igriščih in zelenih površi-
nah. Kjer so urejene kolesarske steze, morajo vozniki koles upo-
rabljati kolesarske steze. 

9. člen
(mesta, kjer je dovoljeno puščati kolesa, kolesa s pomožnim 

motorjem, kolesa z motorjem in motorna kolesa)

(1) Na javnih prometnih površinah je dovoljeno puščati kolesa, kolesa
s pomožnim motorjem, kolesa z motorjem in motorna kolesa le na
površinah za kolesarje.

(2) Izvajalec rednega vzdrževanja občinskih cest je odgovoren, da so
mesta, določena za vozila po tem členu, primerno opremljena,
urejena in vzdrževana.

(3) V naseljih je prepovedano naslanjati vozila iz tega člena ob zgrad-
be in druge objekte, ki mejijo neposredno na javne prometne po-
vršine ter na robnike kolesarskih stez in pločnikov. Vozila iz tega
člena, ki ovirajo druge udeležence v prometu, se lahko odstranijo
v skladu z določili 23. člena tega odloka.

(4) Pristojni organ določi prostore, kjer je dovoljeno puščati vozila iz
tega člena in način ureditve teh prostorov.

2. Začasna preusmeritev, omejitev ali prepoved prometa

10. člen
(omejitve prometa ob posebni rabi cest)

(1) Organizator javne prireditve na cesti ali ob cesti, zaradi katere je
potrebno omejiti, preusmeriti ali prepovedati promet, mora prido-

biti dovoljenje za začasno preusmeritev, omejitev ali prepoved pro-
meta v skladu z določili odloka o občinskih cestah. 

(2) Dovoljenje za začasno preusmeritev, omejitev ali prepoved prome-
ta mora pridobiti tudi investitor ali izvajalec del na cesti, kadar dela
zahtevajo omejitev, preusmeritev ali prepoved prometa na javni
prometni površini. 

(3) Vlogo za dovoljenje mora organizator prireditve ali investitor oz. iz-
vajalec vložiti na pristojni organ najmanj 15 dni pred predvidenim
začetkom veljavnosti dovoljenja.

(4) Pristojni organ lahko v postopku izdaje dovoljenja za začasno pre-
usmeritev, omejitev ali prepoved lahko odredi obveznost plačila
varščine do višine predvidenih stroškov, potrebnih za odpravo po-
sledic uporabe javne površine.

(5) Ugotavljanje stanja javne površine pred pričetkom uporabe, njenih
poškodb in primerno višino varščine opravlja izvajalec rednega
vzdrževanja cest.

(6) Odločba, ki vsebuje pogoj varščine, velja, če je varščina položena
pred začetkom uporabe dovoljenja. Ob zaključku del se opravi po-
novni ogled in varščina se vrne vlagatelju v primeru, da na promet-
ni površini ni ugotovljenih poškodb zaradi uporabe ceste. Varšči-
no do višine predvidenih stroškov, potrebnih za odpravo posledic
uporabe na občinskih cestah, s sklepom določi župan.

(7) Če je zaradi omejitve uporabe prometnih površin potrebna spre-
memba prometne ureditve zaradi zagotovitve varnega prometa
udeležencev v prometu, lahko pristojni organ zahteva, da vlagatelj
predloži elaborat prometne ureditve v času omejene uporabe jav-
nih prometnih površin.

(8) Elaborat izdela pooblaščena organizacija na stroške vlagatelja.
Potrdi ga pristojni organ občine.

(9) Pristojni organ lahko iz utemeljenih razlogov spremeni čas trajanja
omejitve uporabe javnih prometnih površin ali spremeni prometno
ureditev iz elaborata prometne ureditve.

(10) Izvajalec omejitve uporabe javnih prometnih površin mora:
- najmanj tri dni pred začetkom omejitve obveščati javnost o ome-

jitvi uporabe javnih prometnih površin. Javnost obvešča na lastne
stroške preko sredstev javnega obveščanja na primeren način, ki
bo omogočal čim bolj popolno obveščenost, 

- pred začetkom omejitve javno prometno površino pravočasno
opremiti s prometno signalizacijo in prometno opremo,

- po končani omejitvi čim prej vzpostaviti javno prometno površino
v prvotno stanje. 

(11) Kjer je s prometno signalizacijo in prometno opremo označena
omejitev uporabe javne prometne površine, lahko nadzorni organ
ukrepa zoper tiste, ki ne upoštevajo omejitve uporabe javne po-
vršine v skladu z veljavnimi predpisi s področja prometa.

(12) Nadzorni organ lahko odreja premike vozil ali drugih predmetov,
ki so bili na omejeni javni prometni površini pred postavitvijo pred-
pisane prometne signalizacije iz druge alinee desetega odstavka
tega člena, vendar jih lastniki kljub obveščanju v danem roku
organa niso odmaknili ali lastnikov ni bilo mogoče obvestiti.

(13) Če lastniki, kljub izvršenemu obveščanju na način iz prve in dru-
ge alinee desetega odstavka tega člena, niso odmaknili svojih vo-
zil ali drugih predmetov, se premike odreja na stroške lastnikov v
danem roku nadzornega organa.

(14) Če lastnikov vozil ali drugih predmetov ni mogoče ugotoviti, se
premike odreja na stroške izvajalca omejitve javne površine.

(15) Uporaba ceste ali njenega dela se sme omejiti le z dovoljenjem
pristojnega organa, razen če je nujno, da se dela nemudoma
opravijo zaradi preprečevanja velike in nepopravljive škode. V ta-
kem primeru mora izvajalec takoj po vzpostavljeni omejitvi upora-
be ceste o tem pisno obvestiti izvajalca za vzdrževanje občinskih
cest, pristojni organ, policijo, nadzorni organ in izvajalca gospo-
darske javne službe mestnega linijskega prevoza potnikov.

(16) Določbe tega člena se uporabljajo tudi za javne parkirne površi-
ne in druge prometne površine.

3. Nadzor prometa

11. člen

(1) Zaradi spremljanja prometnih razmer, nadzora nad spoštovanjem
prometnih predpisov, izboljšanja pretočnosti prometa in prometne
varnosti, so ceste in druge prometne površine na območju občine
lahko opremljene z video nadzornim sistemom.
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(2) Z video nadzornim sistemom zbrane podatke pregleduje, obdelu-
je in shranjuje pristojni organ, to je občinska uprava Občine Cer-
klje na Gorenjskem oziroma organ, ki upravlja določene prometne
površine. Z zbranimi podatki se razpolaga skladno z določili zako-
na, ki ureja varstvo osebnih podatkov. 

IV. USTAVITEV IN PARKIRANJE

12. člen
(parkirne površine)

(1) Parkirišča in parkirne hiše se glede na ureditev prometa in omejit-
ve delijo na:

1. parkirne prostore, kjer ni časovne omejitve in plačila parkirnine;
2. parkirne prostore, kjer je parkiranje časovno omejeno;
3. parkirne prostore, kjer se plačuje parkirnina;
4. parkirne prostore, rezervirane za posamezne vrste vozil;
5. posebej urejene in za ta namen določene površine izven vozišča

javnih cest;
6. druge površine, ki jih za potrebe javnega parkiranja s posebno po-

godbo občini prenesejo lastniki teh površin.

13. člen
(na območju, kjer ni časovne omejitve in plačila parkirnine)

(1) Parkirne površine so lahko:
- posebej urejena parkirišča izven vozišč cest, ki so označena s

predpisano prometno signalizacijo,
- parkirišča na voziščih javnih cest in drugih javnih površinah, ozna-

čena s predpisano prometno signalizacijo,
- začasno urejena (gramozirana) parkirišča kot posebej urejena par-

kirišča izven vozišč javnih cest.
(2) Parkirne površine iz prejšnjega odstavka tega člena morajo biti

označene s predpisano prometno signalizacijo.

14. člen
(na območju, kjer je parkiranje časovno omejeno)

(1) Voznik, ki parkira vozilo na parkirnih površinah, na katerih je parki-
ranje časovno omejeno, kar opredeljuje prometna signalizacija,
mora čas začetka parkiranja označiti s parkirno uro tako, da je do-
bro vidno in povsem čitljivo z zunanje strani vozila skozi vetrobran-
sko steklo ter po izteku dovoljenega časa vozilo odpeljati. 

(2) Voznik po preteku, s parkirno uro označenega časa, ne sme po-
novno podaljšati časa parkiranja. 

(3) Na parkirnih površinah, na katerih je parkiranje časovno omejeno,
se smejo časovno neomejeno parkirati vozila z dovolilnico, ki jo
izda pristojni organ. 

15. člen
(območje, kjer se plačuje parkirnina)

(1) Občinski svet lahko na predlog župana določi javne parkirne povr-
šine, na katerih je uvedeno plačilo parkirnine (občinska taksa). 

(2) Pristojni organ, ki upravlja z določenimi prometnimi površinami lah-
ko izmed njih določi parkirne površine, na katerih je uvedeno pla-
čilo parkirnine.

(3) Parkirne površine, na katerih je uvedeno plačevanje parkirnine,
morajo biti opremljene s prometno signalizacijo, ki to označuje. V
primeru, da je parkiranje časovno omejeno, mora biti s prometno
signalizacijo označeno:
- dovoljeni čas parkiranja in
- plačilo parkirnine
Parkomati morajo biti vidno označeni, na njih morata biti pritrjena
cenik in opredelitev načina plačila. 

(4) Voznik, ki parkira vozilo na parkirnih površinah, na katerih je uve-
deno plačevanje parkirnine, mora parkiranje plačati in parkirni li-
stek namestiti s prednjo stranjo (potrdilo o plačilu) tako, da je do-
bro viden in povsem čitljiv z zunanje strani vozila skozi vetrobran-
sko steklo (datum in ura začetka parkiranja) ter vozilo po izteku
časa, za katerega je bila plačana parkirnina, odpeljati.

(5) Prekršek stori, kdor se ne ravna po prometni signalizaciji in:
1. ne plača parkirnine,

2. prekorači dovoljeni čas za parkiranje. 
3. po izteku časa, za katerega je bila plačana parkirnina, ne odpe-

lje vozila.
(6) Na parkirnih površinah, kjer je uvedeno plačilo parkirnine in so za-

varovana z zapornico, se ne uporabljajo določila četrtega odstav-
ka tega člena. Parkirnina se plača ob izstopu vozila iz parkirišča v
odvisnosti od časa, v katerem je vozilo dejansko uporabljalo par-
kirno površino.

16. člen
(rezervirane parkirne površine)

(1) Rezervirane parkirne površine so lahko: 
- parkirne površine za potrebe pravnih oseb in samostojnih podjet-

nikov v zvezi z opravljanjem njihove dejavnosti, v primeru, da ti ni-
majo možnosti parkiranja izven javne prometne površine, njihova
dejavnost pa je pogojena z uporabo motornega vozila;

- postajališča taksi vozil; 
- površine za razkladanje (in nakladanje) dostavnih vozil;
- parkirne površine za tovorna vozila, avtobuse, priklopnike, priklop-

na vozila, bivalna vozila, traktorje in delovne stroje.
(2) Parkirne površine iz prvega odstavka tega člena morajo biti ozna-

čene s predpisano prometno signalizacijo. Uporabo rezerviranih
parkirnih površin iz prve alinee prvega odstavka tega člena nadzi-
ra uporabnik, ki kršitve lahko prijavi nadzornemu organu.

(3) Za rezervirane parkirne površine na javnih parkirnih površinah pla-
čujejo uporabniki občinsko takso za parkiranje na javnih površi-
nah. Višina takse je določena z Odlokom o občinskih taksah v Ob-
čini Cerklje na Gorenjskem. 

(4) Za rezervirane parkirne površine na ostalih parkirnih površinah pla-
čujejo uporabniki nadomestilo oziroma najemnino, ki jo določi pri-
stojni organ.

17. člen
(ustavitev avtobusov na avtobusnih postajališčih)

(1) Avtobusi medkrajevnega in primestnega linijskega prometa smejo
ustavljati na avtobusnih postajališčih v skladu z voznim redom.

(2) Avtobusna postajališča se lahko uporabljajo tudi za postanke avto-
busov, s katerimi se opravlja javni prevoz potnikov v prostem cest-
nem prometu in prevoz za lastne potrebe.

(3) Pristojni organ lahko določi tudi parkirna mesta oziroma avtobus-
na postajališča za turistične avtobuse in dovoljeni čas parkiranja
teh avtobusov.

18. člen
(ustavitev in parkiranje)

(1) Ustavitev in parkiranje vozil je prepovedano povsod, kjer to prepo-
vedujejo prometna signalizacija ali določbe ZVCP, dodatno pa še:

1. na parkirnih površinah, rezerviranih za taksi vozila 
2. na avtobusnem postajališču ali na obračališču avtobusov 
3. izven talnih označb na območju, kjer so označeni parkirni prostori;
4. na bankinah in brežinah oz. v varovalnem pasu ceste, zlasti če vo-

zilo ovira preglednost; 
5. na prometni površini, kjer je vozilo kljub javnemu pozivu parkirano

tako, da ovira vstop na delovišče ali izstop iz delovišča;
6. na prometni površini, kjer je vozilo parkirano kljub javnemu pozivu

tako, da je oviran vstop na prireditveni prostor ali izstop iz njega; 
7. na površinah, kjer se ovira dostop do transformatorske postaje ali

do označenega priključka za vodovodno omrežje 
8. na zelenih površinah, otroških in drugih igriščih, tržnicah ter na

drugih podobnih površinah.

V. POSEBNE STORITVE NA JAVNIH PROMETNIH POVRŠINAH

1. Izvajanje komunalnih dejavnosti

19. člen
(zbiranje in odvoz odpadkov)

(1) Zbiranje in odvoz odpadkov morajo izvajalci in uporabniki organizi-
rati tako, da čim manj ovirajo promet oziroma, da ne ogrožajo pro-
meta vozil, kolesarjev in pešcev.
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(2) Vozniki so dolžni umakniti vozila iz prostora, določenega za odla-
ganje posod za zbiranje odpadkov tako, da izvajalce komunalne
službe ne ovirajo. 

20. člen
(čiščenje prometnih površin)

(1) Strojno pranje prometnih površin se praviloma opravlja med 22.00
uro in 6.00 uro. 

(2) Prometne površine, kjer je strojno pranje dovoljeno podnevi, dolo-
či pristojni organ, ki tudi določi čas, v katerem je te površine dovo-
ljeno strojno prati.

(3) V času izvajanja zimske službe so vozniki dolžni umakniti vozila z
javnih prometnih površin, na katerih se opravlja pluženje, odstra-
njevanje in odvoz snega. 

2. Posebna raba javnih prometnih površin

21. člen
(dostavna mesta - nalaganje in razlaganje tovora)

(1) Pristojni organ lahko določi potrebno število dostavnih mest, na-
menjenih izključno za potrebe izvajanja dostave.

(2) Površine iz prvega odstavka tega člena morajo biti označene s
predpisano prometno signalizacijo. 

(3) Parkiranje na dostavnih mestih je prepovedano, dovoljena pa je
ustavitev za čas, potreben, da se naloži ali razloži tovor, ki je pred-
met dostave. 

(4) Dostava na javnih prometnih površinah ne sme ovirati ali onemo-
gočiti normalnega poteka prometa in mora biti opravljena brez od-
lašanja in hitro. Po naložitvi ali razložitvi blaga je potrebno cesto te-
meljito očistiti. 

(5) Pristojni organ lahko določi posamezne ceste, na katerih omeji
čas dostave in odvoza, ter največjo skupno maso vozil, s katerimi
sta dovoljena dostava in odvoz.

22. člen
(prepoved parkiranja tovornih vozil, avtobusov, priklopnikov, 

polpriklopnikov in bivalnih vozil)

Na javnih prometnih površinah je prepovedano parkiranje tovornih vo-
zil, avtobusov, priklopnikov, priklopnih vozil, bivalnih vozil, bivalnih pri-
klopnikov in delovnih strojev, razen na površinah, ki so označene s
predpisano prometno signalizacijo.

VI. ODVOZ VOZIL

23. člen
(odvoz nepravilno parkiranega vozila)

(1) Nadzorni organ odredi odvoz nepravilno parkiranega vozila na
stroške lastnika s prometne površine, razen z državne ceste zunaj
naselja, če ugotovi:

1. da je vozilo parkirano na prehodu za pešce in na razdalji manj kot
5 m pred prehodom. Če so na vozišču pred prehodom parkirna
mesta, mora biti prepoved iz te točke označena s predpisano
označbo na vozišču;

2. da je vozilo parkirano na pločniku, pešpoti, kolesarski stezi, kole-
sarski poti, kolesarskem pasu ali na tirnicah. Če je s predpisano
prometno signalizacijo dovoljeno parkiranje na pločniku, mora biti
za pešce zagotovljen najmanj 1,60 m širok del pločnika, ki ne sme
mejiti na vozišče;

3. da je vozilo parkirano na prehodu ceste čez železniško progo in na
razdalji manj kot 15 m od najbližje železniške tirnice;

4. da je vozilo parkirano na križišču in na razdalji manj kot 5 m od naj-
bližjega roba prečnega vozišča pred križiščem, razen če je druga-
če določeno s predpisano prometno signalizacijo;

5. da parkirano vozilo ovira normalen promet vozil na prometnem
pasu, podvozu, na mostu, nadvozu ali v križišču;

6. da je vozilo parkirano na označenem avtobusnem postajališču. Za-
radi vstopanja ali izstopanja potnikov je dovoljena ustavitev na po-
stajališču, ki je zunaj vozišča, če s tem ni oviran avtobusni promet; 

7. da je vozilo parkirano na ozkem ali nepreglednem delu ceste (v
ovinku, pod vrhom klanca ipd.);

8. da je vozilo parkirano na delu ceste, kjer je prost prehod med
ustavljenim oziroma parkiranim vozilom in neprekinjeno ločilno
črto ali usmerjevalnim poljem na vozišču ali nasprotnim robom vo-
zišča ali kakšno drugo oviro na cesti širok manj kot 3 m;

9. da je vozilo parkirano na mestu, na katerem vozilo zakriva postav-
ljeni prometni znak;

10. da je vozilo parkirano na vozišču ceste zunaj naselja;
11. da je vozilo parkirano na smernem vozišču ceste v naselju z dve-

ma ali več prometnimi pasovi;
12. da je vozilo parkirano na zelenih površinah, otroškem ali drugem

igrišču oziroma na prometni površini ali drugi javni površini, ki ni
namenjena prometu vozil (otok za pešce, pas za pešce, prostor
za pešce, trg, nivojski prehod, podhod, klančina, tržnica ipd.); 

13. da je vozilo parkirano na mestu, na katerem parkirano vozilo one-
mogoči vključitev v promet že parkiranemu vozilu ali onemogoči-
lo dovoz na dvorišče stavbe, do garaže, skladiščnega prostora ali
drugega podobnega objekta ali do zasebnega zemljišča. Dovoz
na dvorišče, v objekt ali k objektu, pred katerim je prepovedana
ustavitev ali parkiranje, mora biti na vhodu označen s predpisanim
prometnim znakom, če pa so na vozišču pri vhodu označena par-
kirna mesta pa tudi s predpisano označbo na vozišču;

14. da je vozilo parkirano na označenih poteh, namenjenih interven-
cijskim vozilom;

15. da vozilo ovira dostop do priključka na vodovodno omrežje (do hi-
dranta). Prepoved mora biti označena s predpisano prometno
signalizacijo;

16. da je vozilo parkirano na kraju, kjer ovira ali ogroža druge udele-
žence v prometu ali je to prepovedano s prometno signalizacijo;

17. da je vozilo parkirano na parkirnem prostoru za taksi vozila in ni
pravilno označeno; 

18. da parkirano vozilo ovira dostop do transformatorske postaje;
19. da je vozilo parkirano na avtobusnem postajališču ali na obrača-

lišču avtobusov 
20. da je vozilo parkirano na prometni površini, kjer je vozilo kljub jav-

nemu pozivu parkirano tako, da ovira vstop na delovišče ali izstop
z delovišča zaradi gradnje ali vzdrževalnih del;

21. da je vozilo parkirano na prometni površini, kjer je vozilo kljub jav-
nemu pozivu parkirano tako, da ovira vstop na prireditveni prostor
ali izstop iz njega ali na prireditvenem prostoru; 

22. da je vozilo parkirano izven talnih označb na območju, kjer so
označeni parkirni prostori;

23. da je vozilo parkirano na bankinah in brežinah oz. v varovalnem
pasu ceste, zlasti če vozilo ovira preglednost, ob napravah za od-
vodnjavanje tik ob vozišču ali robnem pasu ceste (mulde, seg-
mentni jarki).

24. da parkirano vozilo ovira dostop komunalni službi do prostora, do-
ločenega za odlaganje posod za zbiranje odpadkov;

25. da je vozilo parkirano na območju, kjer je uporaba ceste, njenega
dela ali javnih parkirnih površin omejena z javnim pozivom zaradi
zimske službe, rednih vzdrževalnih del, čiščenja, vzdrževanja ipd. 

(2) Vse stroške zavarovanja in odvoza nosi tisti, ki je oviro povzročil.
Če je ovira vozilo in ni mogoče ugotoviti, kdo ga je pustil, mora
stroške poravnati lastnik oziroma imetnik pravice uporabe vozila,
razen če dokaže, da mu je bilo neupravičeno odvzeto. 

24. člen
(pokvarjena, izločena ali poškodovana vozila)

(1) V primeru, ko nadzorni organ ugotovi, da se pokvarjeno, izločeno
ali poškodovano vozilo nahaja na prometni površini ali drugih delih
ceste ali na zemljišču ob njej ali na drugi površini brez predhodne-
ga pisnega soglasja lastnika tega zemljišča, namesti na tako vozi-
lo pisno odredbo, s katero naloži lastniku vozila, da ga odstrani v
roku treh dni od dneva izdaje odredbe. Pokvarjeno ali v prometni
nesreči poškodovano vozilo mora oseba takoj umakniti z vozišča
ali z dela ceste, na katerem ovira ali ogroža druge udeležence
cestnega prometa, z drugih delov ceste pa najkasneje v 12 urah.

(2) Če lastnik ne odstrani vozila v času iz prejšnjega odstavka, ga na
njegove stroške odstrani pristojni izvajalec. Pritožba zoper odre-
dbo o odvozu vozila ne zadrži njene izvršbe. Po poteku treh mese-
cev od odvoza vozila se vozilo lahko uniči. Stroški povezani z od-
vozom, hrambo in razgradnjo vozila se izterjajo od lastnika vozila
po predpisih o davkih občanov. 
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25. člen
(zapuščena vozila)

(1) Na prometni površini, na zemljišču ob njej ali na drugi javni površi-
ni ter na zasebnih površinah brez predhodnega pisnega soglasja
lastnika tega zemljišča, je prepovedano puščati zapuščena vozila.

(2) V primeru, ko nadzorni organ ugotovi, da se zapuščeno vozilo na-
haja na prometni površini, na zemljišču ob njej ali na drugi javni po-
vršini, lahko pa tudi na zasebni površini, na kateri nadzorni organ
ukrepa po predhodnem pisnem soglasju lastnika zemljišča, se na-
mesti na zapuščeno vozilo pisna odredba, s katero se naloži lastni-
ku vozila, da ga odstrani v roku treh dni od dneva izdaje odredbe. 

(3) V primeru, ko je vozilo po preteku roka še vedno na površini iz dru-
gega odstavka tega člena, odredi nadzorni organ odvoz vozila in
hrambo na varovanem prostoru, istočasno pa se v primeru one-
snaženja zemljine pod zapuščenim vozilom poda prijavo ustrezni
inšpekcijski službi. Vozilo odstrani pristojni izvajalec. Pritožba zo-
per odredbo o odstranitvi vozila ne zadrži njene izvršbe. Stroški
povezani z odvozom, hrambo in razgradnjo vozila bremenijo lastni-
ka vozila. 

(4) V primeru, da lastnik ni znan, nadzorni organ odredi odvoz vozila
na stroške proračuna Občine Cerklje na Gorenjskem oziroma na
stroške organa, ki upravlja z določenimi prometnimi površinami.
Po treh mesecih se tako vozilo lahko uniči. 

(5) Ne glede na določilo tretjega odstavka tega člena se lahko odredi
takojšnji odvoz vozila, ki se nahaja na brežinah oziroma v strugi vo-
dotoka ali na drugih površinah, če po presoji nadzornega organa
predstavlja nevarnost za onesnaževanje okolja ali ogroža varnost
ljudi in premoženja. 

(6) Če se na kraju samem ugotovi, da je zapuščeno vozilo očitno za-
vrženo in predstavlja manjšo ali neznatno tržno vrednost oziroma
gre le še za ostanke vozila in predstavlja odpadek (deli vozila, vo-
zilo je brez vitalnih delov, nepopolno, dotrajano ali poškodovano
ter je njegova vrednost manjša od stroškov odvoza, hrambe in raz-
gradnje), se vozilo da takoj v razgradnjo ali uniči kot kosovni odpa-
dek, na podlagi odredbe, ki jo izda nadzorni organ.

26. člen
(postopek odvoza vozila)

(1) Nadzorni organ ali izvajalec odvoza vozil mora vsako vozilo, ki se
ga namerava odpeljati s pajkom, pred začetkom odvoza fotografi-
rati in v zapisnik napisati kratek opis stanja vozila. 

(2) Če voznik ali lastnik vozila želi odstraniti vozilo potem, ko je nad-
zorni organ že pozval pooblaščenega izvajalca, da odstrani vozilo,
vozilo pa se še ni pričelo nalagati na pajka, mora voznik ali lastnik
plačati 25 odstotkov predpisane cene odvoza vozil izvajalcu. Šte-
je se, da se je odredba že začela izvajati, ko jo je redar začel pisa-
ti. Če kršitelj ne plača, se postopek odvoza nadaljuje.

(3) Če se je vozilo že začelo nalagati na pajka, vendar še ni naloženo
(nameščene klešče na pnevmatike ali nameščena gred na vozilo),
mora voznik ali lastnik vozila plačati 50 odstotkov predpisane cene
odvoza vozila izvajalcu, če želi prevzeti vozilu na kraju prekrška.
Če kršitelj ne plača, se postopek odvoza nadaljuje.

(4) Ko je vozilo naloženo na pajka (dvignjena gred ali dvignjeno vozilo
od tal), se šteje, da je odvoz vozila izvršen, zato mora voznik ali
lastnik vozila plačati 100 odstotkov predpisane cene odvoza vozil
izvajalcu. Če kršitelj ne plača, pajek odpelje vozilo.

(5) Storilec prekrška mora stroške storitve odvoza poravnati na kraju
prekrška z gotovino ali s plačilno kartico izvajalcu odvoza vozil, si-
cer se šteje, da voznik ne bo prevzel vozila na kraju prekrška. Iz-
vajalec odvoza ima pridržano pravico na vozilu, ki je v postopku
odstranjevanja ali je bilo odstranjeno, dokler ni plačana cena sto-
ritve odvoza.

(6) Izvajalec mora imeti na vidnem mestu izobešen postopek izdaje
vozil in cenik stroškov odvoza, hrambe in varovanja vozil.

(7) Podrobnejši postopek odvoza vozila in druge pogoje se lahko do-
loči s pravilnikom o odvozu vozil, ki ga sprejme župan.

27. člen
(odvoz vozila)

(1) Odvoz in hrambo vozil izvaja pravna oseba ali samostojni podjet-
nik, ki je registriran za opravljanje take dejavnosti in ga za izvajanje
odvoza, razen izrednega prevoza večjih vozil, pooblasti župan.

(2) Ceno za odvoz vozil določi na predlog izvajalca župan s sklepom,
razen za ceno izrednega prevoza večjih vozil (tovorna vozila, avto-
busi, bivalna vozila, večji kombiji ipd.). Cena za izredni prevoz več-
jih vozil se zaračuna storilcu prekrška po dejanskih stroških izvajal-
ca tovrstnih odvozov vozil.

(3) Nadzorni organ odreja odvoz vozil v delovnih dneh od 7.00 ure do
19.00 ure. Odvoz vozil odreja tudi v nočnem času, v sobotah, ne-
deljah, praznikih in dela prostih dnevih, vendar v tem primeru za-
vezanec plača 30 odstotkov več, kot je določeno v ceniku. 

28. člen
(hramba in vrnitev vozil)

(1) Odstranjeno vozilo se hrani na varovanem prostoru pri pravni ose-
bi ali samostojnem podjetniku, pooblaščenem za odvoz vozil, do-
kler lastnik ne prevzame vozila, vendar največ 3 mesece od dne-
va odvoza vozila. Stroški povezani z odvozom, hrambo in razgrad-
njo vozila bremenijo lastnika vozila. Vozilo se preda lastniku ali voz-
niku na podlagi listine ali drugega ustreznega dokazila, s katerim
dokazuje lastništvo oziroma identiteto in po plačilu stroškov odvo-
za in hrambe ter globe, če gre za prekršek tujca. Za vozila, ki niso
prevzeta v 30 dneh od odvoza, se objavi javni razglas o odvozu vo-
zil na oglasni deski nadzornega organa in na internetni strani ob-
čine. Javni razglas mora biti objavljen vsaj 15 dni.

(2) Izvajalec odvoza vozil mora nadzornemu organu sporočiti podatke
o prevzemniku vozila, najkasneje naslednji delovni dan po prevze-
mu vozila.

(3) V primeru, da lastnik ne prevzame vozila v 3 mesecih od dneva od-
voza vozila, se šteje, da je vozilo brez lastnika in da je lastnik vozi-
lo opustil, zato se s takim vozilom ravna v skladu z določbami tega
odloka. Enako se šteje, če lastnik vozila predloži overjeno izjavo ali
če lastnik vozila pred uradno osebo podpiše, da vozila ne želi več
imeti v svoji lasti in posesti. 

(4) Lastninsko pravico na vozilu iz tretjega odstavka tega člena prido-
bi občina oziroma organ, ki upravlja z določenimi prometnimi po-
vršinami (s katerih je bilo odpeljano vozilo), ki vozilo večje vredno-
sti proda, kadar je izklicna cena za kupnino večja kot stroški odvo-
za, hrambe in razgradnje vozila ter sodnega cenilca in postopka
prodaje. V primeru, da je vrednost vozila manjša, gre vozilo v raz-
gradnjo - stroški povezani z odvozom, hrambo in razgradnjo vozila
ter ostali stroški se izterjajo od lastnika vozila, ki je opustil lastnin-
sko pravico, po predpisih o davkih občanov. V primeru, da lastnik
ni znan, se navedeni stroški krijejo iz proračuna Občine Cerklje na
Gorenjskem oziroma so strošek organa, ki upravlja z določenimi
prometnimi površinami, s katerih je bilo odpeljano vozilo. 

(5) Izvajalec odvoza skupaj z nadzornim organom po 3 mesecih od
dneva odvoza komisijsko odpre vozilo, ki ni bilo prevzeto. O odpi-
ranju se napiše poseben zapisnik, v katerem se navedejo dodat-
no ugotovljena dejstva in podatki o vozilu zaradi kasnejšega ugo-
tavljanja storilca prekrška. 

VII. UDELEŽBA ŽIVALI V PROMETU

29. člen
(uporaba vprežnih vozil)

(1) Na javnih prometnih površinah ni dovoljeno puščati vprežnih vozil
in vprežnih živali brez nadzora. 

30. člen
(jezdne živali na javni prometni površini)

(1) Jezdeci smejo uporabljati javne prometne površine za ježo le s po-
sebnim dovoljenjem pristojnega organa, v katerem se določijo po-
goji za ježo na javnih prometnih površinah. Dovoljenje ni potrebno
za policiste pri opravljanju nalog policije.

(2) Na javnih prometnih površinah ni dovoljeno puščati jezdnih živali
brez nadzora.

31. člen
(domače živali na javni prometni površini)

(1) Živali (pse, konje, drobnico in druge živali), ki lahko ogrožajo pro-
met ali pešce, se sme voditi po prometnih površinah le na vrvici
oziroma primernem povodcu.
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(2) Gonjenje, vodenje in počitek živali na kolesarskih stezah je prepo-
vedano.

(3) Živali ob javnih cestah in javnih parkirnih površinah morajo biti pod
nadzorom polnoletne osebe ali zavarovane tako, da ne morejo pri-
ti na javno cesto ali javno parkirno površino.

VIII. VARSTVO CEST IN OKOLJA

32. člen
(ustavljeno vozilo, hrup, onesnaževanje okolja)

(1) Ogrevanje motornih vozil na mestu pred začetkom vožnje je pre-
povedano v strnjenih naseljih na območju občine in na vseh pro-
metnih površinah.

(2) Pri uporabi motornih vozil mora lastnik vozila preprečiti nepotre-
ben hrup (vožnja brez glušnikov ali s pregorelimi glušniki) in nedo-
voljene emisije izpušnih plinov.

(3) Na prometni površini ali ob njej je prepovedano izpuščati, pušča-
ti, odlagati, odmetavati ali postavljati karkoli, kar bi oviralo potek
prometa, ogrozilo njegovo varnost, škodovalo ljudem, živalim, ras-
tlinam ali onesnažilo okolje. Zlasti je prepovedano vozišče cest
močiti ali ovirati odtekanje vode z njega, odlagati nanj sneg ali led,
postavljati stebričke, verige ali druge naprave za ograjevanje par-
kirnih prostorov oziroma preprečevanje parkiranja, puščati na
njem zabojnike za smeti ali druge predmete, razsipati po njem si-
pek material, ga pomazati z mazili ali drugače pomastiti ali kako
drugače onesnažiti.

(4) Nadzorni organi z odredbo odredijo kršitelju, da očisti cesto oziro-
ma drugo prometno površino. Če tega ne stori ali je v času pisa-
nja odredbe kršitelj neznan, mora takoj izvajalec rednega vzdrže-
vanja cest očistiti cesto oziroma drugo prometno površino na stro-
ške kršitelja, ki jih začasno krije proračun Občine Cerklje na Go-
renjskem oziroma organ, ki upravlja z drugimi prometnimi površi-
nami. Izterjava stroškov od kršitelja se opravlja po predpisih o dav-
kih občanov. Stvari, ki so ovirale ali onesnažile cesto oziroma dru-
go prometno površino, postanejo last občine oziroma organa, ki
upravlja z drugimi prometnimi površinami.

IX. VARSTVO UDELEŽENCEV V PROMETU

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

33. člen

(1) Za načrtovanje in uveljavljanje nalog ter usklajevanje nalog na po-
dročju vzgoje in preventive v cestnem prometu, je ustanovljen Svet
za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Cerklje na Go-
renjskem (v nadaljevanju: svet).

(2) Sredstva za delovanje sveta se določijo v vsakoletnem občinskem
proračunu v sklopu izvajanja nalog s področja prometa.

X. DRUGI VARNOSTNI UKREPI

34. člen
(polje preglednosti)

(1) Da bi bil zagotovljen nemoten in varen promet, je v bližini križišča
občinske ceste v ravnini z drugo cesto ali železniško progo (pre-
gledni trikotnik) ali na notranjih straneh cestnih krivin (pregledna
berma) prepovedano saditi drevje, visoke poljske kulture, grmičev-
ja, postavljati reklamne, obvestilne ali druga objekte oz. predme-
te, ki niso namenjeni zagotavljanju prometne varnosti ali storiti kar-
koli drugega, kar bi zmanjševalo in oviralo preglednost (polje pre-
glednosti). V območju površin, potrebnih za preglednost ceste, je
dopustna postavitev ograj in zatravitev ali zasaditev grmovnic, ka-
terih višina rasti ne presega 0,75 m.

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

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

(4) Če lastnik oziroma uporabnik zemljišča ovire ne odstrani, jo na
njegove stroške odstrani izvajalec vzdrževanja občinskih cest.

35. člen
(varstvo prometnih površin)

(1) Prepovedano je ograjevanje prometnih površin, razen z dovolje-
njem pristojnega organa. 

(2) Prometne površine se lahko s soglasjem pristojnega organa upo-
rabljajo tudi za postavljanje kioskov, prodajnih stojnic, gostinskih
vrtov, cvetličnih korit, telefonskih govorilnic, avtomatov, panojev,
gradbišč, začasnih deponij materiala, ograj, stebrov, oglaševal-
skih objektov in podobnih enostavnih objektov, če to ne ovira ali
ogroža drugih udeležencev v prometu. S soglasjem pristojnega
organa se določijo pogoji postavitve objekta oziroma uporabe pro-
metne površine.

(3) Za postavitev objektov oziroma uporabo prometne površine iz
prejšnjega odstavka tega člena, za katere ZFO-1 ne predpisuje
možnost plačila občinske takse, se sklene najemna pogodba. 

(4) Če nadzorni organ ugotovi, da je na prometni površini postavljen
objekt iz prvega ali drugega odstavka tega člena brez soglasja ali
dovoljenja pristojnega organa ali da je uporabljena prometna povr-
šina v nasprotju s soglasjem oziroma dovoljenjem, odredi odstra-
nitev na stroške lastnika. 

XI. ODGOVORNOST LASTNIKA

36. člen

(1) Če je prekršek po tem odloku storjen z vozilom, pa ni mogoče
ugotoviti, kdo je storilec, se za prekršek kaznuje lastnik oziroma
imetnik pravice uporabe vozila, razen če dokaže, da tega prekrška
ni storil.

(2) Če je lastnik oziroma imetnik pravice uporabe vozila, s katerim je
storjen prekršek iz prejšnjega odstavka, pravna oseba, samostoj-
ni podjetnik posameznik, državni organ ali samoupravna lokalna
skupnost, se kaznuje za prekršek odgovorna oseba.

XII. NADZOR

37. člen
(opravljanje nadzora in stroški sodelovanja nadzornih organov)

(1) Uresničevanje določb tega odloka nadzira občinsko redarstvo.
Občinska inšpekcija nadzira spoštovanje tretjega odstavka 32.
člena, določil 34. člena in 35. člena tega odloka.

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

(3) V primeru, ko zavezanec ne izvrši odločbe, izdane na podlagi pr-
vega odstavka tega člena, v roku, določenem v odločbi, občinski
inšpektor lahko odredi prisilno izvršitev odločbe na stroške zave-
zanca.

(4) Nadzorni organ ali izvajalec odvoza vozil smeta pri opravljanju svo-
jih nalog za nujno potreben čas parkirati ali ustaviti vozilo na ob-
močju, kjer je to prepovedano, vendar morata pri tem uporabljati
rumeno utripajočo luč na vozilu.

(5) O izdanih dovoljenjih, soglasjih, dovolilnicah in spremembah pro-
metnega režima ter prometne signalizacije mora pristojni organ
sproti obveščati nadzorne organe.

(6) V primerih, ko mora zaradi zagotavljanja varnosti prireditve ali izva-
janja druge dejavnosti sodelovati tudi nadzorni organ, morajo biti s
strani organizatorja prireditve oziroma izvajalca povrnjeni tudi stro-
ški nadzornega organa. 

XIII. DOLOČBE O GLOBAH

38. člen

Z globo v višini 50 EUR se za prekršek sankcionira voznik, lastnik vo-
zila, lastnik živali ali jezdec:
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1. če ravna v nasprotju z določbo 8. člena tega odloka,
2. če ravna v nasprotju s prvim ali tretjim odstavkom 9. člena tega od-

loka,
3. če ravna v nasprotju z 10. členom tega odloka
4. če ravna v nasprotju s 14. členom tega odloka,
5. če ravna v nasprotju s četrtim, petim ali šestim odstavkom 15. čle-

na tega odloka,
6. če ustavi ali parkira vozilo v nasprotju s 1., ali 2., ali 3., ali 4., ali

5., ali 6. točko prvega odstavka 18. člena tega odloka,
7. če ravna v nasprotju z drugim odstavkom 19. člena tega odloka,
8. če ne umakne vozila z javnih prometnih površin, na katerih se

opravlja pluženje, odstranjevanje in odvoz snega kot to določa tret-
ji odstavek 20. člena tega odloka,

9. če ravna v nasprotju z določbo 29. člena tega odloka,
10. če ravna v nasprotju z določbo 30. člena tega odloka,
11. če ravna v nasprotju z določbo 31. člena tega odloka.

39. člen

Z globo v višini 150 EUR se za prekršek sankcionira voznik ali lastnik
vozila:
1. če ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom 17. členom tega

odloka,
2. če ravna v nasprotju s 7. ali 8. točko prvega odstavka 18. člena

tega odloka,
3. če ravna v nasprotju z 21. členom tega odloka,
4. če ravna v nasprotju z 22. členom tega odloka.

40. člen

Z globo v višini 400 EUR se za prekršek sankcionira voznik ali lastnik
vozila oziroma uporabnik zemljišča (če je lastnik oziroma uporabnik
posameznik, sicer se uporabljajo določila 42. člena tega odloka): 
1. če ravna v nasprotju z določbami 32. člena tega odloka,
2. če ravna v nasprotju z drugim odstavkom 34. člena tega odloka,
3. če ravna v nasprotju z določili 35. člena tega odloka.

41. člen

1. Z globo v višini 400 EUR se za prekršek sankcionira posameznik,
ki namerno začasno ali trajno odtuji tehnični pripomoček za uprav-
ljanje s sistemom fizične zapore ali mu je potekel rok pridobljene
pravice uporabe za upravljanje za upravljanje s sistemom fizične
zapore oziroma z njim omogoči vstop na določeno območje neko-
mu, ki za vstop nima pravice, pristojni organ pa mu z dnem izdaje
odločbe o prekršku onemogoči njegovo funkcioniranje. 

2. Z globo v višini 400 EUR se za prekršek sankcionira posameznik,
ki namerno ali zaradi neupoštevanja prometne signalizacije ali ne-
upoštevanja navodil oz. pravil uporabe, poškoduje naprave in
opremo sistema fizične zapore. Povrniti mora tudi nastalo škodo. 

42. člen

Z globo v višini 1.400 EUR se za prekršek sankcionira pravna oseba
ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno
opravlja dejavnost:
1. če ravna v nasprotju z določili 10. člena tega odloka
2. če ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom 17. členom tega

odloka,
3. če ravna v nasprotju z določili 21. člena tega odloka,
4. če ravna v nasprotju z določili 22. člena tega odloka,
5. če ravna v nasprotju z določbo prvega odstavka 27. člena tega od-

loka,
6. če ravna v nasprotju z določili 32. člena tega odloka,
7. če ravna v nasprotju z določili drugega odstavka 34. člena tega

odloka,
8. če ravna v nasprotju z določili 35. člena tega odloka.

Z globo 400 EUR se za prekršek sankcionira tudi odgovorna oseba
pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika ali posamez-
nika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori prekršek iz prejšnjega
odstavka tega člena.

XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

43. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka se razveljavijo določbe prvega odstav-
ka 50. člena Odloka o občinskih cestah v Občini Cerklje na Gorenj-
skem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 4/1999). 

44. člen

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

Številka: 032-10/2006-88
Cerklje na Gorenjskem, dne 27. 08. 2008

Občina Cerklje na Gorenjskem
ŽUPAN

Franc ČEBULJ

18.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
94/2007, uradno prečiščeno besedilo ZLS-UPB2), 7. in 16. člena
Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje
na Gorenjskem št. 1/99,1/01, 3/02, 4/03 in 2/07), Pravilnika o iz-
biri in vrednotenju programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in kultur-
nih projektov, ki jih financira in sofinancira Občina Cerklje na Gorenj-
skem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjske, št. 4/03), Javne-
ga razpisa za sofinanciranje programov na področju ljubiteljskih kultur-
nih dejavnosti in kulturnih projektov v Občini Cerklje na Gorenjskem za
leto 2008 (Novice izpod Krvavca 1/08) je Občinski svet Občine Cer-
klje na Gorenjskem na 11. redni seji, dne 27. 08. 2008, sprejel

SKLEP
o višini sredstev za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih 

dejavnosti in kulturnih projektov v Občini Cerklje 
na Gorenjskem za leto 2008

1. člen

Sredstva, za delovanje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in kulturnih pro-
jektov, ki se izvajajo na področju občine Cerklje na Gorenjskem, se
razdelijo na podlagi meril in vrednotenju del kulturnih skupin za leto
2008 v višini:

KUD Adergas 7.946,00 EUR
KUD Cerklje 5.492,00 EUR
KUD Spodnji Brnik 641,00 EUR
Likovno društvo Cerklje 1.092,00 EUR
UNESCO klub Cerklje 1.829,00 EUR

2. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Ob-
čine Cerklje na Gorenjskem, uporablja pa se v času veljavnosti prora-
čuna občine za leto 2008.

Številka: 032-10/2006-89
Cerklje na Gorenjskem, dne 27. 08. 2008

ŽUPAN
Občine Cerklje na Gorenjskem

Franc ČEBULJ 
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Na izboru za mlado kmetico leta 2008 je zmagala Marija Grilc s tu-
ristične kmetije Pri Viženčarju na Ambrožu pod Krvavcem. Na za-
ključni prireditvi, ki je v začetku avgusta potekala v Šempetru v Savin-
jski dolini, je pokazala največ znanja pri odgovarjanju na težka vprašan-
ja, pokazati pa je morala tudi precej spretnosti; najprej pri sestavljanju
”puzlov” in nato še pri obiranju hmelja, prekladanju moke iz vrečke v
steklenico in pri sestavljanju gesla iz črk. Izbor za mlado kmetico leta je
pripravil tednik Kmečki glas v sodelovanju z Občino Žalec, Društvom
podeželskih žena Žalec, žalsko izpostavo Kmetijsko gozdarskega zavo-
da Celje ter Zvezo kmetic Slovenije.

Marija živi na 34 hektarjev veliki ekološko usmerjeni kmetije, na kateri
redijo osem krav dojilj, trideset ovc jezersko-solčavske pasme in pet kon-
jev, v okviru dopolnilne dejavnosti kmetije pa na planšariji Viženčar na
Kriški planini ponujajo gostom domačo hrano, prenočišča in tudi prevoze
s konji, jahanje in pozimi izposojo smučarske opreme in sank. Rada nabi-
ra zdravilna zelišča, aktivna pa je tudi v Društvu kmečkih žena Kranj.

”Na izbor za kmetico leta so me prijavile punce iz aktiva kmečkih
žena v Kranju, v katerega sem včlanjena že petnajst let. Ko sem
izvedela, sem nekaj časa še razmišljala, a sem na koncu privolila. Ne
nazadnje je bila to priložnost za sklepanje novih poznanstev,” nam je za-
upala Marija, ki je sicer rojena na Muščovi kmetiji na Pšati. 

Simon Šubic, foto: Gorazd Kavčič

Marija Grilc mlada kmetica leta
Marija Grilc oziroma Viženčarjeva Marička z Ambroža pod Krvavcem je med sedemnajstimi kandidatkami

postala mlada kmetica leta 2008.

Marija in njena družina večji del leta preživita na planšariji Viženčar na Kriški planini.



Unesco

Tridnevni tabor Dediščina v Piranu
Učenke Polona Bradeško, Polona Močnik in Anja Frantar smo se konec junija pod mentorstvom 

prof. Daniele Močnik udeležile tridnevnega tabora Dediščina v rokah mladih - Mladi posvojijo spomenik,
ki je bil v Piranu.

Letos je bil to že šesti poletni tabor, ki ga or-
ganizirata Unesco klub Piran ter OŠ Cirila
Kosmača Piran, kjer smo gostovali. Prvi dan je
bila na sporedu predstavitev posameznih šol iz
vse Slovenije: od najbližje šole Koper pa vse
do najoddaljenejših prekmurskih šol. Temi
tabora sta bili ljudska pesem in posvojeni
spomeniki. Najprej pa smo zapeli himno Unes-
ca. Vsaka šola se je predstavila na svoj način.
Nekateri s PowerPointom, drugi so predvajali
film, s katerim so predstavili svoj posvojeni
spomenik in okolico, tretji pa so o svojem kra-
ju preprosto nekaj povedali. Mi smo pred-

stavili življenje in delo rojaka Matevža
Ravnikarja Poženčana, prvega zbiratelja
ljudskega blaga na Slovenskem. 

Prvi večer nas je čakala glasbena delavnica.
Izdelovali smo značilno primorsko glasbilo,
narejeno iz lesene votle palčke. Sprva smo
morali valj še opiliti, da je imel raven rob, sicer
glasbilo ne bi pelo. Na konec, bliže luknjici, ki
je približno na eni tretjini, smo navezali kos
zelo tankega papirja, ki mora biti ravno prav
napet - ne preveč ne premalo. Naučili smo se
tudi zaigrati pesem Biži biži (Corri corri, istrs-
ka ljudska pesem) in ob tem zaplesati. 

Drugi dan, v soboto, so bile na vrsti različne
delavnice. Na voljo so bile likovna, gledališka,
novinarska, glasbena, digitalna fotografija ...
Izbrale smo likovno. Mentorice so nas
razdelile v manjše skupine in vsakdo je imel
svojo nalogo pri izdelovanju daril za mentorje.
Tako so nastajali okraski iz plastelina in gline,
v drugem kotu so poslikavali majhne vazice,
me pa smo pobarvale bombažne vreče z
morskimi motivi ter značilnostmi Pirana.
Popoldne smo se vsi odpravili v mesto na
ogled razstave v Galeriji. V pritličju so razs-
tavljali izdelke predšolski otroci iz vrtca
Mornarček, v nadstropju pa je bil na ogled še
razvoj samega mesta Piran. Razstava je bila
dokaj zanimiva, saj je bil prikazan Piran pred
10 leti in vzporedno s tem še slike Pirana
danes. Po razstavi je sledila plovba z ladjo
okoli rta do Strunjana in nazaj. 

Tudi nedeljsko jutro je bilo čudovito. Ravno
tako nas je ob pol osmih čakala joga. Ponovili
smo sklop vaj, ki nam ga je predavateljica
predstavila prejšnji dan. Nato smo se razvrstili
v delavnice, v katerih smo se ob pomoči men-
torjev pripravljali na predstavitev opravljenega
dela in usvojenega znanja. Sklepne misli o
temah in načrtih dela ASPnet šol SLO in klu-
bih Unesca je podala nacionalna koordinatori-
ca Alenka Aškerc Mikeln. Mladi po vsej
Sloveniji se morajo povezati, se spoznati in si
predstaviti do sedaj posvojene spomenike.
Tako naj bi v naslednjem obdobju treh let
spoznali kulturno in naravno dediščino naše
domovine. 

Anja Frantar

Iz desetih držav in pokrajin (Češka, Estonija, Katalonija, Latvija, Por-
tugalska, Romunija, Rusija, Slovenija, Srbija, Turčija) se je skupaj
zbralo 50 mladih, ki so zastopali barve svojih zastav. Vsaka država se
je drugim predstavila z eno otroško igro. Slovenci smo druge
udeležence srečanja naučili igre ristanc, sami pa spoznali nekaj novih
iger, nekaj pa je bilo tudi takih, ki smo jih (vsaj v podobni obliki) poz-
nali že od doma. Medtem ko smo drug drugega učili iger, smo spoz-
navali tudi ljudi, ki so nam jih predstavljali, in z njimi sklepali pri-
jateljstva. Skozi pogovore in predstavitve smo spoznavali tudi druge
dežele in navade njihovih prebivalcev. 

Odpravili smo se tudi na ogled znamenitosti mesta Porto, ki je svetu
zagotovo najbolj poznan po portovcu - zelo sladkem vinu, ki ga lahko
pridelujejo le tam, po francesinhi - sendviču, ki bi ga lahko prodajali v
restavracijah s hitro prehrano, toda Portugalci so iz njega raje naredili
specialiteto, ki jo postrežejo v prijetni restavraciji s pogledom na reko
Douro. Porto je tudi rojstni kraj Henrika Pomorščaka, princa, ki je
močno spodbujal portugalska odkrivanja novih dežel v 15. stoletju.

Na koncu smo si udeleženci srečanja le še obljubili, da se nekoč še
srečamo in odhiteli smo proti domu. Pred tem pa sem mladim razdelil

promocijski material naše občine Cerklje na Gorenjskem, za katerega
se zahvaljujemo Občini Cerklje in Društvu obrtnikov Cerklje.

Miha Čebulj

Tradicionalne evropske igre na Portugalskem
Med 15. in 25. avgustom je mesto Porto na Portugalskem gostilo mednarodno srečanje evropskih unesco

klubov pod naslovom Tradicionalne igre - način evropskega sodelovanja in medkulturnega dialoga.
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Za vas že 60 let beležimo čas

V vodniku je opisanih 
76 vzponov: 
nezahtevnih, zahtevnih 
in zelo zahtevnih.

V vodniku je opisanih 
76 vzponov: 
nezahtevnih, zahtevnih 
in zelo zahtevnih.
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Jelena Justin

Pozdravljene gore
Cena 20 evrov, 
za naročnike 15 evrov + poštnina

Naročanje: po telefonu št.04/201-42-41 
ali po el. pošti: narocnine@g-glas.si
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Osnovna šola Davorina Jenka se je kot Unes-
cova šola pridružila projektu ENO, ki ga je
organizirala ENO - Environment Online, glo-
balna virtualna šola za okoljsko ozaveščenost
in trajnostni razvoj. ENO je med drugim tudi
del kampanje UNEP-a (United Nations Envi-
ronment Programme) in cilja, ki ga ta želi do-
seči do leta 2017, to je vrniti Zemlji milijardo
dreves. Tako so se učenci v Cerkljah pridružili
svojim sovrstnikom po vsem svetu in ob sveto-

vnem dnevu miru posadili svoje drevo miru -
lipo, podobno pa so storili tudi v Zalogu. 

Na ta dan so učenci med razrednimi urami
prisluhnili učenkama Juliji Rozman in Vesni
Golob, ki sta predstavili projekt ENO, ki so ga
začeli na Finskem. Med drugim sta povedali,
da je sajenje dreves pomembno, ker nas spomi-
nja na naravo in opozarja na pomembnost na-
ravovarstvene zaščite. Poleg tega so drevesa
simbol mednarodnega sodelovanja in miru.

Julija in Vesna sta vsem učenkam in učencem
od 6. do 9. razreda razdelili tudi zgibanko o
trajnostnem razvoju in varovanju narave z na-
slovom Neprijetna resnica, ki sta jo sami pri-
pravili, šola pa jo je natisnila na reciklirani pa-
pir. Zgibanka vsebuje tudi deset pravil za
manjšo onesnaženost. Podobno zgibanko, a z
lahkotnejšo vsebino, bodo kmalu prejeli tudi
mlajši učenci. 

Simon Šubic

ENO dan sajenja dreves
Ob svetovnem dnevu miru so tudi v šolah cerkljanski učenci posadili drevo miru. 

Učenci se navajajo na načrtovanje dela
”V letošnjem šolskem letu bomo učence od prvega do devetega raz-

reda načrtno navajali na načrtovanje šolskega dela, v ta namen pa smo
v šolski publikaciji pripravili rokovnik, v katerem lahko načrtujejo
dnevne naloge, vanj se bodo vpisovala tudi obvestila staršev in učite-
ljev,” razlaga ravnatelj Osnovne šole Davorina Jenka Bogdan Sušnik.
V letošnjem šolskem letu je vodilna tema Učiti se učiti, na to temo pa
bodo tudi pripravili dan šole, ki bo aprila. Tretji cilj, ki ga podpirajo že
nekateri projekti na šoli, je graditi razmišljanje učencev o trajnostnem
razvoju pri vseh predmetih, zato bodo tudi letos ohranili ekološke teme
po posameznih razredih (ločevanje in zbiranje odpadkov). ”Pri nekate-
rih dejavnostih bomo poudarili tudi pomen zbirnega centra za ločeva-
nje odpadkov, ki ga odpira občina,” dodaja ravnatelj. Napovedal je
tudi, da bodo izkušnje, pridobljene v projektu Fleksibilni predmetnik,
uporabljali še naprej: ”Sedaj se lahko sami odločimo, ali bomo ele-
mente fleksibilnega predmetnika uveljavili ali ne. Odločili smo se, da
bomo.” Ravnatelj je še dejal, da bodo še vedno v skoraj največjem za-
konsko določenem deležu organizirali pouk po načelih diferenciacije,
ker menijo, da so te oblike najboljše izhodišče za individualizacijo
vzgojnega in učnega dela na šoli. S. Š.

Sporazumevali se bodo v angleščini
Osnovna šola Davorina Jenka se je letos prijavila na dveletni projekt

”Sporazumevanje v tujih jezikih”. Tako so že objavili razpis za zapo-
slitev dodatnega učitelja oziroma učiteljico za angleščino. Poleg
ustrezne pedagoške izobrazbe mora izpolnjevati še en zelo pomemben
pogoj - angleščina mora biti njegov/njen materni jezik. Če bodo uspe-
li najti takega učitelja, bo ta sodeloval ne samo pri pouku angleškega
jezika, temveč tudi pri drugih predmetih in šolskih dejavnostih. V pro-
jekt Sporazumevanje v tujih jezikih so bili izbrani med 19 prijavljeni-

mi šolami, organizirata pa ga ministrstvo za šolstvo in zavod za šolstvo
v sodelovanju z evropskim socialnim skladom.

Evropski dan jezikov
Na šoli so 26. septembra obeležili evropski dan jezikov. Po šolskem

radiu, ki se tudi letos oglaša vsak petek, so tako nastopili učenci alban-
ske narodnosti (letos jih je na šoli deset) in svoje sošolce nagovorili v
maternem jeziku. Skupina učenk in učencev pa je odšla v Ljubljano,
kjer so si ogledali stojnice na Kongresnem trgu, ki so jih postavili v po-
častitev evropskega dneva jezikov.

Tudi v projektu Voda
Šola se je priključila tudi projektu Voda, v katerem sodeluje mreža

šol, nosilna pa je Biotehniški center Strahinj. V triletnem projektu
bodo spodbujali ekološke in naravoslovne dejavnosti ter vzgojo traj-
nostnega razvoja. 

S folkloro na Madžarsko
Šolska folklorna skupina je bila v minulih dneh na vzhodu Madžar-

ske, kjer se je udeležila folklornega festivala. Predstavili so se s poseb-
no koreografijo na pastirsko tematiko. 

Na Otroškem bazarju v Ljubljani
Skupina učenk in učencev šestih razredov in člani krožka Elektroni-

ka z robotiko so 11. septembra obiskali Otroški bazar na Gospodar-
skem razstavišču v Ljubljani. Gre za največjo izobraževalno - sejem-
sko prireditev pri nas. Tam so poslušali predavanje o soncu in planetih,
se udeležili delavnic in si ogledali razstavo malih živali. S. Š.

Sajenje lipe Julija Rozman in Vesna Golob sta pripravili zgibanko Neprijetna resnica.
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TRGOVINA Z AVTODELI 
IN AVTOMEHANIČNE STORITVE

Brane Dolinar

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

POGREBNIK d.o.o.

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

KAMNOSEŠTVO
Roman Šter s. p.

Zg. Brnik 18
4207 Cerklje

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

GSM: 041/36-88-79

Poletne šole v naravi, ki je v začetku septem-
bra znova potekala v Pineti pri Novigradu na
Hrvaškem, se je udeležilo 64 otrok in enajst
spremljevalcev. Med njimi je bilo več kot prej-
šnja leta zdravstveno občutljivih otrok, zato so
s seboj vzeli tudi posebno spremljevalko, ki je
bila odgovorna samo za te otroke, je pojasnil
vodja šole v naravi Boštjan Gorzetti. A raz-
like med otroki niso želeli delati, zato so vsi
sodelovali pri istih aktivnostih, le da so njihove
vsebine za nekatere nekoliko prilagodili. 

Otroci so imeli vsak dan tri ure pouka, kjer
so predvsem spoznavali naravo, pet ur na dan
je bilo rezerviranih za plavanje. Opravili so
tudi preizkus plavanja in ugotovili, da jih prib-
ližno polovica ni znalo plavati. Njih in ostale
slabše plavalce so nato vsak dan seznanjali s
plavalnimi tehnikami. ”Skoraj vsem je uspelo
naučiti se plavati, le redkim pa še vedno manj-
ka nekaj osnovnega znanja,” je pojasnil
Gorzetti. 

Večeri so bili največkrat namenjeni skupnim
zabavam, en dan so se z ladjo odpeljali v
Poreč, precej pa je bilo tudi športnih tek-
movanj med razredi. In kar je bilo najpomem-
bnejše - vreme je bilo ves čas sončno. 

Simon Šubic

Tudi letos uživali v Pineti
Petošolci so se tudi letos udeležili poletne šole v naravi. V Pineti se je 64 otrok in 11 

spremljevalcev zelo dobro počutilio.

Tudi pouk je potekal ob morju.

Tudi letos šola za starše
OŠ Davorina Jenka tudi letos vabi starše, da se udeležijo šole za

starše. K sodelovanju so povabili vrhunska strokovnjaka: doktorja
psihologije Bogdana Polajnerja ter specialistko klinične psihologi-
je in družinsko terapevtko Majdo Mramor. Vsak bo imel po dve
predavanji. Mramorjeva bo 7. oktobra predavala na temo Dober
partnerski odnos kot osnova za zdrav razvoj otroka, 5. februarja pa
na temo Obvladovanje stresa, ki ga staršem povzročajo obremenitve
z otrokovo šolo, puberteta, služba, partnerski odnosi ... Dr. Polajner
bo 6. novembra predaval na temo Kako starši z vzgojo preprečimo
zasvojenost, 2. decembra pa o celostni vzgoji in napačni vzgojnih
slogih ter tipičnih posledicah pri otroku. Vsa štiri predavanja se za-
čno ob 18. uri, stanejo pa 2,5 evra na predavanje. ”Vsak od staršev
ima pri vzgoji kakšne dvome in najlažje jih razblinijo prav v pogo-
voru s strokovnjaki,” vabi psihologinja Saša Bogataj Suljanovič.

Vzgojni načrt še nastaja
Priprava vzgojnega načrta, pri kateri poleg strokovnih delavcev

šole sodelujejo tudi starši in otroci, poteka tudi v tem šolskem letu,
saj ga morajo sprejeti do maja prihodnje leto. Vzgojni načrt bi lahko
poimenovali kar nekakšna mala šolska ustava, saj bo v njem med
drugim opredeljeno tudi, kaj in kako na šoli nagrajevati, po drugi
strani tudi kaj in kako kaznovati. Starši in učenci lahko med pripra-
vo vzgojnega načrta vplivajo na izbiro preventivnih dejavnosti na
šoli, na pravila vedenja, šolski red in podobno. S pomočjo de-
javnosti, ukrepov, postopkov in načel, ki bodo del vzgojnega načr-
ta, bodo poskušali pri učencih razvijati sposobnost za življenje z
drugimi, humanost, trajnostni razvoj, skrb za okolje in prihodnost.
Pri učencih bodo poskušali razvijati tudi spoznavanje samega sebe,
svojih zmožnosti, ustvarjalnosti, svobode in identitete. Učenci naj
bi se naučili sprejemati sebe in skrbeti zase tako, da bi živeli v
ravnotežju, vedrini in miru.                                                   S. Š.
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MIHA GROŠELJ
Tel.: 04 25 22 574, fax: 04 25 25 859

GSM: 041 672 - 057

KLJUČAVNIČARSKE STORITVE
4207 Cerklje, Poženik 14a

d.o.o

TRGOVINA S KMETIJSKIM REPROMATERIALOM

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

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

Jože IPAVEC,
Zalog 61, 4207 CERKLJE

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

Poročali smo že, da so se pionirji Europcar Krvavec konec maja že še-
stič udeležili FIBA mednarodnega turnirja v Franciji. Poleg igranja na
turnirju so si gledali tudi velemesto Pariz in se zabavali v Disneylandu.
Ekipe kadetov, mladincev in mlajših članov pa so se odzvale povabilu
irskega Moycullena in angleškega Eastbourna ter na enajstdnevni turne-
ji po dveh otoških državah iztržili osem zmag od enajstih tekem. Igrali
so še z ekipami Tralee, Galway, Oranmore in irsko reprezentanco do 18
let. Na poti po Angliji so si ogledali tudi mesta Canterbery, Folkstone,
Stonehange, London in Manchester, Cardiff v Walesu, na Irskem pa Du-
blin in druga mesta. 

V septembru so se člani ŠD Krvavec pridružili praznovanju občinske-
ga praznika in priredili kar nekaj tekem in turnirjev; člani so igrali s
Prošportom iz Kranja 54:69, Koš Koprom 75:90 in Mojstrano 84:44.
Mladinci so premagali Kranjsko Goro 82:72. Mlajši pionirji Krvavec
Tonač so premagali Salonit Anhovo 41:30. 

V soboto, 27. septembra, je bila tekma kadetov Krvavec Botana : Par-
klji Bežigrad, nato pa turnir mladincev, članov in veteranov Vzhod : Za-
hod. 

Tekme, ki sledijo, pa so 4. oktobra ob 13.30 mlajši pionirji Krvavec
Tonač : Tolmin ter 12. oktobra ob 10. uri pionirji Europcar Krvavec :
Idrija in ob 12.30 kadeti Krvavec Botana : Jesenice.          ŠD Krvavec

Košarkarji na turneji v tujini
Kadeti, mladinci in mlajši člani iz ŠD Krvavec so bili na enajstdnevni turneji na Irskem in v Angliji.

Pionirji v Disneylandu

Cerkljanski košarkarji na Irskem
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Suhomontažne storitve v gradbeništvu
- montaža sten in spuščenih stropov
- izgradnja mansardnih stanovanj
- vgrajevanje vrat in strešnih oken
- suhomontažni estrihi

Marko Dobnikar, s. p.
Lahovče 84, 4207 Cerklje

tel. in fax: 04 25 26 770, gsm: 041/653 778

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

EErrjjaavvššeekk  ZZvvoonnee,,  ss.. pp..

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

Gorenjska turistična zveza Kranj
Komisija za ocenjevanje krajev

Koroška c. 27, 4000 Kranj, telefon: 04/20-10-500
E-naslov: gtz@siol.net, www.gorenjska.si

VRNIMO GORENJSKI NAGELJ NA GORENJSKE
BALKONE IN OKNA 2008

Gorenjska turistična zveza tudi letos vabi k sodelovanju vse gojitelje, 
pridelovalce in ljubitelje gorenjskih nageljnov v projektu

VRNIMO GORENJSKI NAGELJ NA GORENJSKE BALKONE IN OKNA v letu 2008.
Vsi, ki želite sodelovati na izboru najlepših nageljnov, nam pošljite na naslov: 

Gorenjska turistična zveza, Koroška c. 27, 4000 Kranj 
fotografijo cvetočih nageljnov. 

Priporočljivo je, da nam pošljete sliko tudi na elektronsko pošto.
Fotografiji priložite vaš naslov in telefonsko številko.

Vaše prijave pričakujemo najkasneje do 12. decembra 2008. 

Že v spomladanskem delu sezone so se poka-
zale realne številke igralcev v teh dveh ekipah.
Vzroki k temu so že iz preteklih let, ker klub ni
zadosti deloval na področju pridobivanja novih
članov predvsem v ženski ekipi, tako da je bilo
to samo še vprašanje časa. V ženski ekipi je
bilo konec avgusta samo še šest članic, od tega
dve naši občanki, ena iz Kranja, ostale pa so že
vsa pretekla leta prihajala iz različnih oddalje-
nih klubov (Žiri, Senožeti, Koper). Kljub do-
govorjenemu roku s članicami in trenerjem
nam ni uspelo sestaviti popolne ekipe v dogo-
vorjenem roku, zato smo jih 11. avgusta odja-
vili iz lige. Čeprav članice sedaj zagotavljajo,
da so imele sestavljeno ekipo, se sprašujemo,
zakaj so jo potem zamolčale oziroma niso ob-

vestile trenerja? NK Velesovo nastopa naprej z
dekleti, in sicer selekciji U17 in U13.

Klub se zaveda, da to ni motivacija za mlajše
ekipe in ostale člane, vendar se je enkrat po-
trebno postaviti na realna tla, kljub razočaranju
posameznikov. Naš cilj je trdo delati na naj-
mlajših selekcijah deklic in dečkov, tako kot
smo že začeli v jesenskem in spomladanskem
delu. Nogomet moramo predstaviti najprej na-
šim otrokom in jih v tem tudi vzgajati, z name-
nom, da si pridobijo motoriko, vztrajnost,
ekipno sodelovanje, spoštovanje ... To so vred-
note, ki jih podpira tudi občina, saj je razumlji-
vo, da želimo poskrbeti za naše občane in jih
športno vzgajati. Poleg pomožnega igrišča, ki
je že v uporabi, je občina uredila v mesecu av-

gustu še eno manjše igrišče, ki bo v uporabi v
naslednji sezoni. Seveda pa strpno čakamo na
končno dokumentacijo za novo gradnjo, ki je
osnova, da bomo lahko imeli znova članice in
pa člane v višji ligi, kar je tudi prvi cilj kluba.

Tudi za mladinsko ekipo je prišel že prej na-
povedan čas. Večina teh se je že priključila čla-
nom, dva pa sta v sosednjem klubu z dodelano
pogodbo, da se v naslednji sezoni priključita
našim mladincem, ki zagotovo bodo, saj ima-
mo že v nižji selekciji devet izhodnih letnikov.
To je realno stanje NK Velesovo, ki ga je po-
trebno športno sprejeti in z pozitivno energijo
dokazati, da smo na pravi poti. 

Upravni odbor NK Velesovo

Letos brez članic in mladincev
Nogometni klub Velesovo v sezoni 2008/09 nastopa brez ekip članic in mladincev.

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

Prodaja in dostava kurilnega olja,
čiščenje hišnih cistern.

KONKURENČNE CENE - HITRA DOSTAVA

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.

www.gorenjskiglas.si

Praznovali bomo predvsem delovno in z organizacijo raznih turnirjev
ter prijateljskih tekem. Za zaključek praznovanja bomo v maju 2009
organizirali srečanje vseh generacij rokometašev, ki so igrali za Roko-
metni klub Cerklje.

V novi tekmovalni sezoni 2008/09 bo RK Cerklje nastopal s člansko
ekipo v 2. DRL Center. Tu je treba omeniti, da so se klubi na zasedanju
Združenja klubov dogovorili o formiranju treh skupin in sicer zaradi
zmanjšanja stroškov tekmovanja. V skupini Center so poleg nas tudi
ekipe RK Mokerc Ig, RK Škofljica, DRŠ Aleš Praznik iz Ljubljane, RK
Kranj in ŠD RK Radovljica. V drugem delu tekmovanja pa se formira-
jo nove skupine s klubi iz vzhodnega in južnega dela Slovenije. 

Tekmovali bomo tudi v kategoriji mladincev v 2. DRL Zahod ter v ka-
tegorijah Mlajših in Starejših dečkov. V letošnji sezoni bodo tekmovale
tudi deklice, vendar v kombinirani ekipi RK Sava Cerklje. Razlog za
takšno odločitev je v tem, da so bile v obeh klubih težave s sestavlja-
njem ekipe. Tako smo se dogovorili, da nastopimo s kombinirano ekipo,
ki sedaj tvori 18 igralk, devet iz Kranja in ravno toliko iz Cerkelj. 

Decembra bodo s tekmovanji začeli tudi v Mini rokometu, kjer bomo
nastopili tako z deklicami kot tudi z dečki. Pri tem pa bi radi poudarili
še eno novost. Uspeli smo vzpostaviti kontakt z Rokometno akademijo
Uroša Zormana, ki nas je tudi obiskal. Stekli so pogovori in dosežen je
bil dogovor, da se bo Mini rokomet na osnovni šoli poimenoval ”OŠ Da-
vorina Jenka - Rokometna akademija Uroša Zormana”. Udeleženci
Mini rokometne Akademije UZ bodo imeli poleg rednega tekmovanja

tudi srečanja znotraj akademije, proces treniranja pa bo usmerjala vod-
ja stroke v akademiji, nekdanja državna reprezentantka Branka Mijato-
vič. Mijatovičeva je z RK Krim Mercator dvakrat osvojila naslov evrop-
skih prvakinj. Treninge pa bo še naprej vodil trener Jože Cuderman. 

Naj vas seznanimo, kdaj boste naše ekipe prvič videli na domačem
parketu:

- 21. septembra se je domačemu občinstvu že predstavila članska eki-
pa, ki je v konkurenci štirih ekip zasedla drugo mesto. 24. septembra so
člani za Pokal Slovenije igrali proti ekipi RK Prevent iz Slovenj Grad-
ca. Čeprav so izgubili s 26:37, so prikazali eno najboljših iger doslej.
Prvenstvo članska ekipa začne 4. oktobra. Gostovali bomo pri ekipi
DRŠ Aleš Praznik v Ljubljani.

- Mlajši dečki se bodo prvič predstavili doma 4. oktobra ob 10. uri
(RK Cerklje Pekarstvo Kepic : DRŠ Aleš Praznik), starejši dečki pa
istega dne ob 11.15 (RK Cerklje Pekarstvo Kepic : ŠD RK Mokerc Ig).

- Mladinci se bodo prvič predstavili doma 12. oktobra ob 18.30 proti
ekipi ŠD RK Mokerc iz Iga.

- Ekipa starejših deklic se je prvič že predstavila doma 13. septembra,
naslednjič pa bodo igrale v Cerkljah v mesecu novembru.

Vse štiri selekcije bodo nastopale pod imenom RK ”Cerklje Pekarstvo
Kepic”.

Rokometni klub vse ljubitelje rokometa vabi na obisk domačih tekem!
Vse članske tekme bodo tudi napovedane s transparentom in plakati, obi-
ščete pa lahko tudi našo spletno stran www.rk-cerklje.si.      RK Cerklje   

Pred deseto tekmovalno sezono
Za Rokometni klub Cerklje se je septembra začela 10. jubilejna rokometna tekmovalna sezona, pred nami pa

je tudi praznovanje desete obletnice delovanja kluba. 

V poletnih mesecih so rokometni zanesenjaki naredili pomem-
ben korak naprej. V želji, da bi za rokometno igro navdušili še več
mladih, so vodilni možje Rokometnega kluba Cerklje navezali
stik s kapetanom slovenske rokometne reprezentance Urošem
Zormanom, ustanoviteljem Rokometne akademije Uroša Zor-
mana in sklenili dogovor o sodelovanju. Tako bo z novim šolskim
letom v OŠ Davorina Jenka začela delovati Rokometna šola Uroša
Zormana namenjena otrokom (dečki in deklice), starim od 7 do 11
let. 

V programu rokometne šole bodo vadeči oblikovali in razvijali
stališča, navade in načine ravnanja: odnos do soigralcev, tekme-
cev in sodnikov, odnos do sprejemanja zmage in poraza,
samostojnost in samodisciplino pri izvajanju nalog, kontrolirano
reagiranje v konfliktnih situacijah, medsebojno pomoč in sodelo-
vanje ter samozavest, borbenost in vztrajnost.

Razvijali gibalne sposobnosti: koordinacijo, orientacijo v pros-
toru, preciznost in pripravili organizem za kasnejši razvoj moči,
hitrosti in vzdržljivosti.

Osvojili osnovne tehnično taktične rokometne elemente: podajanje, lovljen-
je in vodenje žoge, streljanje s tal in iz skoka, osnove branjenja in igre v
obrambi,... Skratka vadba bo otrokom ”prijazna”, saj bomo poskušali cilje
doseči preko igre, raznih elementarnih iger in iger s prirejenimi pravili. 

Kaj nudimo? Strokovno vodeno rokometno vadbo, ki jo bodo vodili
rokometni trenerji po izdelanem vadbenem načrtu (v sodelovanju z Rokomet-
no zvezo Slovenije), opremo (majice, žoge, znojnike itd.), tekmovanje na
turnirjih mini rokometa za osnovne šole, tekmovanje na turnirjih v okviru
Rokometne akademije Uroša Zormana, možnost vključevanja v redno vadbo
pri rokometnih klubih, možnost obiska poletnega tabora mladih, spoznavan-
je in druženje s slovenskimi reprezentanti in reprezentantkami pa tudi s sve-
tovnimi asi kot sta Ivano Balič in Petar Metličič - nosilca zlate olimpijske ko-
lajne v rokometu ...

Rokometna šola Uroša Zormana bo začela delovati po predstavitvah v
razredih, predvidoma konec septembra. Vse dodatne informacije lahko do-
bite v Rokometnem klubu Cerklje ali pri Jožetu Cudermanu, učitelju športne
vzgoje, ki bo tudi vodil rokometno šolo.                           

Jože Cuderman 

Rokometna šola Uroša Zormana
V OŠ Davorina Jenka bo začela delovati Rokometna šola Uroša Zormana namenjena otrokom 

(dečki in deklice), starim od 7 do 11 let. 
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TESARSTVO
OGRINEC MILAN, s. p.

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

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

ABONMA 2008/09
Splača se!

HEDDA GABLER
MOJE PESMI MOJE SANJE

AVTOCESTNI NADVOZ ali ZGODBA O ZLATI RIBICI
BLAZNO RESNO O SEKSU

BOG MASAKRA Drama SNG Ljubljana
in še več v Super abonmajski ponudbi:

MOBILEC Mestno gledališče ljubljansko
SMETI NA LUNI Mestno gledališče Ptuj

GREVA SE JEŽKA Pernarčič & Pernarčič
NAJEMNINA - WE ARE THE NATION ON THE BEST LOCATION Rozinteater

VPIS SMO PODALJŠALI - POHITITE! www.pgk.si

mali oglasi
04/201 42 47, e-pošta: malioglasi@g-glas.si
www.gorenjskiglas.si
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Kmalu ob
začetku po-
mislimo na
to, da se bli-
ža jesen. Za
nas policiste
je to zelo za-
htevno obdo-
bje, ki mu

posvečamo veliko pozornosti, za-
čenja se novo šolsko leto in s tem
še večja odgovornost do najmlaj-
ših! Pravzaprav smo se, neopazno
za javnost, na to začeli pripravljati
že ob zaključku preteklega šolske-
ga leta. Mnogo je bilo storjenega,
mnogo bo še potrebno. Pregleduje-
mo infrastrukturo, ki je bila za čas
počitnic dograjena in obnovljena, s
šolniki preverjamo varne poti, ugo-
tavljamo usposobljenost voznikov
prevoznih sredstev, s katerimi se
bodo otroci prevažali in še in še. Iz
evidenc preteklih let iščemo kritič-
ne odseke, kjer so se dogajale pro-
metne nesreče in tudi določamo
točke, kjer bomo intenzivno ugo-
tavljali kršitve. 

Otroci hodijo po pločnikih, ob
voziščih, prehajajo cesto ... Vajeni
redkega poletnega prometa bodo

hodili brezskrbno, pri tem pa se kaj
lahko dogodi nepremišljen korak,
trenutek nepozornosti ..., korak
pred vozilo ali drugo prevozno
sredstvo. Naj bodo vozniki priprav-
ljeni tudi na to! Posledice so lahko
hude. Otrok je tako krhek in kot
pešec, povsem ranljiv. Zdravljenje
lahko poteka dolgo, za šolsko snov
in razred, ki ga morajo opraviti, če-
prav bi okreval, je lahko pogubno. 

Ko opazimo otroke ob vozišču,
bodimo na njih pozorni, pričakuj-
mo najbolj neprimerno reakcijo.
Vozimo tako, da vozilo lahko za-
ustavimo. Na daleč se vidi, ali se
otroci lovijo, nameravajo prečkati
cesto ... Tudi mi vozniki se bomo
spet morali navaditi na njih!

Posebna nova skupina udeležen-
cev v prometu so prvošolčki. Tem
posvečamo največ pozornosti. So
najšibkejši členi vesti vsakega od-
govornega udeleženca prometa.
Prej ali slej bodo sami stopili na
pot v šolo in domov. Sicer policisti
predlagamo ustrezno organizira-
nost staršev, tako da jih spremljajo
do takrat, ko so zares sposobni biti
samostojni v prometu, kar oprede-
ljuje tudi zakonodaja. Dodaten ka-

men v mozaiku njihove varnosti
naj bo še skrbnost voznikov.

Glede na to, da prenekateri star-
ši ne poznate Zakona o varnosti
cestnega prometa v detajle, vam
predstavljamo 91. člen, ki oprede-
ljuje skrb za najmlajše udeležence
in govori sledeče: (5. odstavek)
Otroci morajo imeti na poti v vr-
tec in prvi razred osnovne šole ter
domov spremstvo polnoletne ose-
be. Spremljevalci so lahko tudi
otroci, starejši od 10 let in mlado-
letniki oziroma mladoletnice, če to
dovolijo starši, posvojitelji oziro-
ma posvojiteljice), skrbniki oziro-
ma skrbnice oziroma rejniki oziro-
ma rejnice otroka. Otroci, ki obis-
kujejo prvi razred osnovne šole,
lahko prihajajo v območju umir-
jenega prometa in v območju za
pešce v šolo tudi brez spremstva,
če to dovolijo starši, posvojitelji,
skrbniki oziroma rejniki. (6. od-
stavek) Otroci smejo samostojno
sodelovati v cestnem prometu
šele, ko se starši, posvojitelji,
skrbniki oziroma rejniki prepriča-
jo, da so otroci sposobni razumeti
nevarnosti v prometu in da so sez-
nanjeni s prometnimi razmerami
na prometnih površinah, kjer se
srečujejo s cestnim prometom.

Odgovornost staršev in drugih,
ki so odgovorni za otroke, je opre-
deljena v 94. členu: (1. odstavek)
Če otrok ali mladoletnik prekrši
predpise o varnosti cestnega pro-
meta, pa je prekršek posledica
opustitve dolžne skrbi ali nadzor-
stva nad njim, se za prekršek opu-
stitve dolžne skrbi ali nadzorstva
kaznujejo z globo najmanj 83 ev-
rov njegovi starši, posvojitelji,
skrbniki oziroma rejniki.

Starši, ki boste v svojih vozilih
prevažali otroke, morate poskrbeti
za to, da bo med vožnjo v vozilu z
vgrajenim zadrževalnim sistemom

otrok, če je mlajši od 12 let ali
manjši od 150 cm, zavarovan z za-
drževalnim sistemom, ki je prime-
ren njegovi telesni rasti in telesni
masi. V osebnem avtomobilu, v
katerem zaradi konstrukcijskih
lastnosti avtomobila otroka ni mo-
goče zavarovati na tak način, sme
sedeti tak otrok le na zadnjem se-
dežu. Kazen, ki znaša 125 evrov, v
primerjavi s posledicami, ki se
lahko pripetijo in so se že pripeti-
le, ni vredna omembe.

Vse kršitve, povezane s cestnim
prometom, bomo policisti v na-
slednjih dneh v povečanem številu
in intenzivno odkrivali. Tako bo
na cestah večje število policistov,
tudi z laserskim merilnikom in s
stacionarnim radarjem, ki bodo
locirani predvsem v okolici šol in
vrtcev. Vse kršitve, tudi neustrez-
no prevažanje otrok, bomo do-
sledno kaznovali z globo, ki je
predpisana v Zakonu o varnosti
cestnega prometa. 

Postorimo vse, kar je v naših
močeh. Tako bomo prihodnji čla-
nek lahko pričeli ne tako kot tega,
ampak z veselimi ugotovitvami, v
katerih bodo nastopali veseli,
zdravi otroci in srečni starši. 

Naj zaključim še s pohvalo posa-
meznih organizacij, kot je npr.
Avto-moto društvo iz Cerkelj, ki
zgledno opravlja svojo funkcijo in
pomaga pri obveščanju ljudi za
večjo varnost v prometu, nenazad-
nje tudi ob prvih šolskih dneh, ko
varujejo najmlajše. Tudi društvom
prostovoljnih gasilcev iz vseh
okolišev občine Cerklje, ki nese-
bično pomagajo tako občanom kot
policistom ob raznih iskalnih 
akcijah, še posebej v času počit-
nic, se iskreno zahvaljujem za so-
delovanje.

Robert Šebenik, 
vodja policijskega okoliša

Šola in naši najmlajši!
Mnogo prekratke so poletne počitnice, bi rekli šoloobvezni učenci, pa vendar je začetek šole 

v pričakovanju nečesa novega.

Tudi letos regijsko ocenjevanje medu
Čebelarsko društvo Cerklje znova pripravlja regijsko ocenjevanje

medu. Zaključna prireditev bo letos 15. novembra. Kot je pojasnil
predsednik čebelarskega društva Franci Strupi, so do sedaj prejeli
okoli osemdeset vzorcev različnih vrst medu, kar je za letošnjo
slabo letino kar lepo število, ocenjevanje pa bo posebna komisija z
Biotehniške fakultete izvedla 23. in 24. oktobra. ”Letošnje leto je
bilo sicer za čebelarje zelo slabo, saj je bilo precej dežja in mraza,
povrh vsega pa je bilo letos veliko čebeljih pomorov,” pravi Strupi. 

Cerkljanski čebelarji bodo letos znova podarili med vrtcu
Murenčki in Marijinemu vrtcu v Cerkljah, s čimer se bodo
pridružili akciji Čebelarske zveze Slovenije, ki novembra v vrtcih
organizira dan z medom. Na ta dan bodo tako imeli otroci za zajtrk
med in morda tudi kakšno drugo jed z medom.                      S. Š.

Franci Strupi

Marjeta Kumer s.p.
Zgornji Brnik 136
4207 Cerklje
GSM: 064 105 251

Čiščenje poslovnih prostorov in stanovanj
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KMETIJSKA ZADRUGA CERKLJE, z.o.o.

Slovenska cesta 2, 
4207 Cerklje
Telefon: 04/25-29-010, 
Fax: 04/25-29-011, 
e-pošta: kzcerklje@siol.net

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

Rešitve križanke (nagradno geslo)
pošljite na dopisnicah do srede, 15.
oktobra 2008, na Gorenjski glas,
Bleiweisova 4, 4001 Kranj ali pa jih
oddajte v naši malooglasni službi.
Izžrebance bomo objavili v Gorenj-
skem glasu 17. oktobra 2008.

KZ Cerklje Vas vabi v svoje trgovine 
s kmetijskim in vrtnarskim programom.

Trgovina Cerklje,  tel.: 04/25 29 020
Trgovina Šenčur,  tel.: 04/25 19 140

Trgovina Komenda,  tel.: 01/834 56 80
Trgovina Moravče,  tel.: 01/723 29 13
Skladišče Voklo,  tel.: 04/25 19 141

Vse za jesensko ureditev vrtov in grobov
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Druge Sanje pod Krvavcem so od 22. do 30.
avgusta ob soju bakel gostile sedem koncertnih
večerov. Dopoldnevi pod krošnjami dreves so
bili namenjeni najmlajšim, ki so ob pomoči ani-
matorjev ustvarjali na delavnicah Krice Krace.
Svoj prosti čas so namenili poslikavi panjskih
končnic, peki medenjakov, izdelavi stripov ...
Obiskovalci festivala so si lahko ogledali film iz
avtomobila v t. i. Drive-in kinu, športni privržen-
ci so imeli možnost igrati odbojko in nogomet na
mivki, poskrbljeno pa je bilo tudi za širjenje ob-
zorja v obliki predavanj. Obisk vseh dogodkov -
z izjemo otroških delavnic - je bil brezplačen. Za
to so poskrbeli organizatorji: Založba Sanje,
Društvo Festival Sanje, KŠK in društvo Igrišče.

Na otvoritveni večer je nastopila primorska sku-
pina Dej šen’ litro, naslednji dan pa je dež pre-
prečil nastop Katalene. Pod zvezdami je v nede-
ljo, 24. avgusta, nastopil Klemen Teran s skupi-
no 19. november. Bivši član skupine Prezrti je
skupaj z zasedbo predstavil nove skladbe, ki jih je
občinstvo zelo dobro sprejelo. Pravi, da bodo
skladbe verjetno posneli, zagotovo pa jih bodo
objavili na svoji spletni strani. Klemenov ustvar-
jalni opus je sicer širok - izdal je pesniški zbirki
Herbarij in Manjkajoči člen, poleg tega glasbo in
besedila piše tudi za druge izvajalce, med drugim
je avtor skladbe Ljubim se, s katero se je na Emi
predstavila Eva Moškon. Bučen aplavz na festiva-
lu pod Krvavcem sta ob ponedeljkovem nastopu

prejela Severa in Gal Gjurin. Sestra in brat sta
bila člana zasedbe Olivija. Likovna ustvarjalka
Severa je z Vladom Kreslinom posnela duet Abel
in Kajn, v filmu Hit poletja pa je svoj glas poso-
dila Uli Furlan. Multiinštrumentalist Gal je po
razhodu skupine ustanovil novo zasedbo Gal in
galeristi, objavlja pa tudi poezijo in prozo v lite-
rarnih revijah in drugih publikacijah.

V torek je obiskovalce privabil Tomaž Pengov,
ki je izdal prvo slovensko kantavtorsko ploščo,

prispeval je tudi skladbo za film Toma Križnarja
Darfur, vojna za vodo. V četrtek se je predstavila
mlada pevka in kantavtorica Kitty ter Ansambel
Ankaran, ki je obudil spomin na pesmi Frana
Milčinskega Ježka. Živahno je bilo tudi v petek,
ko so obiskovalci z Nejcem Zupanom in njego-
vimi plesalci zaplesali v ritmu swinga ob glasbi
skupine Easywalkers. Zadnji dan festivala je na-
stopil domačin Jan Robas, predstavila pa se je
tudi Eva Moškon s svojo novo zasedbo E.V.A.

Sanjali so pod Krvavcem
Festival Sanje je tudi letošnje poletje pod Jenkovo lipo privabil obiskovalce, željne zabave. Tokrat je 

raznoliko kulturno dogajanje trajalo devet dni. 

Turistično društvo Cerklje je prvi konec tedna v avgustu prvič
pripravilo dvodnevno prireditev Poletje pod Krvavcem. Pod
Jenkovo lipo so tako prvi večer pripravili zabavo s skupino Apos-
toli, naslednji dan pa so lahko obiskovalci na tržnici Pod Jenkovo
lipo kupili izdelke domače in umetnostne obrti, čebelarske,
zeliščne in druge izdelke (na sliki). Za dodatno popestritev so se
obiskovalci lahko popeljali z zapravljivčki do Dvora Jezeršek na
Zgornjem Brniku, sobotno popoldne je z nastopoma folklorne in
dramske skupine popestrilo domače društvo upokojencev, zvečer

pa je sledila še zabava s skupino Bandera band, ki pa jo je nekoliko skazil
dež. ”Poletje pod Krvavcem smo letos organizirali prvič, verjetno pa bomo
z njo nadaljevali tudi v prihodnjih letih. Poskušali jo bomo nadgraditi in
razširiti, saj si želimo, da bi postala tradicionalna. Veseli smo tudi sodelo-
vanja članic Društva kmečkih žena, pododbora Cerklje, ki so pripravile de-
gustacijo domačega peciva in potic,” je povedal predsednik turističnega
društva Darko Kovačič. Edina pomanjkljivost prireditve, za katero pa so še
najmanj krivi v turističnem društvu, je bil slab odziv domačinov.         

S. Š.

Turistično društvo popestrilo poletje

Severa in Gal Gjurin. Foto: Matic Zorman




