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Novice izpod Krvavca

Vsem občankam in občanom
Občine Cerklje na Gorenjskem voščimo
vesele božične praznike,
obilo sreče in zadovoljstva v letu 2009.
Župan Franc Čebulj,
občinski svet
in občinska uprava

Pogovor z županom

Prihaja zelo investicijsko leto
Prihodnje leto bo zelo investicijsko naravnano, napoveduje župan Franc Čebulj.
Občinski svet je pred kratkim potrdil
osnutek občinskega proračuna za prihodnje leto. Katere investicije načrtujete v
prihodnjem letu?
”V proračunu za leto 2009 načrtujemo 9,6
milijona evrov odhodkov in 7,75 milijona evrov prihodkov, od tega več kot milijon evrov
iz državnih in evropskih sredstev. Razlika
med prihodki in odhodki bo pokrita z ustvarjenim presežkom v letošnjem proračunu, ki
ga bo po sedanji oceni za 2,6 milijona evrov.
Na področju gradnje kanalizacije je pomembno, da imamo v proračunu namenjeno
dovolj sredstev za izdelavo dokumentacije za
primarno kanalizacijo na relacijah Spodnji
Brnik-Vopovlje-Lahovče, Lahovče-Nasovče,
Zalog-Klanec, Zalog-Cerkljanska Dobrava,
Grad-Dvorje in za osrednji del Cerkelj od
Petričevega znamenja po ulici 4. oktobra do
šole. Prav tako smo že objavili razpis za izdelavo projektne dokumentacije za povečanje
zmogljivosti krvavškega vodovoda, postavljen rok za dokončno izdelavo dokumentacije in tudi vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja je september 2009. Ta razpis in sama
izdelava projektov sta precej zahtevna, saj je
krvavški sistem v lasti petih občin, zato je
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potrebno precej usklajevanj in pogajanj med
njimi. Obenem sodelujem na pogajanjih za
pridobitev evropskih kohezijskih sredstev, za
katera pričakujem, da bodo uspešna in nam
bo uspelo iztržiti med sedem in osem milijonov evrov. Projekt je sicer vreden trinajst milijonov evrov. Bolj konkretno o tem projektu
pa bom verjetno vedel povedati že naslednjič,
ko bo točno znano, koliko kohezijskih sredstev bomo dejansko pridobili in bo tudi že
pripravljena medsebojna pogodba vseh petih
občin.
Kohezijska sredstva se trudimo pridobiti
tudi za gradnjo kanalizacije, a je zelo malo
verjetno, da bomo uspešni, saj občina Cerklje
sodi v povodje Sava-Ljubljanica, v katerem
je sicer osem občin, ki imajo skupaj na voljo
samo 12 milijonov evrov kohezijskih sredstev. In še tu bi vsa ta sredstva rade občine,
lastnice čistilne naprave Domžale, vložile v
obnovo čistilne naprave. Sam temu nasprotujem, pri tem pa si manjše občine želimo, da
bi nam ministrstvo za okolje in prostor namenilo dodatna sredstva. Ko smo že pri kanalizaciji, je treba omeniti, da bomo naslednje
leto nadaljevali z gradnjo sekundarne kanalizacije v zahodnem in vzhodnem delu Zgornjega Brnika, istočasno pa bomo zgradili še
nov sekundarni vodovod, nekaj tudi primarnega proti letališču. Tam bomo zgradili še
drugo infrastrukturo - pločnik, javno razsvetljavo, širokopasovno telekomunikacijsko
omrežje, plinovod. Načrtujemo, da bo v naslednjem letu Zgornji Brnik v celoti obnovljen. Začeli bomo graditi tudi kanalizacijo
Pšata-Zalog, če se ne bo pokazalo, da lahko
pridobimo tudi kohezijska sredstva. V tem
primeru bomo morali počakati, dokler projektov in sredstev ne potrdi ministrstvo za
okolje in prostor in Bruselj.
Drugo leto se bodo večja sredstva namenila
tudi za obnovo ceste Spodnji Brnik-Vopovlje
in krožišča ter ostale komunalne infrastrukture, tako kot na Zgornjem Brniku. Začeli
bomo graditi tudi prizidek k vrtcu, za katerega pa se še nismo odločili, ali ga bomo zgradili v enem letu. Ob tem naj omenim, da nam
zopet ni bilo dano, da bi država sofinancirala širitev vrtca, čeprav smo doslej ves vrtec
sami financirali. Pomagale niso niti naknadne pritožbe. Prihodnje leto bomo začeli z
gradnjo nogometnega centra Velesovo, tu
mislim na gradnjo garderob, tribun in parkirnega prostora. Po vsej verjetnosti, če bo pridobljeno gradbeno dovoljenje, se bo začel
graditi tudi vodni kolektor Velesovo-Praprotna Polica-letališče Brnik, ki naj bi bil dokončan leta 2010. Ob tem naj poudarim, da je kar
nekaj sredstev še treba vložiti v obnovo Petrovčeve hiše. Poskrbeli bomo tudi za opremo
knjižnice, muzeja in turističnega centra, tako
da bi Petrovčevo hišo lahko predali v uporabo jeseni 2009. Do sedaj sem omenil samo
največje investicije, bo pa še precej manjših,
od vzdrževanja občinskih cest do ureditve
parkirišča pred cerkvijo v Adergasu. Vseka-

kor bo leto 2009 zelo investicijsko naravnano. Denar imamo namenjen tudi za pričetek
gradnje doma starostnikov, kjer pa smo še
vedno v fazi podpisovanja koncesijske
pogodbe z ministrstvom za delo, družino in
socialne zadeve ter pogajanja z investitorjem
Gradbincem Gip.”
V zadnjem mesecu
ste podpisali pogodbi za plinifikacijo in
gradnjo širokopasovnega telekomunikacijskega omrežja v občin. Ste zadovoljni z doseženim?
”V zadnjem mesecu je potekalo in še
potekajo nekatera
Župan Franc Čebulj
pogajanja, ki so zelo
odločujoča za občino
Cerklje na Gorenjskem za nadaljnje desetletje. Kot sem že omenil, se pogajamo za kohezijska sredstva, kar je pomembno za nadaljnjih osem let, nato tečejo pogajanja o domu
starostnikov, ki bo tudi zaznamoval naš prostor in občinski proračun v prihodnjih letih.
Kot ste omenili, smo že uspešno zaključili
pogajanja za gradnjo plinovoda in širokopasovnega telekomunikacijskega omrežja v občini, za kar sta tudi že podpisani pogodbi. Z
vsebinama pogodb sem zadovoljen, pri čemer želim predvsem opozoriti, da smo uspeli doseči, da bodo s širokopasovnim telekomunikacijskim omrežjem pokrite prav vse
vasi v naši občini, tudi hribovske, le da bo
tam urejeno brezžično UMTS omrežje. Pri
tem občini ne bo treba ničesar vložiti, ampak
bo od investitorja, podjetja Gratel s Ptuja,
prejela celo odškodnino. V nadaljevanju nas
čaka še reševanje problema z odlaganjem komunalnih odpadkov. Opažam, da je precej
nerazumen pristop nekaterih v Mestni občini
Kranj do gradnje regionalnega centra za odpadke in sortirnice za sedem občin. Na to
temo bodo zato verjetno še kar nekaj časa tekla težka pogajanja, saj projekt ne nazadnje
zahteva veliko denarja in je na sploh zelo občutljiva tema. Kot veste, nam julija prihodnje
leto grozi zaprtje deponije Tenetiše, a še vedno ni jasno, kako to vprašanje rešiti. Pri reševanju tega problema pričakujem precej večjo
aktivnost javnega podjetja Komunala Kranj.
Če nam ne bodo postregli z jasnimi rešitvami, ki bodo tudi cenovno ugodne, potem bom
kot župan občine Cerklje poiskal druge rešitve za nemoteno odlaganje odpadkov z našega
območja. Vsekakor bom januarja in februarja sklical nekaj sestankov po vaseh, na katerih upam, da bom s predstavniki Komunale
Kranj že lahko predstavil realne možnosti za
sortiranje odpadkov na samem izvoru oziroma v gospodinjstvih. V mislih imam podoben sistem, kot ga na primer poznajo Avstrijci. Če bi takšen sistem zaživel tudi pri nas,
potem ne potrebujemo sortirnice, ki je precej
drag objekt.”

Oglasi
Beli novoletni zajčki so prinesli ključ od zlatih vrat.
Že odpirajo se vrata, že se nekaj lesketa,
tam zlat košček nate čaka, poln izpolnjenih želja.

Božiček vabi
v Kulturni hram Ignacija Borštnika
v Cerkljah
vse predšolske otroke od dopolnjenega enega leta starosti in otroke 1. razreda
devetletke v spremstvu staršev
s stalnim bivališčem v občini Cerklje na Gorenjskem

v nedeljo, 21. decembra 2008
ob 14.30 iz vasi:
Ambrož pod Krvavcem, Apno, Ravne, Šenturška Gora, Sv. Lenart, Sidraž, Stiška vas, Viševca,
Vrhovje, Štefanja Gora, Cerklje, Grad, Pšata, Vašca, Spodnji Brnik, Zgornji Brnik.
ob 16. uri iz vasi:
Adergas, Cerkljanska Dobrava, Češnjevek, Dvorje, Glinje, Lahovče, Poženik, Praprotna Polica,
Pšenična Polica, Šmartno, Trata pri Velesovem, Velesovo, Vopovlje, Zalog.
Program sta pripravila KUD Pod Lipo Adergas in Marijin vrtec Cerklje
Prisrčno povabljeni otroci, starši, dedki, babice in prijatelji

VAŠ BOŽIČEK
Občina Cerklje na Gorenjskem
ŽUPAN Franc ČEBULJ

ZAHVALJUJEMO SE
VAM ZA ZAUPANJE
IN VAM ŽELIMO

JAKOPINA d.o.o., Dvorje 22, Cerklje

SREČNO 2009

ZIMSKI DELOVNI ČAS: PON. - PET. 7 - 19 URE, SOBOTA 8 - 12 URE
DVORJE 22, (04) 25 21 573 . PE Britof 345, (04) 20 41 622

www.gorenjskiglas.si

Podjetniki in obrtniki, ki se
predstavljajo v Novicah izpod Krvavca,
vam želijo vesel božič
ter srečno in zdravo novo leto.
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Občina

Plinifikacijo zaupali Petrolu plinu
Podjetje Petrol plin bo do konca leta 2010 zgradilo plinovodno omrežje na najgosteje poseljenem
delu občine Cerklje.
Sredi novembra sta župan Franc Čebulj in
direktor Petrolove hčerinske družbe Petrol plin
Franc Dover podpisala koncesijsko pogodbo
za gradnjo plinovoda in oskrbo z zemeljskim
plinom na območju občine Cerklje. V skladu s
pogodbo naj bi 48 kilometrov plinovodnega
omrežja in vse hišne priključke zgradili do kurilne sezone leta 2010, vrednost investicije, ki
jo v celoti krije Petrol plin, pa je 2,8 milijona
evrov. Predvidoma naj bi z zemeljskim plinom
oskrbovali približno 1.200 gospodinjstev.
Gradnja plinovoda bo potekala v treh fazah,
je napovedal Dover. Najprej bodo zgradili plinovod po delu poslovne cone Brnik, skozi naselje Brnik v Cerklje do Dvorij. V drugi fazi bo
zgrajeno omrežje na Zgornjem in Spodnjem
Brniku, tretja faza pa vključuje gradnjo plinovoda po naseljih Lahovče in Zalog. Le-ta bo
zgrajena, če se s tem ne bodo poslabšali pogoji za uporabnike s prve in druge faze, je razložil Dover. Izgradnja omrežja bo predvidoma
zaključena do konca leta 2010. Omrežje se bo
napajalo iz predvidene merilno regulacijske
postaje MRP Cerklje, ki jo bo zgradilo podjetje Geoplin plinovodi. ”V odmaknjenih naseljih, kjer gradnja omrežja za oskrbo z zemeljskim plinom ne bi bila ekonomična, bodo
vzpostavljeni lokalni plinski sistemi kontejnerskega tipa, ki bodo omogočali oskrbo z utekočinjenim naftnim plinom,” je še dejal Dover.

Koncesijsko pogodbo sta podpisala župan Franc Čebulj in direktor Petrolove hčerinske družbe Petrol plin Franc Dover.
Petrol plin je bil za koncesionarja izbran na
podlagi javnega razpisa, koncesijo pa je prejel
za 35 let. ”Občina Cerklje bo imela ob letni
porabi osmih milijonov kubičnih metrov plina
približno 80 tisoč evrov prihodkov iz koncesijskih dajatev,” je ocenil župan. V Petrolu Plinu

niso tako optimistični, saj računajo, da bo letna poraba po letu 2018 znašala okoli 5 milijonov kubičnih metrov plina. Za priklop na plinovod bo uporabnik plačal 250 evrov, Petrol
plin pa pri tem uredi vse do požarne pipe, je
dejal Dover. Simon Šubic

Optično omrežje bo gradil Gratel
Širokopasovno optično omrežje v občini Cerklje na Gorenjskem bo gradilo ptujsko podjetje Gratel.
V hribovitem območju bodo vzpostavili signal UMTS.
V občini Cerklje na Gorenjskem bo optično telekomunikacijsko
omrežje gradilo ptujsko podjetje Gratel. V služnostni pogodbi, ki sta
jo v začetku meseca podpisala cerkljanski župan Franc Čebulj in direktor Gratela Drago Štrafela, je določeno, da bodo širokopasovno
telekomunikacijsko omrežje dokončali do leta 2012. Ptujsko podjetje

Podpis služnostne pogodbe (z leve): direktor Gratela Drago Štrafela, župan Franc
Čebulj in lastnik Gratela Jure Krč
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bo nekaj milijonov evrov vredno optično omrežje gradilo z lastnimi
sredstvi, občini pa bo za 35-letno služnost plačalo trideset tisoč evrov
odškodnine.
Omrežje bodo zgradili tako v ravninskem kot v hribovitem delu
občine. Prihodnje leto bodo tako zgradili širokopasovno optično
omrežje v naseljih Cerklje, Dvorje, Grad, Spodnji in Zgornji Brnik ter
na območju letališča, v letu 2010 v naseljih Trata, Velesovo, Vasca,
Praprotna Polica, Adergas, Češnjevek in Lahovče, v letu 2011 pa v
naseljih Glinje, Zalog pri Cerkljah, Vopovlje, Pšenična Polica, Pšata,
Šmartno, Poženik, Cerkljanska Dobrava, Ravne, Apno in Šenturška
Gora. Z letom 2012 bodo vzpostavili še sistem pokrivanja s signalom
UMTS v hribovskih naseljih (Ambrož pod Krvavcem, Sidraž, Stiška
vas, Sveti Lenart, Štefanja Gora, Viševca in Vrhovlje).
”Z optičnim omrežjem bomo pridobili vsi, ne le občina, ki sredstev
zanj trenutno sama ne more zagotoviti, pač pa predvsem občani in
podjetja, ki bodo kmalu lahko uporabljali najhitrejši internet in
najkakovostnejše storitve digitalne televizije ter govorne in video
telefonije. Najpomembnejše pa je, da bo s širokopasovnim telekomunikacijskim omrežjem pokrito celotno območje naše občine,” je po
podpisu služnostne pogodbe dejal cerkljanski župan.
”Po naših ocenah bo optično omrežje zadoščalo za nadaljnjih 40,
50 let. Gratel bo priključke do uporabnikov zgradil brezplačno. Tisti,
ki se bodo odločili za priključitev na novo omrežje, bodo plačevali
le storitve optike, ki jih bodo po svoji izbiri naročili pri ponudniku
storitev,” je razložil Štrafela. Simon Šubic

Občina

Projekti
dobro zastavljeni
Minevata dve leti mandata, v katerem je bilo
kar nekaj narejenega, vsega pa tako ali tako
ni nikoli možno narediti. Projekti so dobro
zastavljeni in z dobrim sodelovanjem med
županom in občinskim svetom lahko naša
občina kar dobro napreduje.
V tem mandatu me
najbolj veseli pospešena gradnja kanalizacije. Naša občina je precej velika in razvejana,
tako da ni možno kanalizacije takoj zgraditi po vseh naseljih, poleg tega pa povsod menjavajo tudi vodovod
in gradijo drugo novo
cestno in komunalno infrastrukturo. Pri projektu doma starostnikov na žalost ni še nič dorečenega. Zelo sem vesel tudi gradnje oziroma
obnove glavne ceste in križišča na Spodnjem
Brniku. V hribih so ceste lepo urejene in vzdrževane, letos so razširili še cesto Ravne-Grad.
Z dobrimi rešitvami bomo v tem mandatu
še marsikaj naredili, čeprav smo kar precej
odvisni tudi od državne oblasti, ki se je letos
zamenjala in še ne vemo, kako bo ravnala z
lokalnimi skupnostmi. Najpomembnejše za
razvoj občine je letališče, kjer napovedujejo
velike investicije. Velik napredek bo tudi
izgradnja plinovoda, ki bo razširil možnosti
rabe različnih virov energije v naši občini.
Nekaj problemov nastaja pri pitni vodi, ki
je v novih cevovodih v redu, v starih ceveh pa
se pojavlja več slabe vode. To po mojem
povzročajo slabo izvedeni zaključni vodi, t. i.
mrtvi vodi, kjer se voda ne pretaka vedno.
Vodokrog mora biti neprekinjen.
Za konec bi zaželel županu, občinskemu
svetu, občinski upravi in vsem občanom srečno
leto 2009, polno uspehov in razumevanja.
Ivan Preša,
Lista obrti, podjetništva in turizma

Zgodba se ponavlja
V zadnjih nekaj letih se v Občini Cerklje pri
realizaciji proračuna ponavlja vedno ista zgodba. Proračun se porabi nekje do dveh tretjin,
večje investicije pa se prelagajo v prihodnja
leta. Med večje in zahtevne investicije spadajo
gradnja kanalizacijskega sistema, obnova
krvavškega vodovoda in gradnja doma za

starostnike. O vsem tem se že na leta veliko
govori, prav malo pa dejansko zgodi.
Pri kanalizaciji se je zopet zataknilo pri
lastništvu in sodelovanju pri upravljanju čistilne naprave v Domžalah, saj se ne moremo znebiti občutka, da občina Cerklje pri oblikovanju
končne cene ne bo imela prave vloge in da
nas bodo lahko lastniki z visoko ceno izkoriščali. Z vidika neodvisnosti se zato ponovno
premleva varianta z lastno napravo v JV delu
občine. Kdaj se bodo gospodinjstva lahko
priključila na omrežje, zagotovo ne ve nihče,
vsi, ki gradite, pa žal še vedno potrebujete
lastne greznice.
Kdaj bo, izpod s turizmom obremenjenega
Krvavca, v naše kozarce pritekla kvalitetnejša
pitna voda, tudi še ne vemo. Izvedba obnove
vodovodnega sistema in gradnja filtrirne naprave je odvisna od tega, ali bo Občini Cerklje v
konkurenci drugih vodnih projektov na Gorenjskem sploh uspelo pridobiti evropska sredstva.
V nasprotnem primeru nas verjetno čaka samoprispevek v obliki povišanih položnic. Samo
zamenjava obstoječih cevi pa povsod ne bo dovolj, saj so mnogi rokavi zgrajeni neustrezno. V
teh rokavih se voda ne meša dovolj, zato je tudi
zaradi tega kvaliteta vode slaba.
Mnogi med vami sedaj že težko čakate na
gradnjo doma starostnikov v Šmartnem, ki
naj bi ga skupaj gradila Občina Cerklje in
GIP Gradbinec. Gradnja se še ni začela, saj
projekt še nima veljavnega gradbenega dovoljenja. Vprašanje je,
ali se bo dom na tej lokaciji sploh kdaj zgradil,
saj je model financiranja popolnoma neustrezen. GIP Gradbinec je namreč izvajalec del, na
drugi strani pa le polovični plačnik, kar tudi laiku da vedeti, da jim je tako interes graditi po
čim višji ceni, seveda vse na škodo občinskega
proračuna. Dodatno pa projekt pod vprašaj postavlja odhod Zmaga Geršaka z direktorskega
položaja, saj zapušča skupino Primorje. Potrebno se je zavedati, da bi v primeru stečaja
Gradbinca tako vse finančne obveznosti padle
na občinski proračun, ki pa bi se v tem primeru sesul.
Velikih projektov se v Občini Cerklje, kot
kaže, še ne znamo lotiti na pravi način, kar
občani zadnjih nekaj let že občutimo. Če bi se
takoj odločili za lastno čistilno napravo za celo
občino in ne samo za SZ del, bi ta verjetno
že obratovala, prav tako pa bi naši starostniki
že lahko prejemali oskrbo v domačem domu,
če bi ga gradili sami za lastne potrebe.
Andrej Kosec, SDS

TRGOVINA Z AVTODELI
IN AVTOMEHANIČNE STORITVE
Brane Dolinar
Poženik 2, 4207 Cerklje, tel.: (04) 252 70 30

Zastopamo interese
vseh občanov
Sem na polovici mojega prvega mandata
občinske svetnice. Ko prvič vstopiš v politični in
gospodarski svet občine, potrebuješ določen
čas, da si pridobiš vsaj osnovne poglede na
navade, delo in naloge
tega sistema. Kot občinski svetniki in svetnice
se moramo zavedati, da
moramo zastopati interese vseh občanov in
občank, ne pa stremeti k
uresničevanju osebnih
interesov. Eno izmed
prvih mojih svetniških
vprašanj ali pobud je
bilo s področja ekologije oziroma deponij, ki se
nahajajo na kmetijskih površinah. Res je minilo
že dve leti, pa so te deponije še vedno nedotaknjene. Ko spoznaš postopke in zakonodajo, ki jo
je potrebno upoštevati, počasi ugotoviš, zakaj se
nič ne more premakniti toliko časa. Zadeve le
niso tako preproste, kot znajo občani komentirati
ta nered. Del teh težav smo že rešili z odprtjem
zbirnega centra, postopki za odstranjevanje
črnih deponij pa tečejo v pravo smer in se nadejamo, da bodo že spomladi dokončno rešeni. Že
zgodaj spomladi smo na pobudo svetnika iz
Liste razvoj vasi pod Krvavcem (LRV) stopili v
čistilno akcijo. Tako smo se tudi sklonili, pobirali smeti ob občinskih cestah in čistili gozdove
našim občanom. To akcijo zelo pozdravljam, saj
upam, saj je del ozaveščanja za občane, da imajo tudi smeti svoje mesto.
Kot podpredsednica NK Velesovo se s svojim
delom v klubu trudim in prizadevam k izvedbi
projekta novogradnje nogometnega centra Velesovo. Plan za začetek gradnje je v letu 2009,
dokončanje del pa v letu 2010. To je zelo velik
projekt na področju športa, zato moramo že
danes poskrbeti, da bo objekt polno zaseden
in izkoriščen, da tako dobi svoj pravi pomen.
Namenjen bo vsem občanom in občankam,
največji poudarek pa bo na mladini oziroma
najmlajših, da jih začnemo v športu vzgajati že
v predšolskem času. Cestna, vodna in komunalna infrastruktura potekajo v okviru začrtanih planov. Zaključujejo se dela Petrovčeve
hiše, tako da bomo v naslednjem letu odprli
vrata občinskega muzeja, knjižnice in slikarskega ateljeja. Če pogledamo skupni mandatni
program LRV, dobimo dejansko sliko, da smo
na sredini mandata. Veliko projektov je že
izvedenih, veliko dela pa nas še čaka, predvsem izgradnja doma starostnikov.
Silva Dolinar, LRV

SIMON SODNIK, s. p.
Tel., fax: 04/25 23 061, GSM: 031 760 594
Zalog 55, 4207 Cerklje na Gorenjskem
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Uspešna pobuda
LDS ali znanstvena
fantastika
Po zadnjih lokalnih volitvah je LDS-u od
dveh svetnikov v preteklih mandatih uspelo zadržati eno svetniško mesto. Če gledamo na vse
aktivnosti in pobude, se prevelika vnema za
razvoj in ideje, s katerimi smo poskušali določene stvari obrniti drugače od pogledov župana na razvoj občine, ni obrestovala, saj občani
niso sprejeli naših pobud in so se zadovoljili s
ponujenim.
V letu, ki se izteka,
ugotavljam, da se ni
zgodilo nič pretresljivega na projektih za
gradnjo doma starostnikov, krožišča na Sp.
Brniku, nogometnega
centra v Velesovem,
gradnje prizidka k vrtcu pri šoli. Vse ima
skupni imenovalec,
namreč da smo v večini primerov ostali brez
sofinanciranja države oziroma bili neuspešni
pri pridobivanju sredstev na razpisih, razen pri
obnovi Petrovčeve domačije.
Gradnja doma starostnikov je še vedno tam
kot lani ali predlani. Postavlja pa se tudi vprašanje, kako bo občina izpeljala svojo finančno obveznost do soinvestitorja gradnje. Če se vrnemo
nekoliko nazaj, lahko ugotavljamo, da bi bila
gradnja doma na Šenturški Gori (lokacija bivše
šole) danes glede na potrebe zadetek v polno.
Pobude stranke LDS v občinskem svetu ne
dobijo podpore. Predlagali smo ureditev krožišča Pšenična Polica-Vasca v Cerkljah in s
tem posredno zmanjšanje hitrosti skozi naselje,
namestitev cestnega ogledala v Dvorjah, ureditev trga pred cerkvijo v Cerkljah (položitev
granitnih plošč ali kock, saj gre za center občine, ali zahteve za nameščanje cestnih ovir, ki
jim pa nasprotuje župan, a ne povsod, saj je v
ulici Pot na Vovke nameščen že nekaj časa).
Glas opozicije nima teže pri glasovanju, če ima
pozicija uspešen glasovalni mehanizem. Tako
se to dogaja v demokraciji in pravilno je, vprašanje pa ostaja: ali so ideje drugih slabe?
Smo občina, ki prejema turistična priznanja,
pa nimamo v Cerkljah turistične table z vsemi
turističnimi informacijami (zgodovinski in cerkveni objekti, planinske in peš poti, kolesarske
steze, gostinsko prenočitvene zmogljivosti
itd.), da o pobudi LDS o postavitvi avtokampa
ne govorimo. Tako tudi ni gradnje stanovanj za
trg in doselitev novih občanov (proračun se
polni tudi z glavarino 507,36 evra na prebivalca) ter tako povečanja občinskega proračuna.
Zagovarjam stališče, da mora občina imeti dolgoročno vizijo na področju stanovanjske gradnje, gospodarstva, obrti in turizma, res pa je, da
moraš za takšne projekte imeti konsenz vseh političnih in gospodarskih dejavnikov v občini ali
pokazati, da se upoštevajo tudi mnenja drugih.
Ali občina res napreduje ali so nas sosednje
začele dohitevati ali prehitevati? Vprašanje za
občane!
Anton Kopitar, LDS
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Za še bolj KUL
Cerklje!

Slaba komunikacija
župana

Kakor smo obljubili, skušamo skrbeti tudi za
manjše projekte, ki so pogosto prezrti, ker se dotikajo zgolj majhnih skupin prebivalcev. Tako
pripadniki mlade generacije že vrsto let pogrešajo ”skate park”, ki bi ga lahko umestili v sklop
šolskega igrišča, morali pa bi bolje poskrbeti tudi
za najmlajše in njihove starše, ki nimajo prostora
za svoje male avanturiste in druženje z vrstniki,
saj je igrišče v Dvorjah, ki je bilo leta njihovo
zbirališče, povsem propadlo, prostor ob osnovni
šoli pa je z otroškimi vozički praktično nedostopen in tudi relativno majhen. Nenazadnje mladi
preživljajo svoj prosti čas tudi na ulicah, kjer jih
prevečkrat ogrožajo prehitri vozniki, ki bi jih
morali umiriti tudi s hitrostnimi ovirami.
Zavzemamo se za dostopno kulturno dvorano, ki je po našem mnenju še vedno predraga
za domače ustvarjalce, poleg tega pa se je pri
izgradnji pozabilo na dostopnost z invalidskim
vozičkom, vse to pa se še lahko izboljša.
Tisto, kar nas najbolj skrbi, je pomanjkanje celovite vizije razvoja naše občine. Konkretno, zamudili smo leta, ko se je pri sosednjih občinah
ogromno vlagalo v izgradnjo poslovno-obrtnih
con. Naši podjetniki so več ali manj prisiljeni delati v ”domačih garažah”, če le-te sploh imajo,
nekateri so dejavnost in
z njo delovna mesta
preselili, nekateri pa zaradi prostorske stiske
nikoli niti niso uspeli
razviti njihovega podjetniškega potenciala.
Imamo idealno lego
in z Letališčem Brnik
izredno okno v svet London je dve uri stran,
vendar nam tega ne uspe izkoristiti. Nimamo celovite turistične ponudbe, tisti, ki delajo v turizmu, so več ali manj prepuščeni sami sebi. Občina bi morala aktivneje pomagati pri celoviti promociji, pri pripravi tiskovin in ostalih marketinških materialov. Pogrešamo obvestilne in usmerjevalne table, sprehajalne poti, klopce za oddih,
rekreacijske poti, obiskovalec pri nas ne bo našel
zemljevida z označenimi znamenitostmi, tudi
iskanje spominkov se bo končalo neuspešno, ...
Lahko se dotaknemo še vira življenja - vode,
ki je še vedno velikokrat kalna, do nas pa priteče po azbestnih ceveh.
Na koncu vsekakor lahko pohvalimo podpisane pogodbe za gradnjo optičnega omrežja in
plinifikacijo, žal z nekaj grenkega priokusa,
saj so nas naši sosedje tudi na tem področju že
prehiteli, poleg tega je ogromno cest in ulic že
asfaltiranih zaradi polaganja kanalizacije - le te
bo potrebno ponovno odpirati.
V prispevku izpred dveh let smo se dotaknili
tudi obveščenosti, tudi tokrat vse vabimo na
spletno stran www.kulcerklje.si. Za tiste bolj
vešče svežih internetnih storitev pa na spletni
naslov www.facebook.com, kjer boste našli
tudi Cerklje na Gorenjskem, vsekakor je tam
pravo mesto za izmenjavo svežih idej.
Ob prihajajočih praznikih Lista KUL vsem
želi zdravja in veselja v letu 2009!
Peter A. Pirc, KUL

Člani Liste za Vas smo veseli priložnosti, ko
vas lahko nagovorimo tudi v Novicah izpod
Krvavca. Ob tej priložnosti želimo izpostaviti
dobro delo naše občinske uprave, hkrati pa
predlagati priložnosti za izboljšavo.
Občina se infrastrukturno dograjuje, obnovile so se številne asfaltne površine, Cerklje so znova najlepše
med majhnimi mesti,
komaj čakamo na zaključek del na Petrovčevi domačiji. Usmerjeni smo v prihodnost,
lahko se bomo greli na
zemeljski plin, imamo center za ločeno zbiranje odpadkov in še bi se našlo.
Manj uspešen je g. župan pri komunikaciji, ki
teče med pobudami in vprašanji, ki jih naslavljamo nanj. Na pisna vprašanja, posredovana
preko e-pošte, se ne odziva, na moja vprašanja
kot občinskega svetnika odgovarja v nedoločenem roku (običajno večmesečnem), žal tudi
vsebinsko nedoločeno. Razumemo, da ima z
vsemi razvojnimi projekti veliko dela, a bilo
bi prav, da bi poslušal tudi svoje občane! Priložnost za izboljšanje: ure obiska tudi v popoldanskem času! Na tem mestu moramo omeniti
direktorico občinske uprave, go. Marto Jarc,
ki pa komunikacijo odlično obvlada. Njeni odgovori so hitri, natančni, predvsem pa strokovno utemeljeni. Ga. Marta, hvala za dosedanje
sodelovanje ter le tako naprej!
To leto je žal postreglo tudi z omenjanjem našega g. župana na straneh črne kronike (Dnevnik, 16. aprila) in sicer v povezavi z afero Gorenjska lopata ter prejemanju neupravičenih daril.
Seveda smo prepričani, da je naš župan pošten in
načelen mož, ki očitanih dejanj zagotovo ne bi
storil. V začetku januarja 2007 je bila imenovana Projektna skupina za izdelavo načrta integritete, z nalogo oceniti korupcijo v občini ter vzpostaviti ukrepe za zmanjševanje priložnosti za to
nepošteno delovanje. Predsednik te komisije je
občinski svetnik g. Boris Kožar, ki pa je očitno
tako močno zaseden, da ta skupina še ni zasedala niti enkrat, a bi lahko, če bi seveda delovala,
zaprla usta vsem škodoželjnežem, tako pa ...
Cerkljani smo ponosni tudi na novo športno
infrastrukturo. Ob deževnih dneh so te površine (dvorišče OŠ, košarkarsko igrišče, atletska
steza) še posebej v veselje našim najmlajšim,
saj zaradi neravnih površin omogočajo neomejene možnosti za skakanje po lužah!
Vsem občanom in občankam želimo leto
2009 po lastnih željah. Glede na osnutek proračuna 2009 sklepamo, da se nam recesije
(vsaj v naši občini) ni potrebno bati. Proračun
občine se debeli, za plače je, glede na prejšnje
leto, namenjenih 50 odstotkov več sredstev, za
blago in storitve še več, dobro pa se bo tudi
pilo in jedlo, saj je predlaganih 12 tisoč evrov
za stroške reprezentance, kar je 60 odstotkov
več kot letos in trikrat toliko kot v letu 2007.
Obdobje debelih krav torej še traja!
Marjan Ropotar, Lista za vas

Občina

Hitro je minilo pol mandata in lahko ocenimo, kaj smo že storili in kaj bomo še od
predvidenega. Morda se ne vidi toliko vidnih
rezultatov kot druga leta, vendar pa je sistematsko delo s pogledom na dolgi rok in s
pripravo dokumentov za kandidiranje na
evropska sredstva tisto delo, ki bo pokazalo
rezultate do konca mandata in še kakšnega po tem. Ravno v mesecu dni sta bili podpisani pogodbi, ki bosta vplivali na razvoj v
naši občini. To sta plinifikacija glavnih naselij v občini Cerklje in izvedba širokopasovnega telekomunikacijskega omrežja v občini
Cerklje.
Sedaj so najbolj pomembni projekti: obnova krvavškega vodovodnega sistema in
priprava dokumentov
za pridobivanje evropskih sredstev za
področje kanalizacijskega sistema. Letos
je končno stekla tudi
gradnja kanalizacije
in pločnika na Spodnjem Brniku in trdno
upam, da se bo v prihajajočem letu začela
tudi gradnja krožišča. V življenju se ne reče
zastonj ”kdor hitro da, dvakrat da”, v našem
primeru pa bi lahko rekli ”kdor se hitro
obrne, dvakrat dobi”. V primeru krožišča ni
bilo tako, ravno tako je s projektom vasi brez
ovir. Vse preveč je bilo ovir, takrat ko je
bil čas za akcijo, danes pa investitorji oklevajo glede na prihajajočo recesijo, čeprav
so zavezani k hitremu ukrepanju glede na
pridobljeno koncesijo.
Za to sem vesel in zadovoljen z delom
občinskega sveta, kjer se ne išče prepirov,
ampak se dela tako, da smo v veliki večini
usmerjeni k razvojnim nalogam, ne glede, s
katere opcije prihajamo. To je način, ki
prinese najboljše rezultate. Seveda bi se dalo
še veliko napisati, vendar pa je velja samo
eno: potrebno je trdno stati za projekti in jih
izpeljati do konca.
Vsem občankam in občanom pa želim
blagoslovljene božične praznike, sreče in
zdravja v novem letu 2009 v svojem imenu in
v imenu Občinskega odbora SLS.
Miha Zevnik, SLS

Država mačehovska
do občin
Za nami je prva polovica mandata, z njo
sem v glavnem zadovoljen, saj se je pripravilo kar nekaj projektov, na katere tudi opozicija ni imela bistvenih pripomb. Nekoliko pa
kasni priprava dokumentacije za gradnjo kanalizacije in doma starostnikov. Pri slednjem
projektu se je v preteklih letih precej zapletalo, sedaj pa nas je doletela recesija in če bo
še dolgo trajala, se bojim, da se bo gradnja

naročnine

04/201 42 41, e-pošta: narocnine@g-glas.si
www.gorenjskiglas.si

pohištvo po meri
Joža Jagodic, s.p.
Bašelj, 4,
4205 Preddvor

tel.: 051/316 477
e-mail:
joza.jagodic@gmail.com

❖ mladinske sobe
❖ vgradne omare
❖ garderobne sobe

BAR KERN
Trg Davorina Jenka 9
4207 Cerklje, tel.: 04/252 13 21
Delovni čas: od 6. do 22. ure
torek zaprto

Kern Matilda s.p.

Trdno stati za
projekti

doma še bolj zavlekla. Pri tem projektu bo
zagotovo treba najti pravega investitorja, ki
bo vanj pripravljen vložiti dovolj denarja, kar
si želimo tudi občinski svetniki. Bojim pa se,
da je v tej smeri že nekoliko zamujeno.
Kakor so bili zastavljeni, so se izvajali
tudi drugi projekti, pri
čemer pa moram žal
ugotoviti, da je občina
Cerklje večkrat neuspešno kandidirala
za državna in evropska
sredstva, a ne po svoji
krivdi. Država se namreč po mojem mnenju mačehovsko obnaša do občin, še posebej
tistih, kjer veliko naredijo. Morali bi spremeniti sistem sofinanciranja, tako da bi bila pridnost nagrajena in ne ravno obratno. Občinski
proračun je omejen, vsi bi ga radi ”raztegnili”,
zato bi bilo zagotovo možno uresničiti precej
več želja in projekte hitreje izpeljati, če bi
država pravičneje sofinancirala občinske
projekte. Izjema pri sofinanciranju s strani
države ali Evrope je v Cerkljah Petrovčeva
hiša, katere obnova lepo napreduje.
V drugi polovici mandata se nadejam
dokončanja začetih projektov, predvsem rekonstrukcije ceste in križišča na Spodnjem
Brniku, ki je že v teku. Veselim se začetka
pristopa k izgradnji prizidka vrtec Murenčki.
Med pomembnejše projekte sodi tudi gradnja
obeh krakov kanalizacije - po vzhodnem delu
občine in proti letališču. Ob tem bo treba
rešiti še problem priklopa na čistilno napravo
- ali se priklopiti na Čistilno napravo Domžale ali zgraditi lastno čistilno napravo. Rešitev
z lastno čistilno napravo, če je seveda tehnično
in finančno izvedljiva, ima svoje prednosti,
saj bomo s priklopom na Domžale odvisni od
drugih. Seveda pa se ne splača siliti z glavo
skozi zid ...
Naj se še nekoliko ozrem v svoje lokalno
okolje, kjer nam največ preglavic ob vsakem
večjem deževju povzroča Pšata, zato bi jo
bilo nujno treba umiriti in poglobiti oziroma
dvigniti brežine. Mislim, da niso pretirane
želje krajanov Poženika, Šmartnega in Zaloga, s katerimi se redno obračajo tudi name
kot občinskega svetnika, saj ima vsak rad suh
in varen dom. Cerklje so bile že večkrat proglašene za najlepši kraj v Sloveniji in zdi se
mi primerno, da občina poskrbi tudi za take
probleme. Glede na to, da je v osnutku proračuna za leto 2009 nekaj denarja namenjenega tudi za ureditev Pšate, upam, da bo problem njenega poplavljanja kmalu odpravljen.
In ko smo že pri osnutku proračuna za 2009;
bistvenih pripomb nanj nisem imel, zdi se
mi kar dobro pripravljen in tudi župan ga je
dobro zagovarjal, tako da v razpravi večjih
pripomb niso dali niti opozicijski svetniki.
Za konec pa vsem občankam in občanom
želim prijetne praznike, vesel božič ter srečno in uspešno novo leto.
Jože Ipavec, N.Si

PRODAJA NOVIH IN
RABLJENIH VOZIL
POOBLAŠČENI FIAT SERVIS
POPRAVILO VOZIL VSEH ZNAMK
POGODBENO SODELOVANJE
Z VSEMI ZAVAROVALNICAMI

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

Želimo Vam
vesele božične
in novoletne praznike
N OV I C E I Z P O D K RVAVCA - 7

Občina

Vračanje vlaganj v telefonijo
Informacija o vračanju vlaganj v gradnjo telefonskega omrežja na območju občine
Cerklje v letih od 1984 do 1986
Na osnovi podatkov, s katerimi razpolaga
občina Cerklje, bodo po novem letu začeli z
vračili vlaganj v gradnjo telefonskega omrežja v letih od 1984 do 1986 za tiste bivše krajevne skupnosti, ki so priskrbele vso potrebno
dokumentacijo: pogodbe med KS in takratno
PTT ter zapisnik o finančno-tehničnem prevzemu zgrajenega telefonskega omrežja, poleg tega pa je moral biti vlagatelj (občan) uvrščen tudi v evidenco KS z dokazili o vplačilih za telefonski priključek. To so nekdanje
krajevne skupnosti Velesovo, Grad, Brnik,
Poženik in Zalog.
Kot je razložil župan Franc Čebulj, vsa potrebna dokumentacija ne obstaja za bivši krajevni skupnosti Cerklje in Šenturška Gora. Postopek za ti dve krajevni skupnosti bo potekal
nekoliko drugače. Na osnovi razpoložljivih podatkov bo občina pozvala nekdanje člane in
predsednike gradbenih odborov, da sodelujejo
pri pregledu in sodni cenitvi telefonskih omrežij v obeh KS. V kolikor pa kdo od občanov
razpolaga z dokumentacijo med KS in takratno PTT, naj jo čim prej dostavi na občino, poziva župan. Cenitev vrednosti zgrajenega
omrežja na Šenturški Gori že poteka.
”Glede na zahtevnost postopka, ki ga je občini naložila vlada Republike Slovenije, bi želel, da so občani iz KS Cerklje in Šenturška
Gora bistveno bolj strpni do občinske uprave
in mene osebno. Občina ne more prevzeti nikakršne odgovornosti za delo nekdanjih krajevnih skupnosti. Ko so bile te ukinjene, so
bile pozvane, naj vse arhive in dokumentacijo posredujejo v hranjenje občini, kar pa se
večinoma ni zgodilo. Vse predsednike nekdanjih KS smo leta 2004 tudi pozvali, da občini

dostavijo vso dokumentacijo, ki se nanaša na
gradnjo telefonskega omrežja. Zato še enkrat
poudarjam in prosim, da naj člani in predsednika bivših KS Cerklje in Šenturška Gora
vendarle sodelujejo v postopkih cenitve telefonskih omrežij,” pravi župan.
Občina pa po zakonu ni pristojna za urejanje
zadev v zvezi z vračilom vlaganj v telefonijo
za tiste občane, ki so telefonski priključek do-

bili v ”drugi rundi” (od leta 1990 naprej) oziroma priključka niso pridobili preko krajevnih skupnosti, ampak so sklenili individualno
pogodbo s PTT. Ti so morali vlogo za vračilo
vlaganj sami vložiti do roka na državno pravobranilstvo, je pojasnil Metod Kropar, ki
na občini vodi postopke za vračilo vlaganj v
gradnjo telekomunikacijskega omrežja.
Simon Šubic

Likozar Iztok s. p.,
Trg Davorina Jenka 6, Cerklje
tel.: 04/2526-100,
GSM: 041/646-494

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

Obiščite nas v Cerkljah, kjer Vam po izredno ugodnih
cenah nudimo sveže meso in mesne izdelke iz lastne proizvodnje
(suho meso, mrežno pečenko, tatarski biftek,...).

AVTOHIŠA
JENKO d.o.o.
Praprotna polica 23
4207 CERKLJE
Tel./fax: 04/252 66 06
Tel.: 04/252 66 00
GSM: 041/741 603

Vesele božične
praznike ter srečno
novo leto 2009!

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

Znani obrazi

K zdravju največ prispevajo geni
Upokojeni kardiolog dr. Boris Cibic, ki rad zahaja v Adergas, kjer ima počitniško hišo,
opozarja, da k zdravju veliko pripomorejo geni, toda marsikaj lahko postorimo tudi sami:
veliko se gibati in omejiti uživanje nezdrave hrane.
”Veliko gibanja ter izogibanje kajenju, prekomernemu uživanju alkohola, sladkorju, soli in
mastni hrani ogromno prispevajo k zdravju.
Sam se tega recepta držim že vse življenje.
Ves čas se držim načela, da se ne smeš prenajesti. Ne odpovem se nobeni hrani, a bolj škodljivo primerno doziram,” svetuje dr. Cibic in
opozarja, da srčno-žilne bolezni povzročijo v
Sloveniji kar štirideset odstotkov vseh smrti in
so tako najpogostejši vzrok za smrt.
Izredno zanimiv sogovornik, ki si je zaradi
svoje poskočnosti prislužil nadimek ”Kraška
burja”, se je 1921 rodil nad Trstom, otroštvo pa
preživel na Krasu. Maturiral je na klasičnem
liceju v Trstu, nato se je vpisal na medicinsko
fakulteto v Padovi, še pred začetkom študija pa
je bil ujet in poslan v italijansko vojsko. Kasneje je bil zaprt v nemškem taborišču. Po drugi svetovni vojni je dokončal študij medicine v
Ljubljani in se zaposlil v bolnišnici RSNZ, od
leta 1963 do 1970 je bil namestnik predstojnika internega oddelka v Bolnišnici dr. Petra Držaja. Po tem je preusmeril svoj študij v kardio-

Dr. Boris Cibic dobro skriva svojih 87 let: ”Nekateri
v šali pravijo, da se je župnik verjetno zmotil, ko je
napisal, da sem se rodil leta 1921.”
logijo in delal v kliniki Eppendorf v Hamburgu, kjer je leta 1969 postal primarij. Kasneje je
bil direktor Interne klinike BPD in asistent na
Katedri za interno medicino. Simon Šubic

ZAVOD ZA TURIZEM KRANJ, GLAVNI TRG 2, KRANJ

”K zdravju, ki ga imamo, med 60 in 70
odstotki prispevajo geni, ostalo pa sami. Geni
so torej zelo pomembni in sam sem imel srečo,
da sem imel zdrave starše. Oni so poskrbeli,
da nimam nagnjenosti k visokemu tlaku, zvišanemu holesterolu, sladkorni bolezni,” pravi
dr. Boris Cibic, 87-letni Ljubljančan, ki že več
kot 40 let rad zahaja v Adergas, kjer sta si z
ženo uredila vikend. ”Sem zaveden Primorec
in Slovenec, ki je preko Ljubljane zašel na
Gorenjsko. Rad imam Adergas, tukajšnje kraje
in ljudi, ki jim še danes rad pomagam, čeprav
nisem več zdravnik,” pravi upokojeni kardiolog, ustanovitelj Društva za zdravje srca in
ožilja in njegov podpredsednik. ”Kdor ima
težave z visokim tlakom, sladkorjem, holesterolom in podobno, naj je član ali nečlan
društva, lahko za nasvet pokliče na telefonsko
številko 031/334 334,” pravi. Kot velik strokovnjak je bil dolga leta tudi predsednik kardiološke in internistične sekcije Slovenskega
zdravniškega društva. Izdal je veliko publikacij
o visokem krvnem tlaku.
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Oglas

Odpadki se bodo obračunavali drugače
V mesecu januarju 2009 bomo uvedli nov način obračunavanja storitev ravnanja z odpadki. Ločeno se bosta obračunali storitev odvoza odpadkov in deponiranje odpadkov. Osnova za obračun odvoza odpadkov bo število oseb v posameznem gospodinjstvu. Osnova za obračun deponiranja odpadkov pa velikost zabojnika za odpadke.
Vir podatkov o številu oseb v posameznem gospodinjstvu bosta
Centralni register prebivalstva in izpolnjeni obrazci, ki ste nam jih
poslali konec lanskega leta.
Če nam niste sporočili števila oseb v vašem gospodinjstvu in velikosti zabojnika oziroma je medtem prišlo do sprememb, prosimo pokličete po telefonu 28 11 347 (Polona Pečar) oziroma nam pišite na
e-naslov ppecar@komunala-kranj.si.
Glede na to, da nov način sočasno uvajamo tudi v drugih občinah,
vas vljudno prosimo, da nas pokličete v času od 10.30 in 13. ure
(od ponedeljka do petka).
Občani, kot povzročitelji odpadkov, ste s trenutnim načinom obračuna nesorazmerno obremenjeni s stroški ravnanja z odpadki. Trenutno se zaračunava storitev po kvadratnih metrih stanovanjske površine oziroma po odvozih, neodvisno od tega, koliko članov šteje posamezno gospodinjstvo oziroma koliko odpadkov povzroči. Sprememba tarifnega sistema je bila zato nujna. Navsezadnje odpadke
povzroča človek in ne kvadratura stanovanjske površine.
Nov način obračunavanja, čigar osnova sta število oseb in velikost
zabojnika, ki ga posamezno gospodinjstvo ima, spodbuja ločeno
zbiranje odpadkov, saj če odpadke dosledno ločujete, potrebujete
za odlaganje mešanih komunalnih odpadkov manjši zabojnik. S tem

posledično vplivate na višino mesečnih stroškov, saj je ena od obračunanih postavk velikost zabojnika (obenem je velikost zabojnik
osnova tudi pri izračunu okoljske dajatve). Torej, dosledneje boste
odpadke ločevali, manjši zabojnik boste potrebovali.
Če želite zabojnik zamenjati, vas vabimo, da nas obiščete na sedežu podjetja na Ulici Mirka Vadnova 1 v Kranju, kjer boste uredili vse
potrebno. Zabojniki so v primeru najetja, last Komunale Kranj, zato
poskrbimo, če pride do poškodb oziroma odtujitve zabojnika.
Tako v primeru nakupa kot tudi v primeru najema, zabojnik brezplačno dostavimo do vašega doma in po vaši želji odpeljemo starega.
Na vsa dodatna vprašanja bomo z veseljem odgovorili. Pokličete
nas lahko po telefonu 28 11 300, lahko nam tudi pišete na elektronski naslov: info@komunala-kranj.si.
Preko brezplačne telefonske številke 080 3555 nas lahko obveščate o polnih zabojnikih na ekoloških otokih, o poškodovanih oziroma
prevrnjenih zabojnikih, skratka o vseh težavah, s katerimi se srečujete glede zbiranja in odvažanja odpadkov.
Vabimo vas, da obiščete našo prenovljeno spletno stran
www.komunala-kranj.si in nam sporočite vaše predloge, pripombe,
ideje po e-pošti na naslov: info@komunala-kranj.si.
Skupaj z vami želimo oblikovati spletno mesto, kjer boste našli vse
potrebne informacije.
Dnevno bomo vsebine posodabljali in dopolnjevali, tako da boste
ob <avsakem obisku našli nekaj novega. E-poštni naslov je zavarovan pred nezaželeno pošto, za ogled potrebujete Javascript.

Nova cena vode
Storitev oskrbe s pitno vodo se bo v mesecu decembru obračunala
po novih cenah. Podražitev bo vidna na januarskih položnicah.
Povišanje cen je bilo nujno, saj so se povečali stroški opravljanja dejavnosti oskrbe s pitno vodo, predvsem zaradi dodatnih investicij.
Gospodinjstva sedaj plačujete 0,2767 EUR na kubični meter porabljene vode (brez davka, vodnih povračil in okoljske dajatve). Po novem boste plačevali 0,3190 EUR/m3.
Pridobitna dejavnost pa sedaj plačuje 0,5692 EUR/m3, po novem
bo plačevala 0,6562 EUR/ m3.

PORABA VODE ZA GOSPODINJSTVA,
kjer uporabniki niso priključeni na kanalizacijsko
omrežje (upoštevan je 8,5 % DDV)
voda
● vodno povračilo
●

●

okoljska dajatev za onesnaževanje okolja
zaradi odvajanja odpadnih voda

števnina, vodomer DN 15 mm
(odvisna od dimenzije vodomera)

0, 3461 EUR/m3
0, 1014 EUR/m3

0, 5732 EUR/m3

●

Podajamo prikaz stroškov oskrbe s pitno vodo za gospodinjstva po
uveljavitvi novih cen vode:

KOMUNALA KRANJ d.o.o., UL. MIRKA VADNOVA 1, KRANJ
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1,6752 EUR

Čisto je lepo.

Oglas

Poleg porabe vode, gospodinjstva plačujete
dve dajatvi: vodna povračila in okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.
Vodno povračilo uporabnikom zaračunavamo na podlagi Uredbe o vodnih povračilih,
ki jo je izdala Vlada RS. Osnova za obračun je obračunana količina porabljene
vode. Zbrana sredstva se odvajajo Ministrstvu za okolje in prostor.
Okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja
zaradi odvajanja odpadnih voda pa uporabnikom zaračunavamo na podlagi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. Dajatev morajo plačevati vsi povzročitelji odpadne vode, ne glede na to, kam odvajajo od-

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

padno vodo: v greznico, malo čistilno napravo ali so priključeni na javno kanalizacijsko omrežje.
Osnova za obračun dajatve je obračunana
količina vode. Višina okoljske dajatve je odvisna od cene na enoto obremenitve in seštevka enot obremenitve. Uredba določa na-

čin izračuna števila enot obremenitve, ki
upošteva način merjenja pitne vode (z ali
brez merjenja) in način odvajanja komunalne odpadne vode (odvod v greznico, odvod v malo čistilno napravo, odvod v javno
kanalizacijo). Ceno za enoto obremenitve
določi Vlada RS.

Čisto je lepo.

Komunala Kranj, d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 1, Kranj

Mesečni izdatek gospodinjstva, ki
porabi 15 m3 vode in ni priključeno na
kanalizacijsko omrežje, bo torej po podražitvi znašal skupaj 16,99 EUR. Sedaj gospodinjstva plačujejo 16,30 EUR.
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Borštnikovo srečanje

Simpozij o Ignaciju Borštniku
Letošnje Borštnikovo srečanje so začeli v Cerkljah s simpozijem ob 150. obletnici smrti
velikega rojaka Ignacija Borštnika.
Letošnje Borštnikovo srečanje, osrednji gledališki dogodek pri nas, se ni pričelo v Mariboru, temveč v rojstnem kraju Ignacija Borštnika - v Cerkljah. V uvod v 43. Borštnikovo
srečanje so namreč pripravili simpozij ob 150.
obletnici rojstva prvega slovenskega šolanega
igralca, režiserja, pesnika, pisatelja in pedagoga (1858 -1919).
Veliki Borštnikov poznavalec je častni občan
Cerkelj Janez Močnik, upokojeni glasbeni pedagog in skladatelj, pa tudi raziskovalec umetnostne zgodovine in kulturne dediščine. Na
simpoziju je pojasnil, da je bil Borštnik namenjen za učitelja, vendar je naneslo drugače.
Sprva je delal kot bančni uradnik, njegovo izjemno igralsko nadarjenost pa je kmalu opazil
njegov nadrejeni v banki - Ivan Hribar, ki je
mlademu Borštniku tudi utrl pot na odrske deske. Danes velja Ignacij Borštnik, ki je na gledališkem odru oživil več kot 400 vlog, za prvega slovenskega poklicnega igralca in utemeljitelja modernega slovenskega gledališča. Med
drugim je kar četrt stoletja igral v Zagrebu.
Da je bil Borštnik najvišjega igralskega
kova, je prepričan tudi dobitnik Borštnikovega
prstana Polde Bibič, ki se je spomnil opisovanja Frana Lipaha o Borštnikovem igranju svoje najbolj znamenite vloge Kantorja v Kralju
na Betajnovi: ”Lipah je ugotavljal, da Borštnik ni igral; ko je stopil na oder, je postal Kantor. Mi smo navajeni igrati z obrazom, Borštniku pa se je na hrbtu poznala vsaka mišica,
vsak trepet.”
”Borštnik je bil predvsem igralec,” se je strinjal tudi upokojeni profesor Martin Kadivec,
ki je sicer spregovoril o njegovem pesništvu.
Kadivec je uredil knjigo Ignacij Borštnik na

poti domov, ki jo je lani izdala Občina Cerklje,
v njej pa je ponatisnjena tudi izvrstna Borštnikova ”ljudska” igra Stari Ilija. Prav z njo je
dramska skupina KUD-a Pod lipo Adergas na
povabilo Toneta Partljiča, predsednika sveta
Borštnikovega srečanja, nastopila v spremlje-

valnem programu letošnjega Borštnikovega
srečanja. Za nekakšno generalko so jo odigrali
tudi po simpoziju v Cerkljah, že poleti pa so
igro večkrat izvedli na prostem - v spektakularnem ambientu pred cerkvijo v Adergasu.
Simon Šubic

Del udeležencev na simpoziju v Cerkljah

PRALNICA PERILA

TRGOVINA

Z NOVIMI IN RABLJENIMI AVTODELI

AVTOKLEPARSTVO
se priporoča
MILAN KRNIČAR s.p
Dvorje 93, 4207 CERKLJE
GSM: 041/331 396
Tel./fax: 04/25 26 750

L es
O prema
T apetništvo, d.o.o.

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.

V PREDNOVOLETNEM ČASU
VAM PO UGODNIH CENAH PONUJAMO
SVEŽE MESO IN MESNE IZDELKE
(MREŽNE PEČENKE, BIFTEK, SARME ...)
IZ LASTNE PROIZVODNJE.
PRIPOROČAMO SE
TUDI V PRIHODNJEM LETU.
SAJOVIC JOŽE s. p. Franca Barleta 3, Cerklje 4207
Tel./fax: 252 25 24, GSM: 041/761-572

Izdelki in montaža po naročilu
Jože IPAVEC,
Zalog 61, 4207 CERKLJE

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

Strankam želimo srečno v novem letu.
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naročnine

04/201 42 41, e-pošta: narocnine@g-glas.si
www.gorenjskiglas.si

Igralci KUD Pod lipo Adergas z igro Ignacija Borštnik Stari Ilija na Borštnikovem srečanju v Narodnem domu v Mariboru.V sredi skupine igralcev ob režiserju Silvu Sircu
stoji Borštnikova pravnukinja Suzzen Arias. / Foto: JanezRibnikar

Borštnikov in Sirčev Stari Ilija
I. del
Ignacij Borštnik je bil vsestranski gledališki
umetnik: igralec, režiser, pisec dramskih besedil, učitelj dramske igre, filmski igralec in pisec scenarijev. Z njegovim prihodom leta 1886
z Dunaja, kjer je študiral dramsko igro, v Ljubljano počasi začne ljubljansko ljubiteljsko gledališče preraščati v poklicno. Ignacij Borštnik
je naš prvi vrhunski in poklicni igralec.
Borštnik je svojo navezanost na cerkljansko
domačijo izpovedal v svojih pesmih. Kakšen je
odnos Cerkljanov do umetnika, je na kratko
popisano v knjigi Ignacij Borštnik na poti domov. Zasluga, da je umetnik tako živo prisoten
med Slovenci, gre prav gotovo vsakoletnemu
gledališkemu festivalu Borštnikovo srečanje v
Mariboru. Mariborčani so umetnika popularizirali, Gorenjci pa se tudi vedno bolj zavedamo, da je Borštnik sin izpod naših planin.
Omenimo samo nekaj stvari: V novi Občini
Cerklje smo mu odkrili doprsni kip, po njem
poimenovali novo kulturno dvorano, občina je
izdala knjigo Ignacij Borštnik na poti domov.
Letošnje Borštnikovo srečanje, ko igralec praznuje 150-letnico rojstva, se je začelo s simpozijem o Ignaciju Borštniku v Cerkljah, igralska
skupina iz Adergasa je bila povabljena na
Borštnikovo srečanje v Maribor, kjer je gledališkemu občinstvu predstavila Borštnikovo
”narodno” igro Stari Ilija. Cerkljani vemo, da
je bil Borštnik izvrsten igralec. Marsičesa o
njem še ne vemo, vendar postopoma odkrivamo in smo vedno bolj ponosni na velikega rojaka. Tako ponosni, da je Občina Cerklje po
njem poimenovala celo občinski praznik. Motor, gonilna sila vsega tega dogajanja pa je župan.
Borštnik se je namreč po vrnitvi s študija na
Dunaju ob pomanjkanju domačih gledaliških

besedil sam lotil pisanja. Najbolj mu je uspela
igra v treh dejanjih Stari Ilija, ki so jo leta 1890
igrali v ljubljanski čitalnici. Borštnik jo je sam
režiral in igral starega Ilija. Želel je napisati
igro iz domačega življenja za domače ljudi.
Kot ugleden gledališki delavec je seveda poznal nemška in druga igralska besedila za preproste ljudi. Sam je ničkolikokrat na deskah
oblikoval Revčka Andrejčka. Poznal je ustaljene ljudske gledališke like srednje in zahodne
Evrope, Skandinavije in slovanskih narodov.
Ob vsem tem razgledu mu je uspelo napisati
igro iz domačega okolja. Kakšen motiv je že
posnel iz znanega gledališkega sveta. Pa tako
se je oplajalo veliko znanih dramatikov, tudi
William Shakespeare. Vendar pa je Borštnik
vse te spodbude uspel prenesti v domače cerkljansko podeželje tako sijajno in temeljito, da
je postal začetnik prave ljudske igre pri nas.
Za pravo ljudsko igro s petjem pravi literarni
zgodovinar France Koblar v Slovenski dramatiki I, Ljubljana 1972, str. 213, da ”je sad romantičnega realizma in prikazuje ljudsko življenje v posebno živih barvah ter navadno tudi
izraža preprosto vzgojno misel. Šele v ljudski
igri se kmečko življenje prikazuje v vsem prazničnem in vsakdanjem okolju, z dobrimi in slabimi ljudmi, v spoju stvarnosti in poetičnosti,
zlasti v ljudskih šegah in navadah. Poleg trdih
očetov, skrbnih in razumnih mater, čustvenih
in ponosnih hčera, postavnih in nepremožnih
ženinov nastopajo skromne sirote, zavistni
zdražbarji, dobrovoljni in dobrohotni originali
in vsa široka vaška srenja. Skoraj vsaka taka
igra ima smešno osebo, ki skrbi za razvedrilo,
... in je nekak vaški pavliha”.
Vsebino igre Stari Ilija cerkljanski občani poznamo, saj jo je igralska skupina Pod lipo iz
Adergasa, v režiji Silva Sirca, prvič uprizorila
že pozimi leta 2003. Letos pa jo je, ob 770-let-

nici spomina na civilizacijski dogodek, ko je
oglejski patriarh Bertold II. Andeški v cerkvi
sv. Marjete na Trati s podpisom ustanovne listine prižgal več kot pol tisočletja dolgo življenje najpomembnejšemu ženskemu samostanu
na Kranjskem, in v povezavi s tem dogodkom
pred 70 leti ustanovljenim kulturnim društvom
v velesovski fari in obenem še ob 150-letnici
rojstva Ignacija Borštnika, adergaško kulturno
društvo domačinom in okoličanom, deloma v
novi in razširjeni zasedbi ter prenovljeni obliki
kot igro na prostem, večkrat na ogled postavilo na stopnišču pred velesovsko cerkvijo. Na
dan simpozija o Ignaciju Borštniku v Cerkljah
smo si igro lahko ogledali v Kulturnem hramu
Ignacija Borštnika. Bila pa je uvrščena tudi v
program Borštnikovega srečanja v Mariboru.
Tej uprizoritvi je prisostvovala tudi Borštnikova pravnukinja Suzenn Arias iz Texasa v ZDA.
(se nadaljuje)
Martin Kadivec

Razstava Družinsko drevo
Minuli petek zvečer so v kulturni dvorani
v Adergasu odprli razstavo del Silva Sirca
pod naslovom Družinsko drevo - drevo življenja. Ob tej priložnosti se je predstavila 14članska družina Zemljič, ki se je iz Argentine vrnila v domovino svojih staršev. Razstavo si je bilo možno ogledati tudi v soboto
in nedeljo. S. Š.

Božični koncert
V petek, 26. decembra, ob 19. uri bo v
župnijski cerkvi v Adergasu božični koncert
domačega mladinskega pevskega zbora in
Orffovega orkestra. S. Š.
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Dobrodelnost

Zabavno in dobrodelno
V začetku decembra je v kulturnem hramu v Cerkljah potekala dobrodelna prireditev Košnikova gostilna,
na kateri so zbirali denar za otroke na Madagaskarju in Damjana Burgarja z Velesovega.

Janez Košnik zna še vedno povedati marsikatero zabavno. / Foto: Gorazd Kavčič
Društvo Unesco klub Cerklje, ki je letos praznovalo drugo obletnico delovanja, in Dobrodelno društvo France Trefalt sta v soboto v Kulturnem hramu Ignacija Borštnika v Cerkljah organizirala dobrodelno prireditev Košnikova gostilna. ”Del zbranega denarja od vstopnine smo namenili izobraževanju otrok na Madagaskarju,
kjer je v poletnih mesecih po misijonskih središčih delovala naša članica Mojca. Pred prireditvijo pa smo zbirali tudi prostovoljne prispevke za nakup invalidskega vozička za Damjana
Burgarja z Velesovega,” je pojasnila Daniela
Močnik, koordinatorica Unesca. V prijetnem

programu so sodelovali Mito Trefalt kot Janez
Košnik, Damjana Praprotnik s citrami, Jure Korošec s harmoniko, ansambel Vojsk z Anamarijo ter Komorni moški pevski zbor Davorina Jenka Cerklje z dirigentom Jožefom Močnikom.
Unesco klub Cerklje deluje dve leti, v tem
času pa je izvedlo kar šestnajst projektov. Med
odmevnejše sodijo Mežanova slikarska kolonija, Dnevi evropske kulturne dediščine 2007 Arhitekt Plečnik, Dnevi evropske kulturne dediščine 2008 - Gospodje Strmolski in Trubar,
Slovenski zvonovi v Rimu, dva tiska slovenskih
ljudskih božičnih in kolednic - v samozaložbi,

jezikovne delavnice, koncertna dejavnost ...
”Društvo gradi na izročilu preteklosti za sedanjost in prihodnost. Vlaga v človekovo nadarjenost in trajnostni razvoj, v vzgojo za vrednote
ter svet brez nestrpnosti. Udeležuje se nacionalnih in mednarodnih projektov in razmišlja o
kulturi vsestransko: medkulturni dialog je način povezovanja s preostalim svetom. Deluje
samostojno, se vključuje v Učno središče ASPnet šol Gorenjske, na državni ravni se povezuje
v Koordinacijo Unesco klubov Slovenije, ti pa
v mednarodno mrežo s sedežem v Parizu,” je še
razložila Močnikova.
Simon Šubic

Košnikova gostilna kot magnet
V akciji revije Naša žena Ljudje odprtih rok je eno od priznanj prejel tudi Mito Trefalt.
Mito Trefalt je bil dolga leta znana televizijska osebnost, nepozaben
zlasti kot šegavi gorenjski očanec, Košnikov ata. S Košnikovo gostilno,
priljubljeno TV oddajo iz osemdesetih let, danes gostuje po slovenskih
krajih. S prireditvijo poveže glasbenike in druge kulturnike iz krajev,
kjer nastopa. Košnikova gostilna je s svojo prepoznavnostjo magnet, ki
privablja široko občinstvo. Izkupiček vseh prireditev gre izključno v
dobrodelne namene, prejemnika pa izberejo v občini, kjer je prireditev.
Vse to poteka v organizaciji Dobrodelnega društva France Trefalt in
občin, ki jim Mito ponudi prireditev. Vsak mesec ima kako predstavo,
ena zadnjih je bila na Miklavževo, ki jo je skupaj s klubom Unesco pripravil v Cerkljah.
Mito Trefalt se je preselil v Dvorje leta 1973 in je z nekaj vmesnimi
leti več kot 25 let cerkljanski občan. Po rodu pa je Kranjčan in njegovo dobrodelno društvo nosi ime njegovega očeta Franca Trefalta. Ta je
odraščal v revščini in je bil zato vselej dojemljiv za človeške stiske.
Ljudem je rad pomagal, bodisi prek primskovškega župnika bodisi neposredno družinam, za katere je slišal, da težko živijo. Očetovemu
zgledu sedaj sledi Mito. Vesel je, da so prireditve dobro obiskane, da
se ljudje zabavajo in da je na koncu vsem prav, da je šel iztržek od
vstopnic v dobrodelne namene. Samoumevno je, da nastopajoči vselej
nastopijo brez honorarja, prav tako iz izkupička prireditve ne plačuje14 - N O V I C E I Z P O D K RVAVCA

jo nobenih drugih stroškov. Občina poskrbi za brezplačno uporabo
dvorane, pogostitev in kilometrin ni, kar pa dobijo z vstopnino, gre v
celoti družini ali posamezniku, ki mu je pomoč namenjena.
Danica Zavrl Žlebir, foto: Tina Dokl

Mito Trefalt v družbi nekaterih dobitnikov priznanja ljudje odprtih rok
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Številka 4
1. člen

Vrednost točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča na območju občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2009
znaša 0,0007916 EUR/m2 mesečno.
2. člen
Ta sklep velja naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Cerklje na Gorenjskem, uporablja pa se od 01. januarja 2009.
Številka: 032-10/2008-94
Datum: 27. 11. 2008
Občina Cerklje na Gorenjskem
ŽUPAN
FRANC ČEBULJ, l. r.

20.
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
94/07 - uradno prečiščeno besedilo, ZLS-UPB2 ter št. 27/08 in
76/08) in 7. člena Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni
vestnik Občine Cerklje na Gorenjske, št. 1/99, 01/01, 03/02, 4/03
in 2/07) je Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem na svoji 12.
redni seji dne 26. 11. 2008 sprejel naslednji
SKLEP
o izvzemu iz javnega dobra
1.
Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem je odločil, da se zemljišča s parcelnimi številkami:
- 1345/6, cesta 223 m2, vpisana v vl. št. 3001, k. o. Cerklje,
- 100/7, pot 20 m2, vpisana v vl. št. 3001, k. o. Zalog in
- 100/6, pot 159 m2, vpisana v vl. št. 3001, k. o. Zalog
izvzamejo iz javnega dobra.

OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM, TRG DAVORINA JENKA 13, CERKLJE

2.

19.
Na podlagi 18. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Gorenjske,
št. 41/98, Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 4/2002
in 4/2003) in 7. člena statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni
vestnik Cerklje na Gorenjskem, št. 1/99, 1/01, 3/02, 4/03 in 2/07)
je občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem na svoji 12. redni seji
dne 26. 11. 2008 sprejel naslednji
SKLEP
o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča na območju Občine Cerklje
na Gorenjskem

Na nepremičninah iz 1. točke tega sklepa pridobi lastninsko pravico
Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje
na Gorenjskem.
3.
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Cerklje na Gorenjskem
in začne veljati naslednji dan po objavi.
Številka: 032-10/2008-96
Datum: 27. 11. 2008
Občina Cerklje na Gorenjskem
ŽUPAN
FRANC ČEBULJ, l.r.
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Uradni vestnik št. 4 - 16. 12. 2008
21.

2. člen

Na podlagi 7. člena statuta občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni
vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem št. 1/99, 01/01, 3/02, 4/03
in 2/07) je občinski svet na 12. redni seji dne 26. 11. 2008 sprejel
naslednji

V cene je vključen DDV. Cene porabljene električne energije v mrliških vežicah se obračunava v skladu s dejansko ceno električne energije v kWh.
3. člen

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

Cene pogrebnih storitev se obračunavajo po ceniku izvajalca storitev.

1. člen

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

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

4. člen

Številka: 032-10/2006-97
Cerklje na Gorenjskem, dne 26. 11. 2008

Povprečna gradbena cena za m2 stanovanjske površine na območju
Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2009 znaša za:
- naselje Cerklje 820,85 EUR
- ostala naselja 788,03 EUR

Župan
Občine Cerklje na Gorenjskem
Franc Čebulj, l.r.

2. člen
Ta sklep velja naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Cerklje na Gorenjskem, uporablja pa se od 01. 01. 2009.
Številka: 032-10/2006-93
Datum: 27. 11. 2008
Občina Cerklje na Gorenjskem
ŽUPAN
FRANC ČEBULJ, l. r.

23.
Na podlagi 17. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/2005 uradno prečiščeno besedilo ZVrt-UPB2 in št. 25/2008) ter 7. in 16.
člena Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine
Cerklje na Gorenjske, št. 1/99, 01/01, 03/02, 4/03 in 2/07) je Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem na svoji 12. redni seji, dne
26. 11. 2008, sprejel naslednji
SKLEP
o številu otrok v oddelkih vrtca ”Murenčki” pri OŠ Davorina
Jenka Cerklje na Gorenjskem
1. člen

22.
Na podlagi 59. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni
list RS, št. 32/93, 30/98 in 127/06), 26. člena Zakona o pokopališki dejavnosti ter urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84 in
Uradni list RS, št. 26/90), v skladu s 25. in 29. členom Odloka o pokopališkem redu Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestniku Občine Cerklje na Gorenjskem št. 4/03) ter v skladu s 7. členom 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 12. redni seji dne 26. 11. 2008
sprejel
SKLEP
o spremembi sklepa o cenah pokopaliških storitev in
upravljanju s pokopališči ter zakupnin za grobove

S tem sklepom se na območju Občine Cerklje na Gorenjskem določijo cene pokopaliških storitev in upravljanja s pokopališči, ki znašajo:
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19 otrok
24 otrok

2. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o številu otrok v
oddelkih vrtca ”Murenčki” pri Osnovni šoli Cerklje in podružnični šoli
Zalog (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 2/2005).
3. člen

Številka: 032-10/2006-107
Datum: 26. 11. 2008
Občina Cerklje na Gorenjskem
ŽUPAN
FRANC ČEBULJ, l.r.

13,20 EUR/leto
26,10 EUR/leto
39,20 EUR/leto
13,20 EUR/leto

2. Najemnina mrliške vežice ali poslovilnega objekta:
- najemnina za prostore do 12 ur
37,40 EUR
- najemnina za prostore nad 12 ur
68,30 EUR
3. Strošek za ureditev zemljišča za nov grob:
- za enojni grob
- za dvojni grob
- za žarni grob

v obeh starostno kombiniranih oddelkih:
v ostalih štirih skupinah vrtca v Cerkljah in v Zalogu:

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Cerklje na Gorenjskem
in začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se za šolsko leto
2008-2009.

1. člen

1. Letna zakupnina grobov:
- za enojni grob
- za dvojni grob
- za trojni grob
- za žarni grob

Število otrok v posameznih oddelkih vrtca ”Murenčki” pri Osnovni šoli
Davorina Jenka Cerklje in v podružnični šoli Zalog se poveča tako, da
je zakonski normativ v oddelkih povečan za največ dva otroka. Največje dovoljeno število otrok v posameznem oddelku je naslednje:

34,20 EUR
41,00 EUR
20,50 EUR

24.
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
94/07 - uradno prečiščeno besedilo ZLS-UPB2 ter št. 27/08 in
76/08), določil Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne
ter padavinske vode na območju Občine Cerklje na Gorenjskem

Uradni vestnik št. 4 - 16. 12. 2008
(Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 2/05) ter 14. 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 12. redni seji, dne
26. 11. 2008, sprejel

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 12. redni seji, dne
26. 11. 2008, sprejel

1. člen

ODLOK
o razveljavitvi Odloka o ugotovitvi javnega interesa
za javno-zasebno partnerstvo ter določitev osnovnih pogojev
izvedbe projekta gradnje, upravljanja in vzdrževanja odprtega
širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij
na območju Občine Cerklje na Gorenjskem

Sklep o plačilu takse za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje
(Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 5/06), se razveljavi.

1. člen

SKLEP
o razveljavitvi Sklepa o plačilu takse za priključitev
na javno kanalizacijsko omrežje

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

Odlok o ugotovitvi javnega interesa za javno-zasebno partnerstvo ter
določitev osnovnih pogojev izvedbe projekta gradnje, upravljanja in
vzdrževanja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij na območju Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 1/08), se razveljavi.

Številka: 032-10/2006-103
Datum: 26. 11. 2008

2. člen
Občina Cerklje na Gorenjskem
ŽUPAN
Franc ČEBULJ, l.r.

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Cerklje na Gorenjskem.
Številka: 032-10/2006-106
Datum: 26. 11. 2008
Občina Cerklje na Gorenjskem
ŽUPAN
Franc ČEBULJ, l.r.

25.
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
94/07 - uradno prečiščeno besedilo ZLS-UPB2 ter št. 27/08 in
76/08), določil Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št.
1/05 in 1/07) ter 14. 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 12. redni seji, dne 26. 11. 2008, sprejel
SKLEP
o razveljavitvi Sklepa o višini priključnine na javni vodovod
1. člen
Sklep o višini priključnine na javni vodovod (Uradni vestnik Občine
Cerklje na Gorenjskem, št. 5/06), se razveljavi.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Cerklje na Gorenjskem.

27.
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
94/07 - uradno prečiščeno besedilo, ZLS-UPB2 ter št. 27/08 in
76/08), določil Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št.
1/05 in 1/07) ter 14. 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 12. redni seji, dne 26. 11. 2008, sprejel
ODLOK
o razveljavitvi Odloka o merilih, kriterijih in višini obveznega
prispevka za nove priključke in povečanju kapacitete
obstoječih priključkov na javno vodovodno omrežje
1. člen

Številka: 032-10/2006-104
Datum: 26. 11. 2008
Občina Cerklje na Gorenjskem
ŽUPAN
Franc ČEBULJ, l.r.

Odlok o merilih, kriterijih in višini obveznega prispevka za nove priključke in povečanju kapacitete obstoječih priključkov na javno vodovodno omrežje (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št.
3/99), se razveljavi.
2. člen

26.
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
94/07 - uradno prečiščeno besedilo, ZLS-UPB2 ter št. 27/08 in
76/08), določil Odloka o ugotovitvi javnega interesa za javno-zasebno
partnerstvo ter določitev osnovnih pogojev izvedbe projekta gradnje,
upravljanja in vzdrževanja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij na območju Občine Cerklje na Gorenjskem
(Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 1/08) ter 14. in

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Cerklje na Gorenjskem.
Številka: 032-10/2006-102
Datum: 26. 11. 2008
Občina Cerklje na Gorenjskem
ŽUPAN
Franc ČEBULJ, l.r.
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Uradni vestnik št. 4 - 16. 12. 2008
1. člen

28.
Na podlagi določb Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list
RS, št. 2/2004) 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, 2/07) je Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem
na 12. redni seji, dne 26. 11. 2008, sprejel
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o turistični taksi
v Občini Cerklje na Gorenjskem
1. člen
V Odloku o turistični taksi v Občini Cerklje na Gorenjskem (Uradni
vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 4/2007) se za 6. členom
doda nov 6. a člen, ki se glasi:
”6. a člen
Osebe iz 6. člena tega odloka morajo voditi evidenco o turistični taksi, ki se vodi v evidenci gostov skladno s predpisi, ki urejajo prijavo
prebivališča. Iz evidence mora biti poleg s predpisi o prijavi bivališča
določenih podatkov, razvidno tudi število prenočitev posameznega gosta oziroma turista.”
2. člen
Besedilo 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
”Nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične takse ter vodenjem
evidenc se opravlja skladno z določbami drugega in tretjega odstavka
31. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma.
Kazenske določbe se uporabljajo tako, kot jih navaja Zakon o spodbujanju razvoja turizma.”
3. člen
Odlok se objavi v Uradnem vestniku Občine Cerklje na Gorenjskem in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Številka: 032-10/2006-105
Datum: 26. 11. 2008
Občina Cerklje na Gorenjskem
Župan
Franc ČEBULJ, l.r.

29.
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
94/07 - uradno prečiščeno besedilo, ZLS-UPB2 ter št. 27/08 in
76/08), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št.
39/06, 49/06, 66/06, 33/07, 57/08 in 70/08), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 - uradno prečiščeno besedilo, ZP-1-UPB4 ter št. 17/08 in 21/08), 3. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/1993, 30/1998 - ZZLPPO in 127/06 - ZJZP), 3. člena Odloka o gospodarskih javnih službah
Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem št. 1/2008), določil Pravilnika o pitni vodi (Uradni list RS št.
19/04, 35/04, 26/06 in 92/06), določil Odloka o varstvu virov pitne
vode na območju občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem št. 2/02), ter 7., 75., 78. in 80. 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 12. redni seji, dne 26. 11. 2008,
sprejel
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo
na območju Občine Cerklje na Gorenjskem
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V Odloku o oskrbi s pitno vodo na območju občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 1/2005 in
1/2007), se besedilo 1. člena spremeni tako, da se glasi:
”S tem odlokom se ureja in podrobno opredeljuje:
1. dejavnost izvajanja obvezne lokalne gospodarske javne službe
oskrbe s pitno vodo,
2. vodovodno omrežje, objekte in naprave upravljavca in uporabnikov,
3. vzdrževanje vodovodnega omrežja, objektov in naprav,
4. pogoje priključitve na javni vodovod,
5. meritve in obračun porabljene pitne vode,
6. prekinitve dobave vode,
7. odvzem vode iz hidrantov,
8. obveznosti upravljavca in uporabnikov,
9. varovanje javnega vodovoda,
10. vire financiranja oskrbe s pitno vodo,
11. prenos vodovodnega omrežja, objektov in naprav v upravljanje,
12. določbe o sankcijah,
13. prehodne določbe,
14. končne določbe.”
2. člen
V prvem odstavku 2. člena se zadnja alineja spremeni tako, da se glasi:
”o. Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne
opreme, ki ga zavezanec plača občini. Komunalni prispevek se izračuna in odmeri skladno z veljavnim odlokom o programu opremljanja stavbnih zemljišč za določeno območje občine.”
3. člen
Besedilo 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
”Uporabnik mora pred priključitvijo na javno vodovodno omrežje ali
pred posegom v prostor, kjer se nahaja sistem javnega vodovodnega
omrežja, pridobiti soglasje upravljavca. K vlogi za izdajo soglasja mora
predložiti naslednjo dokumentacijo:
a) mapno kopijo z vrisanim objektom,
b) projektno gradbeno dokumentacijo,
c) projekt vodovodnega priključka,
d) pravnomočno gradbeno dovoljenje za objekte zgrajene po letu
1967 ali izjavo, da je objekt zgrajen pred letom 1967 po takratnih
predpisih,
e) izvedbeni načrt interne instalacije,
f) soglasja lastnikov parcel, preko katerih bo potekla izgradnja vodovodnega priključka iz sosednjih zemljišč oziroma sodno odločbo,
ki nadomešča soglasje,
g) potrdilo o plačilu komunalnega prispevka.
Pozitivno soglasje se izda v petnajstih dneh od dneva, ko so izpolnjeni naslednji pogoji:
a) da je k vlogi za soglasje predložena predpisana dokumentacija,
b) da so izpolnjeni vsi pogoji iz predhodnih soglasij,
c) da je priključitev na javno vodovodno omrežje tehnično možna,
d) da ima uporabnik poravnane vse obveznosti do lastnika in upravljavca.”
4. člen
V 18. členu se v drugem odstavku besedilo ”priključnino za nov vodovodni priključek” nadomesti z besedilom ”komunalni prispevek za nov
vodovodni priključek”.
5. člen
Besedilo 19. člena se spremeni, tako da se glasi:
”Sprememba trase priključka ali merilnega mesta priključka se obravnava na enak način, kot da gre za nov vodovodni priključek, skladno
z 11. členom odloka, s tem da se ne plača komunalni prispevek.
Izvedbo dodatnega priključka ter spremembo dimenzije vodovodnega
priključka in zahtevo za povečan odvzem vode se obravnava na enak
način, kot da gre za nov vodovodni priključek, skladno z 11. členom
odloka. Komunalni prispevek se izračuna in odmeri skladno z veljavnim odlokom o programu opremljanja stavbnih zemljišč za določeno
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14. člen

območje občine. V primeru zmanjšanja dimenzije vodovodnega priključka se že plačan komunalni prispevek ne vrača.
6. člen
Besedilo 20. člena se spremeni, tako da se glasi:
”Komunalni prispevek plača:
- investitor novogradnje v postopku pridobitve gradbenega
dovoljenja;
- kdor zahteva spremembo dimenzije vodovodnega priključka
oziroma kdor vloži zahtevo za povečan odvzem vode;
- kdor zahteva izvedbo dodatnega priključka.

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Cerklje na Gorenjskem.
Številka: 032-10/2006-101
Cerklje na Gorenjskem, dne 26. 11. 2008
Občina Cerklje na Gorenjskem
ŽUPAN
Franc ČEBULJ, l.r.

Plačilo komunalnega prispevka ne vključuje stroškov izvedbe vodovodnega priključka. Uporabnik priključka na javno vodovodno omrežje mora zgraditi priključek na javni vodovod na lastne stroške in pred
pridobitvijo soglasja plačati komunalni prispevek. Potrdilo o plačilo komunalnega prispevka se šteje kot soglasje občine, s katerim se uporabnik izkaže pri upravljavcu javnega vodovoda.”
7. člen
V 23. členu se pod tabelo besedilo ”Vrednost točke je 10 SIT”, nadomesti z besedilom ”Vrednost točke je 0,041729 EUR”.
8. člen
V prvem odstavku 47. člena se črta druga alineja.
9. člen
V 48. členu se črta drugi odstavek.
10. člen
Poglavje ”Kazenske določbe” se preimenuje v ”Določbe o sankcijah”.
11. člen
Besedilo 52. člena se spremeni, tako da se glasi:
”Z globo 1.400 EUR se sankcionira za prekršek upravljavec:
- če ne dopusti priključitve na vodovodno omrežje, kot to določajo
11., 14. in 15. člen odloka,
- če prekine dobavo vode v nasprotju z določili 36. in 37. člena odloka,
- če ne izpolnjuje obveznosti iz 7., 10., 39., 40. in 41. člena tega
odloka,
- če zaračunava uporabnikom porabo vode in druge storitve v zvezi
z izvajanjem gospodarske javne službe, ki je predmet tega odloka,
v nasprotju z določili tega odloka .
Z globo 400 EUR se sankcionira tudi odgovorna oseba upravljavca,
če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.”
12. člen
V prvem odstavku 53. člena se besedilo prvega stavka spremeni tako,
da se glasi:
”Z globo 1.400 EUR se sankcionira za prekršek uporabnik - pravna
oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost:”
V drugem in tretjem odstavku 53. člena se besedilo ”Z globo do
100.000,00 SIT se kaznuje” nadomesti z besedilom ”Z globo 400
EUR se sankcionira”.
13. člen
Besedilo 55. člena se spremeni, tako da se glasi:
”Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka izvaja občinska inšpekcija Občine Cerklje na Gorenjskem, v kolikor zakon ne določa drugače.
Nadzorni organ vodi in odloča v postopku o prekršku po določbah Zakona o prekrških kot prekrškovni organ v skladu s pooblastili.
V primeru, ko zavezanec ne izvrši odločbe, izdane na podlagi prvega
odstavka tega člena, v roku, določenem v odločbi, občinski inšpektor
lahko odredi prisilno izvršitev odločbe na stroške zavezanca.”

30.
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, ZLS-UPB2 ter št. 27/08
in 76/08), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št.
39/06, 49/06, 66/06, 33/07, 57/08 in 70/08), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 - uradno prečiščeno besedilo, ZP-1-UPB4 ter št. 17/08, 21/08 in 76/08), 3., 4. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/1993,
30/1998 - ZZLPPO in 127/06 - ZJZP), določil Pravilnika o nalogah,
ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode (Uradni list
RS, št. 109/07 in 33/08), določil Uredbe o emisiji snovi in toplote pri
odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št.
47/05 in 45/07), določil Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št.
98/07), 3. člena Odloka o gospodarskih javnih službah Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem št.
1/2008) ter 7., 75., 78. in 80. 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 12. redni seji, dne 26. 11. 2008, sprejel
ODLOK
o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne ter padavinske
vode na območju Občine Cerklje na Gorenjskem
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ureja način opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalno odpadne in padavinske vode na območju občine Cerklje na Gorenjskem tako, da
določa:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Splošne določbe
Zasnove opravljanja javne službe
Pogoje za opravljanje storitev gospodarske javne službe
Obveznosti izvajalca
Obveznosti in pravice uporabnikov
Vire financiranja javne službe
Nadzor
Določbe o sankcijah
Prehodne in končne določbe
2. člen

Storitve javne službe se nanašajo na komunalno odpadno vodo, ki nastaja v stavbah zaradi bivanja in opravljanja dejavnosti in padavinsko
odpadno vodo, ki se odvaja v javno kanalizacijo z javnih površin ali
streh.
Odvajanje in čiščenje industrijske odpadne vode ter padavinske odpadne vode iz površin, ki niso javne, se ne šteje za storitev javne službe ne glede na to, če se takšna odpadna voda odvaja v javno kanalizacijo in čisti v komunalni ali skupni čistilni napravi.
Izvajalec javne službe lahko, v skladu z dogovorom z lastnikom infrastrukture, izvaja posebne storitve osebam, ki niso uporabniki storitev
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javne službe, ali izvaja posebne storitve z uporabo javne infrastrukture, ki niso obvezne storitve javne službe v skladu s predpisi, ki urejajo
izvajanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
Izvajalec v primerih iz drugega in tretjega odstavka tega člena z naročniki sklene posebno pogodbo.
3. člen
Izrazi, uporabljeni v tem odloku imajo naslednji pomen:
1.

Javna kanalizacija so infrastrukturni objekti in naprave kanalizacije, namenjeni izvajanju javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode. Objekti in naprave javne kanalizacije so lokalna gospodarska javna infrastruktura in imajo
status grajenega javnega dobra.
2. Javna površina je površina objekta ali dela objekta občinske gospodarske javne infrastrukture, ki ima status grajenega javnega
dobra po predpisih o graditvi objektov.
3. Grajeno javno dobro je javna infrastruktura in pripadajoče zemljišče, na katerem se ta nahaja pod pogojem,
a) da se je zanjo pridobilo uporabno dovoljenje,
b) da se na podlagi sklepa pristojnega občinskega upravnega
organa izvede vpis v zemljiško knjigo.
4. Magistralno kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije (v nadaljnjem besedilu: magistralno omrežje) so kanalski vodi ter z njimi
povezane tehnološke naprave, kot so črpališča in druge naprave za prečrpavanje odpadnih voda v takšnih vodih, ki služijo za
odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske vode iz dveh
ali več primarnih kanalizacijskih omrežij v dveh ali več naseljih,
lahko pa tudi odvajanje industrijskih odpadnih voda iz proizvodnih obratov, ki so v dveh ali več naseljih in se zaključijo v skupni
čistilni napravi.
5. Primarno kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije (v nadaljnjem
besedilu: primarno omrežje) so kanali ter z njimi povezane tehnološki sklopi (npr. črpališča in druge naprave za prečrpavanje odpadnih voda v takšnih kanalih oziroma vodih), ki so namenjeni
odvajanju komunalne odpadne in padavinske vode iz dveh ali več
sekundarnih kanalizacijskih omrežij na posameznih območjih naselja, lahko pa tudi za odvajanje industrijske odpadne vode iz
ene ali več naprav, ki so na območju takšnega naselja in ki se zaključijo v komunalni ali skupni čistilni napravi.
6. Sekundarno kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije (v nadaljnjem besedilu: sekundarno omrežje) je sistem kanalov in jarkov
ter z njimi povezanih tehnoloških sklopov (npr. peskolovi, lovilci
olj in maščob, črpališča za prečrpavanje odpadne vode in podobno), ki so namenjeni odvajanju komunalno odpadne in padavinske vode v naselju ali njegovem delu. Sekundarno omrežje se
zaključi v mali komunalni čistilni napravi ali z navezavo na primarno kanalizacijsko omrežje.
7. Interna kanalizacija: kanalizacijski priključek je del interne kanalizacije in poteka od mesta priključitve na javno kanalizacijo do
vključno prvega revizijskega jaška na parceli, na kateri stoji stavba ali več stavb, ki so priključene na javno kanalizacijo ali do zunanje stene stavbe, če revizijskega jaška ni možno postaviti. Prav
tako je interna kanalizacija greznica in mala čistilna naprava z
zmogljivostjo manjšo od 50 PE.
8. Uporabnik javne kanalizacije je vsaka fizična ali pravna oseba ali
samostojni podjetnik, ki je lastnik objekta ali zemljišča, kjer nastaja odpadna voda, oziroma se zbira padavinska voda, ki odteka v javno kanalizacijo.
9. Izvajalec gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne ter padavinske vode (v nadaljevanju: izvajalec) je
Komunala Kranj, javno podjetje, d. o. o.. Občinski svet Občine
Cerklje na Gorenjskem lahko s sklepom na delu ali celotnem območju občine določi tudi drugega izvajalca gospodarske javne
službe.
10. Odpadna voda je voda, ki se po uporabi ali kot posledica padavin onesnažena odvaja v javno kanalizacijo ali v vode. Odpadna
voda je lahko komunalna odpadna voda, industrijska odpadna
voda ali padavinska odpadna voda.
11. Komunalna odpadna voda je voda, ki nastaja v bivalnem okolju
gospodinjstev zaradi rabe v sanitarnih prostorih, pri kuhanju, pranju in drugih gospodinjskih opravilih. Komunalna odpadna voda
je tudi voda, ki nastaja v stavbah v javni rabi ali pri kakršnikoli dejavnosti, če je po nastanku in sestavi podobna vodi po uporabi v
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12.

13.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.
26.

27.

gospodinjstvu. Komunalna odpadna voda je tudi odpadna voda,
ki nastaja kot industrijska odpadna voda v proizvodnji ali storitveni ali drugi dejavnosti ali je mešanica te odpadne vode s komunalno odpadno vodo, če je po naravi ali sestavi podobna odpadni vodi po uporabi v gospodinjstvu, njen povprečni dnevni pretok
ne presega 15m3/dan, njena letna količina ne presega 4000
m3, obremenjevanje okolja zaradi njenega odvajanja ne presega
50PE in pri kateri za nobeno od nevarnih snovi, letna količina ne
presega količine nevarnih snovi, določenih v predpisih o emisiji
snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo.
Padavinska odpadna voda je voda, ki kot posledica meteorskih
padavin odteka onesnažena iz utrjenih, tlakovanih ali z drugim
materialom prekritih površin v vode ali se odvaja v javno kanalizacijo.
Industrijska odpadna voda je voda, ki nastaja predvsem pri uporabi v industriji, obrtni, ali obrti podobni ali drugi gospodarski dejavnosti in po nastanku ni podobna komunalni odpadni vodi. Industrijska odpadna voda je tudi voda, ki nastaja pri uporabi v
kmetijski dejavnosti, ter zmes industrijske odpadne vode s komunalno ali padavinsko odpadno vodo ali z obema, če so pomešane vode po skupnem iztoku odvajajo v javno kanalizacijo ali
vode. Industrijska odpadna voda so tudi hladilne vode in tekočine, ki se zbirajo in odtekajo iz obratov in naprav za predelavo,
skladiščenje ali odlaganje odpadkov.
Tuja voda je voda, katere izvor ni vir onesnaženja (npr. površinski
vodotoki, podtalnica, voda iz drenažnih zajetij) in vdira v kanalizacijski sistem na mestu poškodb ali ob namernem črnem priklopu.
Populacijski ekvivalent (v nadaljnjem besedilu: PE) je enota za
obremenjevanje vode, izražena v BPK5. 1 PE je enak 60 g BPK5
dan.
Ločen kanalizacijski sistem je kanalizacijsko omrežje, po katerem se komunalna, industrijska ali mešanica komunalne in industrijske odpadne vode odvaja ločeno od padavinske vode.
Mešani kanalizacijski sistem je kanalizacijsko omrežje, po katerem se komunalna, industrijska ali mešanica komunalne in
industrijske odpadne vode odvaja skupaj s padavinsko odpadno
vodo.
Delno mešani kanalizacijski sistem je kanalizacijsko omrežje, po
katerem se komunalna, industrijska ali mešanica komunalne in
industrijske odpadne vode odvaja skupaj s padavinsko odpadno
vodo iz utrjenih javnih površin (cest, parkirišč in pločnikov), medtem ko se padavinska voda iz streh in dvorišč ponika oziroma ločeno odvaja v vodotok.
Vir onesnaženja je objekt ali naprava, kjer nastaja odpadna voda
in ima enega ali več iztokov, po katerih se odpadna voda odvaja
v kanalizacijo ali vodotok.
Parameter onesnaženosti odpadne vode je po predpisanem merilnem postopku izmerjena temperatura, pH - vrednost, obarvanost, strupenost, koncentracija snovi ali podobna lastnost odpadne vode.
Obratovalni monitoring odpadnih voda je v skladu s predpisom,
ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih vod,
vzorčenje odpadne vode po vnaprej določenem programu, merjenje in vrednotenje parametrov odpadne vode med uporabo ali
obratovanjem naprave.
Mersko mesto je objekt pred iztokom v javno kanalizacijo, v katerem se meri količina (pretok) in kakovost (vsebnost nečistoč) v
javno kanalizacije odvedene odpadne vode.
Nepretočna greznica je zgrajena kot nepropusten zbiralnik za komunalno odpadno vodo, iz katerega se odvaža komunalna odpadna voda v čiščenje oziroma obdelavo na komunalno čistilno
napravo.
Greznica je gradbeni objekt za anaeorobno obdelavo komunalno odpadne vode, v katere se komunalna odpadna voda pretaka
iz usedalnega prekata v enega ali več prekatov za anaeorobno
obdelavo odpadne vode, obdelana odpadna voda pa se na iztoku iz tega objekta odvaja v okolje običajno z infiltracijo v zemljo.
Obstoječa greznica je greznica, ki je v uporabi pred 14. decembrom 2002.
Obstoječa stavba je stavba, za katero je izdano gradbeno dovoljenje v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov pred 14.
decembrom 2002 ali, ki je v uporabi pred tem dnem.
Čistilna naprava je naprava za obdelavo odpadne vode, ki zmanjšuje ali odpravlja njeno onesnaženost.

Uradni vestnik št. 4 - 16. 12. 2008
28. Komunalna čistilna naprava je čistilna naprava za komunalno odpadno vodo ali za mešanico komunalne in padavinske odpadne
vode.
29. Skupna čistilna naprava je čistilna naprava za mešanico komunalne ali padavinske odpadne vode ali obeh z industrijsko odpadno vodo, pri kateri delež obremenitve čistilne naprave, ki jo
povzroča industrijska odpadna voda ene ali več naprav, presega
50%, merjeno s kemijsko porabo po kisiku. (KPK)
30. Mala komunalna čistilna naprava je naprava za obdelavo komunalno odpadne vode z zmogljivostjo čiščenja manjšo od 2000
PE, v kateri poteka biološka razgradnja s pospešenim prezračevanjem s pomočjo razpršene biomase ali s pritrjenim biološkim
filmom ali biološka razgradnja z naravnim prezračevanjem s precejanjem skozi peščeni filter, s pomočjo rastlin, v prezračevalnih
lagunah ali naravnih lagunah, če je zagotovljeno posredno odvajanje vode v podzemne vode.
31. Obdelava blata iz komunalnih čistilnih naprav je obdelava blata
pred njegovo uporabo v kmetijstvu ali pred odstranjevanjem, z
odlaganjem ali sežiganjem, to je stabiliziranje, kondicioniranje,
sušenje in dezinfekcija blata. Za obdelavo blata se štejejo tudi vsi
drugi postopki predelave ali odstranjevanja blata, če se izvajajo
na območju komunalne čistilne naprave v skladu s predpisi, ki
urejajo ravnanje z odpadki.
32. Učinek čiščenja čistilne naprave je razmerje med količino snovi,
izločene po obdelavi odpadne vode in količino te snovi v odpadni vodi pred čiščenjem na čistilni napravi in se izraža v %.
33. Kataster gospodarske javne infrastrukture je evidenca o objektih
gospodarske javne infrastrukture.
34. Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne
opreme, ki ga zavezanec plača občini. Komunalni prispevek se
izračuna in odmeri skladno z veljavnim odlokom o programu
opremljanja stavbnih zemljišč za določeno območje občine.

7. člen
Izvajalec zagotavlja izvajanje javne službe le za tisto kanalizacijsko
omrežje, pripadajoče objekte in naprave na njem, ki so opredeljeni v
pogodbi, sklenjeni med Občino Cerklje na Gorenjskem in izvajalcem.
8. člen
Vso kanalizacijo je potrebno graditi v ločenem sistemu, kar pomeni,
da je kanalizacija za komunalno odpadno vodo in industrijsko odpadno vodo grajena ločeno od kanalizacije za padavinsko vodo.
9. člen

ZASNOVA OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE

Standardi komunalne opremljenosti, ki morajo biti izpolnjeni zaradi
opravljanja storitev javne službe:
- Organizirati gospodarsko javno službo namenjeno odvajanju in
čiščenju komunalne odpadne vode in padavinske vode z javnih
površin v skladu z zakonskimi predpisi in sprejetimi programi za to
dejavnost.
- Obstoječe območje poselitve mora biti opremljeno z javno kanalizacijo z zagotovljenim čiščenjem komunalne odpadne vode v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode
iz komunalnih čistilnih naprav in malih komunalnih čistilnih naprav
ter operativnim programom na področju odvajanja in čiščenja.
- Območje površin predvideno za širitev naselja, ki ni na vodovarstvenem območju, občutljivem območju zaradi evtrofikacije, občutljivem območju zaradi kopalnih voda ali na vplivnem območju
kopalnih voda, mora biti opremljeno z javno kanalizacijo, če je
predvidena celotna obremenitev tega območja zaradi načrtovane
širitve naselja enaka ali večja od 50 PE in je predvidena letna
obremenitev zaradi nastajanja komunalne odpadne vode, preračunana na 1ha zemeljske površine, večja od 20 PE.
- Območje površin predvideno za širitev naselja, ki je na vodovarstvenem območju, občutljivem območju zaradi evtrofikacije, občutljivem območju zaradi kopalnih voda ali na vplivnem območju
kopalnih voda, mora biti opremljeno z javno kanalizacijo, če je
predvidena celotna obremenitev tega območja zaradi načrtovane
širitve naselja enaka ali večja od 50 PE in je predvidena letna
obremenitev zaradi nastajanja komunalne odpadne vode, preračunana na 1ha zemeljske površine, večja od 10 PE.

4. člen

10. člen

Obvezno občinsko gospodarsko javno službo odvajanja in čiščenja
komunalne odpadne in padavinske vode (v nadaljnjem besedilu: javna
služba) zagotavlja Občina Cerklje na Gorenjskem z izvajalcem v obsegu in pod pogoji, določenimi s tem odlokom in s sklenjenimi pogodbami.

Dopolnitev tehničnih kriterijev tega odloka je opredeljena v Pravilniku
za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo javne kanalizacije (v nadaljevanju: Pravilnik), ki ga potrdi Svet ustanoviteljev družbe Komunale Kranj, javno podjetje d.o.o.
Pravilnik pripravijo strokovne službe Komunale Kranj, javno podjetje,
d. o. o., in ga predložijo v potrditev Svetu ustanoviteljev družbe v treh
mesecih po sprejemu tega odloka.
V primeru, da je na delu ali celotnem območju občine določen drug
izvajalec, je le-ta dolžan spoštovati določila navedenega Pravilnika oziroma predlagati njegove spremembe in dopolnitve v uskladitev županu Občine Cerklje na Gorenjskem.

Drugi pojmi uporabljeni v tem odloku imajo enak pomen, kot je določeno v zakonih in v podzakonskih predpisih, ki so izdani na njihovi
podlagi.

5. člen
Izvajalec mora opravljati javno službo v skladu z veljavnimi zakonskimi
in podzakonskimi akti, določili tega odloka, drugimi predpisi in skladno s:
-

programom za obvladovanje kakovosti poslovanja,
programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode iz 28. člena tega odloka,
sprejetim Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode na območju občine Cerklje na
Gorenjskem za obdobje od 2007 - 2017.
6. člen

Objekti in naprave namenjene odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode so lahko v javni ali interni uporabi.
Javna kanalizacija je omrežje, ki skupaj z napravami in objekti na
omrežju služi za odvajanje komunalne odpadne vode iz objektov ali padavinske vode z javnih površin, na katerega sta priključena vsaj dva
uporabnika.
Interna kanalizacija, kanalizacijski priključek, nepretočne greznice,
obstoječe greznice ter male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo manjšo od 50 PE, niso objekti javne kanalizacije in so v lasti lastnikov stavb.

POGOJI ZA OPRAVLJANJE STORITEV GOSPODARSKE
JAVNE SLUŽBE
11. člen
Pogoji, ki morajo biti izpolnjeni za opravljanje storitev gospodarske javne službe:
- zgrajena javna kanalizacija
- priključki na javno kanalizacijo
- javna pooblastila izvajalca
12. člen
Javna kanalizacija so infrastrukturni objekti in naprave kanalizacije, namenjeni izvajanju javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode. Objekti in naprave javne kanalizacije so lokalna gospodarska javna infrastruktura in imajo status grajenega javnega
dobra. Sestavljajo jo: magistralna, primarna in sekundarna kanalizacija s pripadajočimi objekti in napravami, skupna čistilna naprava in male
čistilne naprave.
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20. člen

PRIKLJUČEVANJE NA JAVNO KANALIZACIJO
13. člen
Na območju, kjer je javna kanalizacija zgrajena, je priključitev obvezna.
V javno kanalizacijo se mora odvajati tudi komunalna odpadna voda, ki
nastaja v stavbi zunaj naselja ali dela naselja, ki je opremljeno z javno
kanalizacijo, če je letna obremenitev zaradi nastajanja komunalno odpadne vode preračunana na 1 m dolžine kanalskega voda, ki ga je treba zagotoviti za priključitev na javno kanalizacijo, večja od 0,02 PE,
(50 m na PE), odvajanje pa je možno brez naprav za prečrpavanje.
Nadzor nad deli pri gradnji priključkov na javno kanalizacijo izvede izvajalec na stroške uporabnika.
V javno kanalizacijo se lahko odvaja tudi industrijska voda, če je interna kanalizacija izvedena ločeno za industrijsko in komunalno odpadno
vodo ter je združitev obeh kanalizacij za merilnim mestom industrijske
odpadne vode.
14. člen
Vsaka stavba se praviloma priključuje preko svojega priključka. Ko to
ni možno ali ni racionalno, je, ob soglašanju vseh lastnikov takega priključka, dovoljena priključitev več stavb preko enega priključka.

Ob izgradnji javne kanalizacije se za vse objekte, ki mejijo na površine
v javni rabi (ceste, pločniki, parkirišča), izvedejo tudi odcepi za hišne
priključke do parcelne meje oziroma roba cestnega telesa. Za tiste
objekte, ki ne mejijo na javno površino po kateri se gradi javna kanalizacija, se zgradi odcep do mesta, na katerem sta priključena najmanj
dva uporabnika pod pogojem, da se s tem strinja tudi lastnik služečega zemljišča. V vseh ostalih primerih (manj kot dva uporabnika, neurejena služnost in dostop do objekta) pa mora uporabnik sam zagotoviti
pogoje za možnost priključitve na javno kanalizacijo.
21. člen
Uporabnikom in drugim nepooblaščenim osebam ni dovoljeno posegati v kanalizacijske objekte in naprave javne kanalizacije. Na trasi kanalizacije se ne sme graditi, postavljati objektov, nasipati materiala in
izvajati ostalih aktivnosti, ki bi lahko povzročile poškodbe na cevovodu
ali ovirale njegovo delovanje in vzdrževanje. Prav tako ni dovoljeno posegati v interne kanalizacijske objekte in naprave drugih uporabnikov
ali jim celo preprečiti odvod odpadne vode v javno kanalizacijsko
omrežje.
22. člen

15. člen
Priključitev na javno kanalizacijo lahko izvede katerikoli usposobljeni
izvajalec pod pogojem, da uporabnik pridobi predhodno pisno soglasje izvajalca javne službe za priključitev, in da financira stroške izvedbe
vključno s povrnitvijo okolice v prvotno stanje.
Izvajalec del oziroma uporabnik mora o tem obvestiti izvajalca javne
službe najmanj 7 dni pred začetkom del. Pri novogradnjah fekalne kanalizacije pa se priključke lahko izvede v jaških ali direktno na cev preko fazonskega kosa najmanj 5 cm nad dnom iztočnega kanala.
16. člen
V času projektiranja novega kanala imajo uporabniki pravico predlagati smer oziroma lokacijo kanala pod pogojem, da se s tem strinjajo tudi
lastniki zemljišč, po katerih naj bi potekal kanal. Prav tako imajo pravico določiti mesto priključitve na javno kanalizacijo, bodisi v jašku ali na
poljubnem drugem mestu, pri čemer jim mora izvajalec omogočiti izvedbo odcepa in možnost direktnega priklopa na kanal. V primeru, da
uporabnik mesta priključitve ne določi, to v njegovem imenu opravi izvajalec oziroma pooblaščeni izdelovalec projektne dokumentacije.
17. člen
Javno kanalizacijsko omrežje mora zagotoviti odvodnjavanje pritličja,
ne pa tudi kletnih prostorov gradbenih objektov. V kolikor ni drugače
določeno, se mora dno sekundarne kanalizacije nahajati na globini
najmanj 1,4 m od kote raščenega terena, s čimer je omogočeno nemoteno gravitacijsko odvodnjavanje pritličja priključenih objektov. Izvajalec lahko v primeru, ko globina javne kanalizacije to dopušča, dovoli tudi neposredno odvodnjavanje kletnih prostorov, vendar na izključno odgovornost in stroške lastnika oziroma uporabnika objekta,
ki mora z vgradnjo protipovratne lopute ali črpalke preprečiti nevarnost
povratnega udara odpadne vode.

Sprememba dimenzije priključka, trase, merskega mesta in izvedba
dodatnega priključka, se obravnava na enak način, kot da gre za nov
kanalizacijski priključek.
23. člen
Odjava priključka je dovoljena samo v primeru rušitve priključenega
objekta in v primeru začasnega priključka. Uporabnik mora zahtevo za
odjavo v pisni obliki posredovati upravljavcu kanalizacije. Prekinitev
priključka izvede usposobljeni izvajalec gradbenih del na stroške uporabnika.
JAVNA POOBLASTILA
24. člen
Za vsak poseg v prostor na celotnem območju, kjer se izvaja gospodarska javna služba odvajanja in čiščenja odpadne vode, mora izvajalec javne službe na osnovi vloge investitorja izdati soglasje ali potrdilo:
-

Na območju predvidene gradnje z urejeno javno kanalizacijo:
Investitor mora za objekt, v katerem nastaja komunalna odpadna
voda, v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja pridobiti soglasje za priključitev na javno kanalizacijo. Vlogi za izdajo soglasja,
ki mora vsebovati podatke o investitorju in o nameravani gradnji
oziroma spremembi namembnosti, mora biti priložena idejna zasnova s predpisanimi sestavinami, povezanimi s predmetom soglašanja, ki jih določa zakon in podzakonski predpisi.

-

Na območju predvidene gradnje, kjer ni javne kanalizacije:
Investitor mora za objekt, v katerem nastaja komunalna odpadna
voda, v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja pridobiti potrdilo izvajalca, da bo odvajanje komunalne odpadne vode urejeno
v skladu s predpisi o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz
malih čistilnih naprav in tem odlokom. Vlogi za izdajo potrdila, ki
mora vsebovati podatke o investitorju in o nameravani gradnji oziroma spremembi namembnosti, mora biti priložena idejna zasnova s predpisanimi sestavinami, povezanimi s predmetom soglašanja, ki jih določa zakon in podzakonski predpisi.

18. člen
Posamezni objekt ali del objekta, ki se zaradi neugodne lege v prostoru nahaja pod koto dna odvodnega kanala, se na javno kanalizacijo priključi preko hišnega črpališča, ki ga je dolžan zgraditi in upravljati lastnik priključka. V primeru, da se na nižje ležeči lokaciji nahaja več kot 5
objektov z več kot 20 PE obremenitve, pri čemer posamezni objekt ni
mogoče neposredno povezati na javno kanalizacijo, se zgradi skupno
črpališče, ki ga je dolžan upravljati in vzdrževati izvajalec javne službe.
19. člen

-

Na obstoječem poselitvenem območju ob izgradnji javne kanalizacije:

Za vsak objekt ali sklop objektov na isti lokaciji, ki so v lasti enega uporabnika, je dovoljen samo en priključek na javno kanalizacijo. V primeru zahtevne konfiguracije terena, ali ko to zahteva položaj in velikost
objektov, se izjemoma dovoli tudi izgradnja dveh ali več priključkov
pod pogojem, da se plačajo vse potrebne dajatve in obračunajo višji
stroški vzdrževanja sistema.

Na osnovi odločbe o odmeri komunalnega prispevka, ki jo občinska uprava Občine Cerklje na Gorenjskem izda po uradni dolžnosti in priloženega potrdila občinske uprave o plačilu komunalnega
prispevka, bo izvajalec poslal uporabnikom obrazec vloge za izdajo soglasja za priključitev. Na osnovi vloge izvajalec uporabniku
izda soglasje s pogoji za priključitev.
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Uporabnik se je dolžan priključiti na javno kanalizacijo najkasneje
v roku šestih mesecev po izgradnji javnega kanalizacijskega
omrežja s končnim čiščenjem na čistilni napravi.
25. člen
Roki za izdajo posameznih dokumentov so 15 dni od prejema popolne vloge oziroma 30 dni, če gre za zahteven objekt.
Izvajalec izda pozitivno soglasje za priključitev na javno kanalizacijo
uporabniku, ko ima le-ta poravnane vse obveznosti do izvajalca in Občine Cerklje na Gorenjskem.

OBVEZNOSTI IZVAJALCA
OBMOČJE, KI JE OPREMLJENO Z JAVNO KANALIZACIJO

- redno praznjenje nepretočnih greznic in odvoz ter obdelavo njihove vsebine na Centralni čistilni napravi;
Izvajalec mora lastnike ali upravljavce nepretočnih greznic, obstoječih
greznic in malih komunalnih čistilnih naprav preko sredstev javnega
obveščanja ali na krajevno običajen način obvestiti o:
- komunalni ali skupni čistilni napravi, na kateri se obdeluje komunalna odpadna voda in blato;
- rokih in času praznjenja nepretočnih, obstoječih greznic in prevzemanju blata malih komunalnih čistilnih naprav.
Izvajalec mora izdelati terminski plan praznjenja in zagotavljati prevzem
blata za:
- redno praznjenje nepretočnih greznic;
- prevzem blata iz pretočnih (obstoječih greznic) najmanj enkrat na
štiri leta;
- prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav najmanj enkrat
na štiri leta.

26. člen
Storitve, ki jih je dolžan izvajati izvajalec javne službe za zagotavljanje
nemotenega delovanja javne kanalizacije, so:
- upravljanje, vzdrževanje in čiščenje objektov javne kanalizacije;
- zagotoviti odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske vode iz javnih površin;
- zagotoviti odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se v
javno kanalizacijo odvaja s površin, ki niso javne površine in industrijske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo kot posebno storitev zaradi uporabe objektov javne kanalizacije;
- zagotoviti prevzem komunalne odpadne vode in grezničnih gošč pri
uporabniku in zagotoviti obdelavo na centralni čistilni napravi;
- zagotoviti prevzem in obdelavo blata iz malih komunalnih čistilnih
naprav;
- izdelati načrt ravnanja z blatom o načinu predvidene obdelave prevzetega blata ter o nadaljnji uporabi oz. predelavi do končne dispozicije obdelanega blata;
- izvajati obratovalni monitoring za male komunalne čistilne naprave;
- izdelava potrdil in strokovnih ocen v skladu s predpisom, ki ureja
emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav;
- opravljati nadzor nad sestavo odpadne vode in nadzor nad delovanjem čistilnih naprav;
- opravljati nadzor nad stanjem kanalizacijskih priključkov in interne
kanalizacije do vstopa v stavbo uporabnika v predpisanih obdobjih;
- skrbeti za razvoj dejavnosti ter pripravo planskih dokumentov;
- sodelovati pri izgradnji novega kanalizacijskega omrežja;
- planiranje obnov, širitev, dopolnitev javne kanalizacije;
- vodenje investicijskih vzdrževalnih del na javni kanalizaciji;
- izvajanje rednih vzdrževalnih del na javni kanalizaciji;
- izvajanje nadzora novozgrajenih priključkov;
- sodelovanje pri tehničnih pregledih objektov;
- skrbeti za redni obračun izvajanja storitev javne službe, okoljske dajatve, in ostalih, s posebnimi predpisi določenih dajatev.
Spremljajoče zadolžitve izvajalca javne službe:
- voditi kataster kanalizacijskega omrežja in celotne gospodarske
javne infrastrukture, namenjene dejavnosti javne službe, ki jo
izvaja
- voditi kataster greznic,
- občini omogočiti dostop do podatkov iz katastra in ji posredovati
podatke za zbirni kataster,
- skrbeti za ustrezno kadrovsko usposobljenost zaposlenih,
- skrbeti za ustrezno tehnično opremljenost.

OBMOČJE, KI NI OPREMLJENO Z JAVNO KANALIZACIJO
27. člen
Izvajalec javne službe mora zagotavljati:
- prevzem blata iz obstoječih greznic ter malih čistilnih naprav pri
uporabniku storitev ter obdelavo blata na Centralni čistilni napravi
najmanj enkrat na štiri leta;

Praznjenje greznic se izvaja po planu izvajalca in na osnovi naročila
uporabnikov.
Storitev prevzema blata iz obstoječih greznic, malih čistilnih naprav ter
praznjenje nepretočnih greznic izvajalec lahko odda po pogodbi tudi
drugim podizvajalcem. Naročila za storitev se zbirajo pri izvajalcu. Podizvajalec je dolžan posredovati redne podatke o izvedenem delu. Za
uporabnike se pogoji ne spreminjajo.
OSTALE OBVEZNOSTI IZVAJALCA JAVNE SLUŽBE
28. člen
Izvajalec javne službe mora zagotoviti izvajanje te službe v skladu s
programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske
vode, ki mora vsebovati podatke, opredeljene v Pravilniku o nalogah,
ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode (Uradni list
RS, št. 109/07 in 33/08).
Program pripravi izvajalec javne službe v tekočem letu za naslednje
leto in ga posreduje občini v uskladitev najkasneje do 31. oktobra tekočega leta za naslednje leto. Za uskladitev programa je pooblaščen
župan občine.
Izvajalec javne službe mora ministrstvu, pristojnemu za okolje, posredovati usklajen program najkasneje do 31. decembra tekočega leta za
naslednje leto.
29. člen
Izvajalec javne službe je dolžan voditi evidence o:
- naseljih, kjer se zagotavlja storitev javne službe;
- stavbah, ki so priključene na javno kanalizacijo;
- stavbah, iz katerih se komunalna odpadna voda odvaja v kanalizacijo, ki ni javna in se čisti v mali čistilni napravi ali zbira v nepretočni greznici;
- evidenco o malih čistilnih napravah, stavbah, katerih komunalna
odpadna voda se odvaja v malo komunalno čistilno napravo;
- stavbah, katerih komunalna odpadna voda se odvaja v obstoječo
greznico;
- stavbah, katerih komunalna odpadna voda se zbira v nepretočno
greznico;
- objektih in napravah sekundarnega, primarnega in magistralnega
omrežja;
- komunalnih, skupnih in malih komunalnih čistilnih napravah;
- priključkih stavb na javno kanalizacijo;
- napravah, ki odvajajo industrijsko odpadno vodo v javno kanalizacijo;
- celotni količini odvedene in prečiščene komunalne odpadne vode;
- celotni količini odvedene in prečiščene industrijske odpadne vode;
- količinah obdelanega, predelanega in odstranjenega blata;
- količini komunalne odpadne vode, prevzete s praznjenjem greznic;
- utrjenih površinah, za katere zagotavlja odvajanje padavinske vode;
- izdanih potrdilih in strokovnih ocenah po predpisih, ki urejajo emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih
naprav;
- stroških izvajanja javne službe.
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37. člen

30. člen
Izvajalec je materialno odgovoren za škodo, ki nastane na napravah in
objektih uporabnika kot posledica nestrokovnega ali malomarnega
vzdrževanja kanalizacijskega sistema. Ni pa odgovoren za škodo, ki
nastane kot posledica:
- višje sile, to je v primerih, opredeljenih v drugem odstavku 30. člena tega odloka
- neurejenih vodotokov in zalednih vod;
- ko priključitev ni izvedena v skladu s soglasjem izvajalca.
31. člen
Izvajalec lahko prekine odvajanje odpadne vode v primeru višje sile.
Kot višja sila se upoštevajo nepredvidljive okvare in motnje delovanja
na objektih in napravah javne kanalizacije zaradi poplav, potresa, zemeljskega premika, udora, eksplozije, požara, daljšega izpada električne energije, terorističnega dejanja in podobno.
V navedenih primerih mora izvajalec ukrepati v skladu s sprejetimi načrti ukrepov za posamezne primere.
32. člen
Ob vsaki začasni prekinitvi odvajanja in čiščenja odpadne vode mora
izvajalec o tem pisno ali preko sredstev javnega obveščanja obvestiti
vse prizadete uporabnike, pri čemer mora obvezno navesti čas, dolžino trajanja prekinitve, način ravnanja z odpadno vodo v času prekinitve in posledice v primeru neupoštevanja tega navodila. Prav tako je
dolžan obvestiti tudi vse ostale osebe, ki niso neposredno priključene
na javno kanalizacijo, bi pa v času prekinitve lahko utrpele morebitno
škodo.

Obveznosti uporabnika so naslednje:
- interna kanalizacija mora biti zgrajena v skladu s soglasjem izvajalca;
- skrbi za redno vzdrževanje interne kanalizacije;
- izvajalcu omogoča pregled interne kanalizacije, kadar je to potrebno;
- dovoli dostop do javne kanalizacije za izvajanje vzdrževalnih del na
javni kanalizaciji, kadar le-ta poteka po njegovem zemljišču;
- v primeru motenj v delovanju kanalizacijskega sistema o tem opozori izvajalca;
- redno plačuje račune za odvajanje in čiščenje odpadne vode.
38. člen
Na območju poselitve, ki je opremljena z javno kanalizacijo, mora uporabnik (lastnik stavbe), v kateri nastaja komunalna odpadna voda, zagotoviti, da se komunalna odpadna voda odvaja v javno kanalizacijo.
Na območju poselitve, kjer se na novo zgradi javna kanalizacija, je
uporabnik dolžan greznico opustiti in se v roku šestih mesecev po izgradnji javnega kanalizacijskega omrežja s končnim čiščenjem na čistilni napravi priključiti na javno kanalizacijo. Za priključitev je dolžan
pridobiti soglasje izvajalca in plačati komunalni prispevek.
39. člen

Uporabniku v času trajanja prekinitve ni dovoljeno izpuščati vode v javno kanalizacijsko omrežje in je odgovoren za vso neposredno in posredno škodo, ki bi nastala s tem dejanjem.

Lastnik stavbe mora za padavinsko vodo, ki odteka s strehe stavbe,
zagotoviti odvajanje neposredno v vode ali posredno v podzemne
vode, kadar je to izvedljivo. Prav tako mora za padavinsko vodo, ki odteka iz utrjenih površin zagotoviti odvajanje neposredno v vode ali posredno v podzemne vode, kadar je to izvedljivo.
Na območjih, kjer ponikanje zaradi sestave tal ni možno, kanalizacijski sistem pa omogoča priključitev padavinskih voda, se le ta lahko odvaja v javno kanalizacijo, pod pogojem, da uporabnik pridobi soglasje
za priključitev padavinskih voda.

34. člen

40. člen

Izvajalec na stroške uporabnika, po predhodnem pisnem obvestilu,
prekine odvajanje odpadne vode, kadar:
- ugotovljeno stanje interne kanalizacije ogroža zdravje in premoženje prebivalcev,
- ugotovljeno stanje interne kanalizacije ogroža vodne vire ali oskrbo
s pitno vodo,
- uporabnik ne poravna stroškov storitev v osmih dneh po prejemu
pisnega opomina,
- je kanalizacijski priključek izveden brez soglasja izvajalca,
- uporabnik onemogoča izvajalcu meritve parametrov količin in onesnaženosti,
- stanje interne kanalizacije ogroža delovanje javne kanalizacije ali
procesa na komunalni čistilni napravi.

Odpadna voda ne sme vsebovati sestavin, ki bi škodovale okolju, objektom in napravam javne kanalizacije in delavcem, ki vzdržujejo kanalizacijsko omrežje. Vsebnost teh snovi ne sme preseči, s predpisi določene maksimalno dovoljene vrednosti za izpust v javno kanalizacijsko omrežje.

Prekinjeno odvajanje odpadne vode velja za čas do odprave vzroka
prekinitve. Vse stroške, nastale s prekinitvijo in ponovno priključitvijo,
plača uporabnik.

-

33. člen

35. člen
Izvajalec javne službe mora ministrstvu in Občini Cerklje na Gorenjskem najkasneje do 31. marca tekočega leta posredovati poročilo o
izvajanju javne službe za preteklo leto.

V fekalno kanalizacijo je prepovedano odvajati:
-

-

strupene snovi;
odpadna topila;
snovi, ki razvijajo strupene pline ali eksplozijske mešanice;
jedke snovi (kisline, alkalije in soli);
maščobe in odpadno olje;
trdne snovi, kot so ostanki hrane, pepel, kosti, gnoj, rastlinske
ostanke, trupla poginulih živali;
mavec, pesek, tekstil, les, perje, dlako, steklo, žagovino, plastiko
ali druge predmete;
radioaktivne snovi;
kužne snovi;
odpadno vodo iz gnojišč, silažno vodo;
svežega ali pregnitega blata iz greznic;
zmlete ali zdrobljene trdne odpadke (montaža nožnih sekal na iztoku v fekalno kanalizacijo je prepovedana).

OBMOČJE BREZ JAVNE KANALIZACIJE
OBVEZNOSTI IN PRAVICE UPORABNIKOV
41. člen
OBMOČJE, KI JE OPREMLJENO Z JAVNO KANALIZACIJO
36. člen
Priključitev stavbe oz. objekta na javno kanalizacijsko omrežje uporabnik izvede na podlagi pisnega soglasja izvajalca.
Uporabnik sme odvajati v javno kanalizacijo odpadno vodo samo v količinah in z lastnostmi, ki so določene s predpisi in s pogoji pisnega
soglasja izvajalca javne službe.
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Na poselitvenem območju brez javne kanalizacije se za predvidene
stavbe, v katerih nastaja komunalna odpadna voda, le-ta lahko odvaja
v nepretočne greznice - če obremenitev ne presega 50 PE in je nepretočna greznica zgrajena v skladu s predpisi, ki urejajo gradbene
proizvode, njeno praznjenje pa se izvaja v skladu s tem odlokom oziroma v male čistilne naprave.
Na poselitvenem območju brez javne kanalizacije se iz obstoječih objektov komunalna odpadna voda lahko zbira v obstoječi greznici.
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Na poselitvenem območju, kjer po operativnem programu opremljanja
naselij z javno kanalizacijo ni predvidena gradnja javne kanalizacije,
morajo lastniki obstoječih stavb na svoje stroške zagotoviti čiščenje v
mali čistilni napravi ali zbiranje v nepretočni greznici najpozneje do 31.
decembra 2017, če stavba ni na občutljivem območju oz. do 31. decembra 2015 če je na občutljivem območju.
Na poselitvenem območju, kjer po operativnem programu opremljanja
naselij z javno kanalizacijo ni predvidena gradnja javne kanalizacije, za
nove objekte ni dovoljena gradnja greznic, temveč se predvidi gradnja
malih čistilnih naprav.
Predpisane velikosti greznic:
- nepretočne 3000 litrov na osebo;
- pretočne (obstoječe) 2000 litrov na osebo;
- minimalna prostornina greznice je 6000 litrov.
Uporabnik stavbe, iz katere se komunalne odpadne vode odvajajo v
nepretočno greznico, je le-to dolžan redno prazniti.
Uporabnik stavbe iz katere se komunalne odpadne vode odvajajo v
obstoječo greznico, je le-to dolžan izprazniti najmanj en krat na štiri
leta.
Stroške prevoza in predelave blata krije uporabnik, oziroma povzročitelj onesnaženja.
Odpadno vodo in goščo iz greznic je prepovedano odvažati na javne
ali kmetijske površine, oziroma neposredno odvajati v površinske ali
podzemne vode.

CENA STORITEV ODVAJANJA IN ČIŠČENJA
46. člen
Cena storitev odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne
vode se oblikuje in potrjuje na način, ki ga določajo predpisi o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, na predlog izvajalca.
47. člen
Cena storitev odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne
vode mora biti prikazana ločeno za:
1. storitve odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode;
2. storitve čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode;
3. storitve, vezane na obstoječe greznice in male komunalne čistilne
naprave;
4. storitve, vezane na nepretočne greznice.
V primeru, da stavba, za katero se opravljajo storitve odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, ni opremljena z vodomerom za merjenje porabe pitne vode, se za količino storitev iz prejšnjega
odstavka upošteva letno 25 m3 na osebo, ki je v stavbi stalno prijavljena, za stavbe brez stalno prijavljenih prebivalcev pa letno 25 m3.
48. člen

Male čistilne naprave
42. člen
Uporabnik objekta, ki ima za čiščenje odpadnih vod zgrajeno malo čistilno napravo, je upravičen do plačevanja nižje okoljske dajatve za
obremenjevanje okolja zaradi odvajanja odpadne vode.
Za znižanje okoljske dajatve mora lastnik objekta, iz katerega se odpadne vode čistijo v mali komunalni čistilni napravi, priložiti izjavo o
skladnosti za malo čistilno napravo ter z izvajalcem javne službe podpisati pogodbo za izdelavo ocene obratovanja, kontrolo delovanja in
prevzem blata iz male komunalne čistilne naprave.
V malo komunalno čistilno napravo je prepovedano odvajati industrijsko odpadno vodo ali padavinsko odpadno vodo.
Uporabnik stavbe, iz katere se komunalne odpadne vode odvajajo v
malo čistilno napravo je dolžan naročiti odvoz blata vsaj enkrat na štiri
leta.
43. člen
Prve meritve in obratovalni monitoring zagotavlja izvajalec javne službe, za celotno področje, kjer izvaja javno službo, ne glede na to, ali
malo komunalno čistilno napravo upravlja sam v okviru storitev javne
službe ali jo upravlja druga oseba.
Za malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo do 50 PE lahko
namesto prvih meritev in obratovalnega monitoringa izvajalec javne
službe izdela oceno obratovanja male komunalne čistilne naprave.
NADZOR NAD DELOVANJEM OBJEKTOV IN NAPRAV
RAVNANJA Z ODPADNO VODO
44. člen
Izvajalec in občinska inšpekcija Občine Cerklje na Gorenjskem imata
pravico in dolžnost, da v primeru potrebe opravita pregled kanalizacijskih objektov in naprav, ne glede na to, kdo je lastnik oziroma uporabnik teh objektov in naprav. Občinska inšpekcija Občine Cerklje na Gorenjskem lahko izvajalcu naloži obvezni pregled kanalizacijskih objektov in naprav ter izdelavno poročila, ki je sestavni del inšpekcijskega
postopka.
VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE
45. člen
Viri financiranja javne službe so:
- cena storitev javne službe,
- sredstva občinskega proračuna,
- drugi viri.

Količina padavinske vode se zaračunava na osnovi prispevnih površin
uporabnikov, s katerih se padavinska voda odvaja v javno kanalizacijo
in je izražena v m3/m2/mesec.
Za količino padavinske odpadne vode se šteje povprečna letna količina padavin, ki pade na utrjeno površino, pri čemer se za povprečno
letno količino šteje povprečna letna količina padavin v obdobju zadnjih
petih let, ki je za območje utrjene površine izmerjena v okviru meritev
državne mreže meteoroloških postaj.
49. člen
Odvajanje in čiščenje industrijske vode se ureja s pogodbo med izvajalcem in uporabnikom. Cena se določi in se lahko spremeni na osnovi sklepa sveta ustanoviteljev Komunale Kranj, d.o.o. O spremembi
cene je izvajalec dolžan obvestiti uporabnika.
V primeru, da je na delu ali celotnem območju občine določen drug
izvajalec, se za določitev cene odvajanja in čiščenja industrijske vode
smiselno uporabljajo določbe iz prvega odstavka tega člena.
50. člen
Uporabnik, ki vodo uporablja v reprodukcijske namene (jo vgrajuje v
izdelke, uparja ali uporablja v kmetijski proizvodnji), jo odvaja neposredno v vodotok ali ponika, ima pravico zahtevati, da se mu ta delež
odšteje od obračunane kanalščine, stroška čiščenja in takse za obremenjevanje vode pod naslednjimi pogoji:
- da se količina tako uporabljene vode meri s posebej vgrajenim vodomerom,
- da razpolaga s sistemom za ponikanje ali odvajanje vode v vodotok in da je za ta objekt pridobil tudi uporabno dovoljenje in vsa
ostala soglasja.
51. člen
Čiščenje odpadne vode plačujejo samo uporabniki, katerih odpadna
voda se preko javne kanalizacije odvaja do naprav za čiščenje odpadne vode.
52. člen
Če se uporabnik s prejetim računom ne strinja, ima pravico, da v 8
dneh od prejema računa vloži pisni ugovor pri izvajalcu. Ugovor na izdani račun ne zadrži plačila.
Izvajalec mora na pisni ugovor uporabnika pisno odgovoriti v roku 14
dni od prejema ugovora.
Če uporabnik svojih obveznosti ne poravna niti v 8 dneh po prejemu
odgovora, mu izvajalec pošlje opomin. Če uporabnik tudi v tem primeru ne poravna obveznosti, izvajalec v 8 dneh po izdaji opomina izvede
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prekinitev odvajanja odpadne vode. S sklepom o prekinitvi odvajanja
odpadne vode izvajalec uporabnika obvesti, da je dolžan poravnati vse
stroške v zvezi s prekinitvijo odvajanja odpadne vode. Stroški ponovnega priklopa na kanalizacijsko omrežje bremenijo uporabnika.
Prekinitev odvajanja odpadne vode velja toliko časa, dokler uporabnik
ne poravna vseh obveznosti do izvajalca.
VII. NADZOR
53. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka izvaja občinska inšpekcija
Občine Cerklje na Gorenjskem, v kolikor zakon ne določa drugače.
Nadzorni organ vodi in odloča v postopku o prekršku po določbah Zakona o prekrških kot prekrškovni organ v skladu s pooblastili.
V primeru, ko zavezanec ne izvrši odločbe, izdane na podlagi prvega
odstavka tega člena, v roku, določenem v odločbi, občinski inšpektor
lahko odredi prisilno izvršitev odločbe na stroške zavezanca.

munalne čistilne naprave) za stavbe v naselju ali njegovem delu, ki ni
opremljeno z javno kanalizacijo in za stavbe zunaj naselja, zagotoviti
prevzem blata iz obstoječih greznic in njegovo obdelavo, ko je to potrebno oziroma najmanj enkrat na štiri leta.
59. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o odvajanju in
čiščenju komunalne odpadne ter padavinske vode na območju Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem št. 2/2005).
60. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Cerklje na Gorenjskem.
Št.: 032-10/2006-100
V Cerkljah, dne 26. 11. 2008

Izvajalec je dolžan ugotavljati nepravilno ravnanje, to je ravnanje, ki ni
v skladu s tem odlokom. V primeru neupoštevanja določil tega odloka
je dolžan kršitelje prijaviti občinski inšpekciji Občine Cerklje na Gorenjskem.

Občina Cerklje na Gorenjskem
ŽUPAN
FRANC ČEBULJ, l.r.

VIII. DOLOČBE O SANKCIJAH
54. člen
Z globo 1.400 EUR se za prekršek sankcionira izvajalec javne službe,
če:
- ravna v nasprotju z določili: 2., 4., 5., 24., 26., 27., 28., 29., 31.,
32. ali 46. člena tega odloka
Z globo 400 EUR se sankcionira odgovorna oseba izvajalca, ki stori
prekršek iz prvega odstavka tega člena.
55. člen
Z globo 1.400 EUR se za prekršek sankcionira uporabnik - pravna
oseba, če:
- ravna v nasprotju z določili: 13., 15., 21., 22., 23., 33., 36., 37.,
38., 39., 40., 41. člena ter tretjim in četrtim odstavkom 42. člena
tega odloka
Z globo 400 EUR se sankcionira tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena.
Z globo 800 EUR se sankcionira samostojni podjetnik posameznik ali
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če kot uporabnik stori
prekršek iz prvega odstavka tega člena.

31.
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, ZLS-UPB2 ter št. 27/08
in 76/08), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št.
39/06, 49/06, 66/06, 33/07, 57/08 in 70/08), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 - uradno prečiščeno besedilo, ZP-1-UPB4 ter št. 17/08, 21/08 in 76/08), 3., 4. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/1993,
30/1998 - ZZLPPO in 127/06 - ZJZP), določil Uredbe o ravnanju z
odpadki (Uradni list RS, št. 34/08), določil Odredbe o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (Uradni list RS, št. 21/01), 3. člena Odloka o gospodarskih javnih službah Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik
Občine Cerklje na Gorenjskem št. 1/2008) ter 7., 75., 78. in 80. 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 12. redni seji, dne 26. 11.
2008, sprejel

Z globo 400 EUR se za prekršek sankcionira uporabnik - fizična oseba, če kot uporabnik stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

ODLOK
o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini
Cerklje na Gorenjskem

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

I. SPLOŠNE DOLOČBE

56. člen

1. člen
(namen odloka)

Zahteve v zvezi z odvajanjem in čiščenjem komunalne odpadne vode
iz tega odloka morajo biti izpolnjene v rokih določenih s predpisi, ki
urejajo emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav, emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih čistilnih
naprav in emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in
javno kanalizacijo.
57. člen
Zahteve iz prejšnjega člena so za posamezno območje poselitve podrobneje opredeljene v operativnem programu odvajanja in čiščenja
komunalne odpadne in padavinske vode.
58. člen
V okviru javne službe mora izvajalec javne službe do izteka rokov za
prilagoditev iz prejšnjega člena (do izgradnje javne kanalizacije in ko26 - N O V I C E I Z P O D K RVAVCA

Odlok določa način opravljanja obvezne gospodarske javne službe
ravnanja s komunalnimi odpadki na območju občine Cerklje na Gorenjskem.
S tem odlokom se določajo vrste komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: odpadki), njihovo zbiranje, odvoz in odlaganje, subjekti ravnanja z
odpadki, obračun ravnanja z odpadki ter nadzor nad izvajanjem tega
odloka.
2. člen
(cilji ravnanja z odpadki)
Cilji ravnanja z odpadki po tem odloku so:
1. preprečevanje nastajanja in zmanjševanje količine odpadkov, ki se
odlagajo in iz katerih so izločene ločeno zbrane frakcije (v nadaljevanju: ostanki komunalnih odpadkov),
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2. preprečevanje nenadzorovanega odlaganja odpadkov,
3. zajetje in ločeno zbiranje posameznih vrst odpadkov na izvoru nastanka po sistemu ločenega zbiranja odpadkov,
4. vračanje koristnih odpadkov v ponovno uporabo (recikliranje),
5. izločanje nevarnih odpadkov in ustrezno ravnanje z njimi,
6. izločanje kuhinjskih in biološko razgradljivih odpadkov ter ustrezno
ravnanje z njimi,
7. sprejemljivost ukrepov za okolje,
8. uveljavitev načela ”stroške plača povzročitelj”.
3. člen
(subjekti ravnanja z odpadki)
Subjekti ravnanja z odpadki so:
1. Občina Cerklje na Gorenjskem,
2. izvajalec obvezne gospodarske javne službe ravnanja z odpadki:
Komunala Kranj, javno podjetje, d. o. o. (v nadaljevanju: izvajalec),
3. povzročitelji odpadkov: povzročitelj odpadkov je vsaka pravna ali
fizična oseba, ki na območju Občine Cerklje na Gorenjskem povzroča komunalne odpadke s tem, da stalno, začasno ali občasno:
- biva v svojih ali najetih nepremičninah,
- je lastnik počitniške hiše,
- opravlja poslovno dejavnost,
- upravlja javne površine (npr. tržnice, sejmišča, igrišča, avtobusne
postaje, parke, parkirišča, ulice, pločnike in podobno),
- organizira kulturne, športne in druge javne prireditve ali uporablja
javne ali zasebne površine in druge nepremičnine v namen, ki odstopa od njihove običajne javne ali zasebne rabe.
Subjekti ravnanja z odpadki so tudi načrtovalci in projektanti, ki morajo pri oblikovanju novih stanovanjskih in poslovnih objektov, sosesk in
naselij ter pri prenovi zgradb, upoštevati poleg splošnih normativov in
standardov tudi določbe tega odloka, obstoječo tehnologijo zbiranja
in odvažanja odpadkov ter opremo izvajalca.
4. člen
(obveznost vključenosti v sistem ravnanja z odpadki)
V sistem ravnanja z odpadki so se dolžni vključiti vsi povzročitelji odpadkov, to je vsi občani in vsi uporabniki ali upravljavci stanovanjskih,
poslovnih in industrijskih objektov na območju Občine Cerklje na Gorenjskem, pri katerih nastajajo odpadki, ne glede na njihovo stalno ali
začasno prebivališče oziroma sedež.

-

Javna služba obsega:
- ravnanje z ostankom komunalnih odpadkov
- ravnanje z ločeno zbranimi odpadki na izvoru nastanka:
- preko ekoloških otokov,
- preko zbirnih centrov za ločeno zbiranje odpadkov,
- preko zbiranja nevarnih odpadkov,
- preko zbiranja kosovnih odpadkov,
- preko zbiranja bioloških odpadkov.
II. VRSTE KOMUNALNIH ODPADKOV
6. člen
(odpadki, ki so predmet tega odloka)
Komunalni odpadki so odpadki iz gospodinjstev in njim podobni odpadki, ki nastajajo v bivalnem okolju, v proizvodnih in storitvenih dejavnostih ter na površinah in v objektih v javni rabi ter so pretežno trdni in
po svoji sestavi heterogeni. Skladno z Uredbo o ravnanju z odpadki so
komunalni odpadki razvrščeni v klasifikacijsko skupino odpadka 20
00, vključno s klasifikacijsko skupino 15 01, kot je prikazano v Prilogi
1, ki je sestavni del tega odloka.
7. člen
(odpadki, ki niso predmet tega odloka)
Določbe tega odloka ne veljajo za greznične gošče. Prav tako ne veljajo za nevarne odpadke, ki nastajajo izven gospodinjstev, v industriji
in obrti. Predmet odloka niso živalski odpadki, ki se predelujejo v kafileriji. Ravno tako niso predmet tega odloka gradbeni odpadki in ruševine, vključno z odpadnimi materiali pri gradnji cest kot tudi vsi ostali
odpadki, ki so v klasifikacijskem seznamu odpadkov in klasifikacijskem seznamu nevarnih odpadkov z Uredbo o ravnanju z odpadki
opredeljeni kot nekomunalni odpadki.
Ravnanje z naštetimi odpadki je urejeno s posebnimi državnimi predpisi.

Gospodinjstvo je skupnost posameznikov, ki izjavijo, da stalno prebivajo skupaj in skupaj porabljajo dohodke za zagotavljanje osnovnih življenjskih potreb (kot na primer za stanovanje, hrano, šolanje otrok
ipd.). Za gospodinjstvo se šteje tudi posameznik, ki izjavi, da prebiva
sam v ločeni stanovanjski enoti, ali kot podnajemnik v delu te enote in
sam porablja dohodke za zagotavljanje osnovnih življenjskih potreb.
Povzročitelji odpadkov so obvezni uporabniki storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki.
5. člen
(obseg ravnanja z odpadki)
Ravnanje s komunalnimi odpadki zajema zbiranje in odvoz odpadkov,
obdelavo in predelavo odpadkov ter odstranjevanje odpadkov.

oddajanje ločenih frakcij v predelavo,
razstavljanje kosovnih odpadkov in njihovo obdelavo,
začasno skladiščenje ločenih frakcij ter kosovnih in nevarnih odpadkov pred oddajo v predelavo ali odstranjevanje,
pretovarjanje vseh frakcij odpadkov,
odlaganje ostankov komunalnih odpadkov na odlagališču.

III. ZBIRANJE OSTANKOV KOMUNALNIH ODPADKOV
8. člen
(zbiranje ostankov komunalnih odpadkov)
Ostanke komunalnih odpadkov predstavljajo mešani trdni odpadki, ki
so ostali po ločenem zbiranju posameznih frakcij na izvoru ali so ostali pri obdelavi odpadkov na sortirnici in se odložijo na odlagališča nenevarnih odpadkov.
Za zbiranje ostankov komunalnih odpadkov se uporabljata dva sistema:
-

zbiralni sistem - povzročitelji odpadkov odpadke odlagajo v tipske
posode, ki so locirane v neposredni bližini nastanka odpadkov in
prinašalni sistem - zbirno oziroma odjemno mesto je namenjeno
več povzročiteljem skupaj, ki odpadke odlagajo v skupne tipske
posode.

Zbiranje in odvoz odpadkov (v nadaljevanju: zbiranje in odvoz odpadkov) obsega:
- zbiranje in odvoz odpadkov iz gospodinjstev,
- zbiranje in odvoz ločeno zbranih frakcij z ekoloških otokov,
- zbiranje in odvoz kosovnih odpadkov,
- zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov,
- zbiranje in odvoz ostalih komunalnih odpadkov,
- delovanje zbirnih centrov,
- analitična obdelava podatkov,
- nabavo in vzdrževanje opreme za zbiranje,
- obveščanje in osveščanje uporabnikov.

Oba sistema zbiranja ostanka odpadkov sta namenjena za:
- gospodinjstva v individualnih stanovanjskih objektih,
- gospodinjstva v večstanovanjskih blokih,
- obrt, industrijo in poslovne prostore,
- pokopališča, tržnice, kulturne in športne objekte.

Obdelava in predelava ter odlaganje odpadkov (v nadaljevanju: deponiranje odpadkov) obsega:
- obdelavo komunalnih odpadkov,
- sortiranje in obdelavo ločeno zbranih frakcij,

Zbirno mesto za komunalne odpadke je ustrezno urejen prostor, kjer
povzročitelji odpadkov odlagajo ostanke komunalnih odpadkov v tipizirane posode za odpadke ali v posebne plastične vrečke v skladu z določili 28. člena tega odloka.

9. člen
(zbirno mesto za ostanke komunalnih odpadkov)
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10. člen
(odjemno mesto za ostanke komunalnih odpadkov)
Odjemno mesto je mesto, kjer morajo povzročitelji odpadkov pripraviti prostor za odložitev tipizirane posode za zbiranje odpadkov ali posebnih plastičnih vrečk za odpadke.
11. člen
(relacija zbirno - odjemno mesto)
Povsod, kjer je možno, morata biti zbirno in odjemno mesto na istem
prostoru. Kjer to ni možno, so povzročitelji odpadkov dolžni dostaviti
tipizirane posode ali posebne plastične vrečke s komunalnimi odpadki na dan odvoza na odjemno mesto.
12. člen
(določanje odjemnega mesta za ostanke komunalnih
odpadkov in pogoji za ureditev)
Odjemno mesto je praviloma na javni površini, lahko tudi na funkcionalni površini in mora biti izvajalcu prosto in nemoteno dosegljivo. Lokacije odjemnih mest določi izvajalec v soglasju s povzročitelji, pri čemer je lokacija odjemnega mesta lahko oddaljena praviloma največ 2
metra od transportne poti smetarskega vozila (kategorizirane občinske ceste, po kateri poteka prevoz odpadkov).
Ob določanju lokacij za zbirna in odjemna mesta je treba upoštevati
funkcionalne, estetske, higiensko - tehnične in požarno - varstvene
predpise. Zbirna in odjemna mesta ne smejo ovirati ali ogrožati prometa na javnih površinah.
Zbirna in odjemna mesta določajo izvajalci v soglasju s povzročitelji
odpadkov. V primeru, da med izvajalcem in povzročiteljem ni soglasja
glede lokacije odjemnega mesta, določi prostor pristojni občinski organ, v sodelovanju z izvajalcem.
13. člen
(dostopnost odjemnega mesta za ostanke komunalnih
odpadkov)
Odjemna mesta morajo biti dostopna na način, da lahko izvajalec komunalne odpadke prevzame in jih s smetarskimi vozili odpelje.
Dostop do odjemnega mesta mora biti vsaj 3 metre svetle širine in vsaj
3,6 m svetle višine.
Kadar dostop za smetarsko vozilo do odjemnega mesta ni zagotovljen, se določi najbližje mesto, ki je še dostopno.
14. člen
(načrtovanje odjemnih mest za ostanke komunalnih odpadkov)
Načrtovalci in projektanti morajo pri oblikovanju novih stanovanjskih in
poslovnih objektov, sosesk in naselij ter pri prenovi zgradb ali delov
naselij, poleg splošnih normativov in standardov upoštevati tudi določbe tega odloka ter obstoječo tehnologijo zbiranja in odvažanja odpadkov, vključno z opremo izvajalca.
15. člen
(začasna odjemna mesta za ostanke komunalnih odpadkov)
Če je zaradi del na dovozih k odjemnim mestom začasno oviran dostop za smetarska vozila, mora povzročitelj začasne ovire, v soglasju z
izvajalcem, na svoje stroške zagotoviti zbiranje odpadkov na primernem začasnem odjemnem mestu. V tem primeru je izvajalec dolžan
obvestiti povzročitelje odpadkov o spremenjenem odjemnem mestu.
16. člen
(vzdrževanje reda in čistoče na zbirnih/odjemnih mestih
za ostanke komunalnih odpadkov)
Povzročitelji odpadkov so dolžni posode za odpadke, razen tipiziranih
velikih zabojnikov, na dan odvoza pripeljati iz zbirnega na odjemno mesto in jih po izpraznitvi isti dan tudi vrniti nazaj.
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Zbirna in odjemna mesta so dolžni vzdrževati povzročitelji odpadkov,
ki morajo skrbeti za red in čistočo na teh mestih ter na dovoznih poteh
do odjemnih mest.
Izvajalec je dolžan izprazniti posode za odpadke oziroma odpeljati velike zabojnike tako, da ne ovira prometa, ne onesnaži prostora ter ne
poškoduje posod za odpadke in okolice, kjer se opravlja delo. V primeru, da izvajalec onesnaži odjemno mesto, ga je dolžan tudi očistiti.
Povzročitelji odpadkov so tudi v zimskem času dolžni poskrbeti za nemoten dostop izvajalca do odjemnih mest.
Povzročitelji morajo zagotoviti, da so pokrovi zabojnikov zaprti, ne glede na to ali se nahajajo na zbirnem ali odjemnem mestu.
Izvajalec je dolžan posode za odpadke periodično čistiti in razkuževati.
17. člen
(skupna zbirna/odjemna mesta za ostanke komunalnih
odpadkov)
Za povzročitelje odpadkov na območjih, ki so trajno ali začasno nedostopna za komunalna vozila, izvajalec v dogovoru s povzročitelji odpadkov določi skupna zbirna in odjemna mesta ter način zbiranja komunalnih odpadkov (posode za odpadke, predpisane posebne plastične vrečke). Če so navedena zbirna mesta začasnega značaja, se
opustijo in sanirajo takoj, ko prenehajo razlogi, zaradi katerih so bila
določena.
18. člen
(posode za zbiranje ostankov komunalnih odpadkov)
Povzročitelji odpadkov morajo ostanke komunalnih odpadkov odlagati na zbirnih mestih v:
1. tipizirane zabojnike na kolesih volumna 120, 160, 240, 500, 660,
700, 900 in 1100 litrov,
2. tipizirane velike zabojnike volumna 5 - 7 m3,
3. posebne plastične vrečke, označene z logotipom izvajalca (v kolikor se ne morejo uporabljati posode iz 1. in 2. točke tega odstavka), skladno z določili 28. člena tega odloka.
Vrsto posod za ostanke komunalnih odpadkov določi izvajalec v soglasju s povzročiteljem, pri čemer se upošteva tehnologija zbiranja in
odvažanja odpadkov oziroma struktura ali vrsta komunalnih odpadkov.
Število in velikost posod za odpadke sta odvisna od predvidene količine odpadkov.
19. člen
(nakup/ najem posod za zbiranje ostankov komunalnih
odpadkov)
Povzročitelji odpadkov so dolžni sami nabaviti ali najeti ustrezne zabojnike za ostanke komunalnih odpadkov pri izvajalcu.
20. člen
(odlaganje ostankov komunalnih odpadkov)
Prepovedano je odlaganje odpadkov izven posod za odpadke, brskanje po posodah in razmetavanje odpadkov iz posod za odpadke.
V primeru občasnega povečanja količine odpadkov, ki se odlagajo v
posode za ostanke komunalnih odpadkov, si morajo povzročitelji odpadkov pri izvajalcu proti plačilu priskrbeti posebne vrečke za komunalne odpadke iz 28. člena tega odloka.
Občinski inšpektor lahko z odločbo zahteva odstranitev odpadkov, če
ti niso odloženi v skladu s tem odlokom ali se odlagajo izven tipiziranih
posod za odpadke. Odstranitev teh odpadkov opravi povzročitelj odpadkov ali izvajalec na stroške povzročitelja odpadkov. Pritožba zoper
odločbo ne zadrži njene izvršitve. V primeru, da povzročitelja ni možno ugotoviti, stroške odstranitve odpadkov nosi lastnik zemljišča, v primeru, da izvaja posest druga oseba, pa oseba, ki izvaja posest.
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21. člen
(pogodbe o ravnanju s komunalnimi odpadki)

26. člen
(določitev plačnika storitev ravnanja z odpadki)

Pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki ali posamezniki, ki
samostojno opravljajo dejavnost, morajo z izvajalcem skleniti pogodbo
o ravnanju s komunalnimi odpadki. Navedene osebe morajo pogodbo
skleniti v fazi pridobivanja uporabnega dovoljenja, najkasneje pa v
roku 30 dni od začetka opravljana dejavnosti.

Lastniki, ki oddajo v najem stanovanjske ali druge prostore, so dolžni
v najemni pogodbi z najemnikom določiti, kdo bo plačnik storitev ravnanja z odpadki in ob prijavi ali spremembi najemnika o tem takoj obvestiti izvajalca komunalnih storitev. Če tega ne storijo, stroški odvoza
komunalnih odpadkov do dne, ko izvajalec prejme obvestilo, bremenijo lastnika nepremičnine.

22. člen
(priprava posod za odvoz)
Posode za ostanke komunalnih odpadkov morajo biti na odjemno mesto postavljene tisti dan, ko izvajalec za določeno območje organizira
odvoz odpadkov.
23. člen
(zabojniki za gradbene odpadke)
Zabojniki za gradbene odpadke so praviloma volumna 5 m3 in morajo biti v dogovoru z izvajalcem postavljeni na gradbišče v času gradnje
ali adaptacije objektov takoj, ko se prične z gradnjo ali adaptacijo objekta. Predhodno je potreben vizualni ogled gradbišča s strani odgovorne osebe izvajalca, ki oceni primernost odpadkov in določi način
zbiranja.
24. člen
(vrste odpadkov, ki jih je prepovedano odlagati v posode
za ostanke komunalnih odpadkov)
V posode za ostanke komunalnih odpadkov je prepovedano odlagati:
1. gradbeni material, kamenje, zemljo in vejevje,
2. odpadke v večjih kosih (pohištvo, gospodinjski aparati, kolesa,
vozila, stanovanjska oprema),
3. usedline iz kanalizacije in cestnih požiralnikov,
4. odpadke v tekočem stanju,
5. kužen material iz zdravstvenih in veterinarskih ustanov,
6. tleče, lahko vnetljive, gorljive, eksplozivne, reaktivne, jedke, dražljive, strupene in radioaktivne odpadke, ostanke naftnih derivatov
in druge posebne in nevarne odpadke, ki so po Uredbi o ravnanju z nevarnimi odpadki klasificirani kot nekomunalni ali nevarni
komunalni odpadki,
7. poginule živali, klavnične odpadke,
8. odpadno embalažo,
9. odpadno električno in elektronsko opremo,
10. kuhinjske odpadke in ostale biološko razgradljive odpadke.
Komunalne odpadke in njim podobne odpadke iz industrije, obrti in
storitvenih dejavnosti, vključno z ločeno zbranimi frakcijami, ki so v klasifikacijski skupini odpadka 20 00, vključno s klasifikacijsko skupino
15 01, opredeljeni kot nevarni komunalni odpadki (navedeni so v Prilogi 2), je prepovedano odlagati v posode za ostanke komunalnih odpadkov.
V primeru, da so v zabojniku odloženi zgoraj našteti odpadki, izvajalec
ni dolžan izprazniti posode za odpadke, ampak nanj pritrdi obvestilo,
zakaj zabojnik ni izpraznjen in o tem obvesti občinsko inšpekcijo Občine Cerklje na Gorenjskem.
Na posode za komunalne odpadke je prepovedano pisati, lepiti nalepke in plakate ali jih barvati oziroma kakorkoli poškodovati.

27. člen
(ravnanje z odpadki v primeru prireditev)
Organizatorji kulturnih, športnih in drugih javnih prireditev, pri katerih
nastajajo odpadki, morajo v času trajanja prireditve prireditveni prostor
opremiti z ustreznimi posodami za zbiranje odpadkov, po končani prireditvi pa takoj, najkasneje v 12 urah poskrbeti, da se prireditveni
prostor očisti in odpadki odpeljejo na z izvajalcem predhodno dogovorjeno zbirno oziroma odjemno mesto. Izvajalec mora zbrane odpadke odpeljati najkasneje v 24 urah po končani prireditvi.
28. člen
(odlaganje odpadkov v vreče)
Povzročitelji odpadkov, do katerih izvajalec zaradi odmaknjenosti od
prevoznih cest ne more priti, odlagajo odpadke v posebne plastične
vrečke za odpadke, označene z logotipom izvajalca. Povzročitelji odpadkov se morajo o takšnem načinu odlaganja odpadkov z izvajalcem
predhodno pisno dogovoriti.
V primeru občasnega povečanja količine odpadkov, so povzročitelji
dolžni le-te odložiti v posebne plastične vrečke za odpadke in jih dostaviti na odjemno mesto. Izvajalec je dolžan prevzeti le odpadke, odložene v omenjene vrečke, ki jih povzročitelj kupi pri izvajalcu. V ceno
nakupa vrečke je vključena storitev zbiranja, odvoza in odlaganja odpadkov ter okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja
odpadkov, predpisana s strani države. Odpadke v vrečkah so povzročitelji odpadkov dolžni na dan odvoza dostaviti na odjemno mesto.

IV. LOČENO ZBIRANJE ODPADKOV NA IZVORU NASTANKA
29. člen
(ločeno zbiranje odpadkov)
Ločeno zbiranje odpadkov na izvoru nastanka se izvaja na celotnem
območju Občine Cerklje na Gorenjskem. Obvezno je za vse povzročitelje odpadkov in izvajalca ter se izvaja po Programu ločenega
zbiranja odpadkov, ki ga na predlog izvajalca potrdi pristojni občinski
organ.
Ločeno zbiranje odpadkov na izvoru nastanka poteka po vrstah odpadkov, ki jih je možno predelati ali vrniti v ponovno uporabo. Izvajalec
je povzročitelje odpadkov o načinu ločenega zbiranja odpadkov dolžan natančno obvestiti.
30. člen
(ekološki otoki)

25. člen
(zamenjava poškodovanih ali dotrajanih posod za ostanke
komunalnih odpadkov)

Ekološki otok je prostor, kjer so nameščene posode za ločeno zbiranje sekundarnih surovin (tistih komunalnih odpadkov iz gospodinjstev,
ki so primerni za predelavo in ponovno uporabo) za določen bivalni
okoliš. Ekološki otoki so opremljeni z namenskimi zabojniki, ki so namenjeni zbiranju odpadnega papirja, odpadnega stekla in odpadnih
plastenk ter pločevink iz gospodinjstev.

Povzročitelji odpadkov so dolžni dotrajane posode za odpadke nadomestiti z novimi, poškodovane pa popraviti.

Stroški nabave in postavitve teh posod se financirajo iz sredstev proračuna Občine Cerklje na Gorenjskem.

V primeru, da povzročitelj najame zabojnik pri izvajalcu, je dolžan uporabljati zabojnik kot dober gospodar in je odgovoren za škodo, v kolikor uporablja zabojnik v nasprotju z njegovim namenom.

Pravne osebe morajo odpadke ločeno zbirati in jih oddati v nadaljnjo
predelavo. Izvajalec pravnim osebam nudi možnost najema ekološkega otoka, skladno z veljavnim cenikom.
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31. člen
(odlaganje odpadkov v zabojnike na ekoloških otokih)
Povzročitelji odpadkov so dolžni v skladu z navodili izvajalca odlagati
odpadke, ki se zbirajo ločeno, v posebne tipizirane zabojnike, nameščene na ekoloških otokih.
Ločeno se zbirajo naslednje frakcije:
- v zabojniku za papir se zbirajo časopis, revije, prospekti, papirnate vrečke, karton, lepenka, pisemski in ovojni papir, pisma, kuverte, zvezki, knjige, embalažni papir, zložena papirna ali kartonska
embalaža;
- v zabojniku za steklo se zbirajo vse vrste praznih in čistih steklenic
ter kozarcev brez pokrovčkov;
- v zabojniku za plastenke in pločevinke se zbirajo prazne pločevinke in konzerve, plastična folija, plastenke, plastični kozarci, sestavljena tetrapak embalaža, PVC vrečke.
Na ekološke otoke ne sodijo:
- v zabojnik za papir je prepovedano odlagati tetrapak embalažo,
celofan, tapete, folije, onesnaženi papir, higienski papir, lepilne
trakove, vreče za cement in vreče od krmil;
- v zabojnik za steklo je prepovedano odlagati okensko ravno steklo, ogledala, svinčevo steklo, porcelan, keramiko, glinene izdelke;
- v zabojnik za plastenke in pločevinke je prepovedano odlagati plastenke in pločevinke z vsebino, papir, karton, steklo.
Prepovedano je kakršnokoli odlaganje poleg zabojnikov.
32. člen
(vzdrževanje reda in čistoče na ekoloških otokih)
Ekološke otoke je dolžan vzdrževati in čistiti izvajalec.
33. člen
(lokacije ureditve ekoloških otokov)
Lokacije za ureditev ekoloških otokov določi pristojni občinski organ v
sodelovanju z izvajalcem.
Ob določitvi lokacije za ureditev ekološkega otoka mora biti upoštevan
kriterij lastništva zemljišča: praviloma se lokacija za ekološki otok določi na funkcionalnem zemljišču objekta ali skupnem funkcionalnem
zemljišču skupine objektov ter na zemljišču v lasti občine ali na zemljišču, ki je javno dobro. Izjemoma je lahko zemljišče v lasti fizične ali
pravne osebe, s pisnim soglasjem lastnika.
34. člen
(vodenje katastra ekoloških otokov)
Izvajalec je dolžan voditi kataster ekoloških otokov, kjer poteka ločeno
zbiranje odpadkov in ga enkrat letno dopolnjevati ter posredovati Občini Cerklje na Gorenjskem. V katastru mora biti navedeno: lokacije
ekoloških otokov, število in vrste tipiziranih posod za odpadke ter pogostost odvoza in količine odpeljanih odpadkov.
35. člen
(zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov)
Zbirni center je posebno urejen in opremljen prostor za prevzemanje
in začasno hranjenje vseh vrst ločenih frakcij. Izvajalec prevzete odpadke obdela, odpremi v predelavo ali kot ostanke komunalnih odpadkov da v odstranjevanje.
Zbirni center je hkrati urejen kot zbiralnica nevarnih frakcij in odpadne
električne in elektronske opreme, kjer se te frakcije tudi začasno skladiščijo.

36. člen
(zbiranje odpadkov v zbirnem centru za ločeno zbiranje
odpadkov)
Zbirni center je namenjen vsem povzročiteljem odpadkov, ki so vključeni v sistem ravnanja z odpadki na območju Občine Cerklje na Gorenjskem. Na zahtevo zaposlenega v zbirnem centru se je povzročitelj
odpadkov dolžan identificirati z veljavnim osebnim dokumentom ali z
dokazilom, da je povzročitelj odpadkov vključen v sistem ravnanja z
odpadki na območju Občine Cerklje na Gorenjskem. Dokazilo je potrdilo o poravnanih obveznostih za storitev ravnanja z odpadki (zadostuje položnica za obračun komunalnih storitev).
Povzročitelj odpadkov, ki je fizična oseba, lahko vsak mesec brezplačno odda 1 m3 odpadkov, ki se zbirajo v zbirnem centru in to niso nevarni odpadki. Odpadke razvrsti v zabojnike po navodilih izvajalca.
Povzročitelji lahko sami pripeljejo odpadke in jih po navodilu izvajalca
razvrstijo in ločeno odložijo v posebej označene zabojnike, vendar ne
več kot 3 m3 v eni pošiljki odpadkov. V kolikor ima povzročitelj odpadkov večje količine, svoje odpadke lahko pripelje v zbirni center Tenetiše.
V zbirnem centru se zbirajo naslednje vrste odpadkov:
- ločeno zbrani odpadki (papir in karton, steklo, plastika, kovine, leseni, tekstil, kuhinjski in vrtni, gradbeni, gumeni, izrabljeni avtomobilski plašči)
- odpadna embalaža;
- električna in elektronska oprema;
- kosovni odpadki;
- nevarni odpadki.
V zbirnem centru lahko odpadke oddajo tudi povzročitelji odpadkov, ki
so pravne osebe. V tem primeru se oddaja odpadkov obračuna skladno z veljavnim cenikom.
Prepovedano je odlaganje odpadkov izven zbirnega centra kot tudi
odtujevanje vseh odpadkov, zbranih v zbirnem centru.
Kdor odloži odpadke izven zbirnega centra, jih je dolžan na svoje stroške odstraniti in prepeljati na za to določeno odlagalno mesto. Če tega
ne stori, jih na njegove stroške odstrani izvajalec takoj, ko to odredi
občinski inšpektor. Pritožba zoper odločbo ne zadrži njene izvršitve.
Če povzročitelj odpadkov ni znan, odpadke odstrani izvajalec takoj, ko
to odredi občinski inšpektor. Pritožba zoper odločbo ne zadrži njene
izvršitve. Stroške odstranitve odpadkov nosi lastnik zemljišča, v primeru, da izvaja posest druga oseba, pa oseba, ki izvaja posest.
37. člen
(obratovanje zbirnega centra za ločeno zbiranje odpadkov)
Izvajalec z Navodili za upravljavce zbirnih centrov določi režim zbiranja
odpadkov v zbirnem centru.
Obratovalni čas določi lastnik zbirnega centra, to je Občina Cerklje na
Gorenjskem, v soglasju z izvajalcem. Povzročitelji odpadkov lahko odpadke v zbirnem centru odložijo le v času obratovanja.
38. člen
(zbiranje nevarnih odpadkov)
Nevarni odpadki iz gospodinjstev so ostanki običajnih sredstev in pripomočkov, ki se v gospodinjstvu dnevno uporabljajo, in njihova embalaža. Zaradi nevarnih sestavin se ne smejo odlagati na odlagališča komunalnih odpadkov.
V gospodinjstvu nastajajo različni odpadki, ki vsebujejo nevarne sestavine in so navedeni v Prilogi 2.

V zbirnem centru se lahko, v kolikor to ni v neskladju s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki, izvaja tudi dejavnost razvrščanja, prebiranja,
obdelave in predelave posameznih frakcij. Te dejavnosti lahko izvajajo
le osebe, ki so za to pooblaščene s strani izvajalca.

Na območju Občine Cerklje na Gorenjskem izvajalec najmanj enkrat
letno organizira zbiranje nevarnih odpadkov iz gospodinjstev s posebej prilagojeno in opremljeno mobilno postajo.

Izvajalec je dolžan skrbeti za tekoče vzdrževanje in čistočo zbirnega
centra.

Zbiranje poteka v skladu z določenim terminskim planom, ki ga izvajalec objavi na krajevno običajen način.
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Povzročitelji odpadkov nevarne odpadke iz gospodinjstev lahko oddajo tudi v zbirnih centrih za ločeno zbiranje odpadkov.
Izvajalec mora ločeno zbrane nevarne odpadke oddati pooblaščenim
organizacijam, ki v nadaljevanju poskrbijo za predelavo oziroma strokovno uničenje.
Pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in posamezniki, ki
samostojno opravljajo dejavnost, morajo za zbiranje in odvoz nevarnih
odpadkov skleniti posebno pogodbo s pooblaščenim prevzemnikom
nevarnih odpadkov.
39. člen
(zbiranje kosovnih odpadkov)
Povzročitelji odpadkov kosovne odpadke oddajajo v zbirnem centru
za ločeno zbiranje odpadkov. Izjemoma izvajalec izvede zbiranje kosovnih odpadkov po sistemu ”od vrat do vrat” za povzročitelje, ki pri
Občini Cerklje na Gorenjskem utemeljijo, da nimajo možnosti pripeljati kosovne odpadke v zbirni center. Občina izvajalcu odredi zbiranje kosovnih odpadkov po sistemu ”od vrat do vrat” za posamezne
povzročitelje.

VI. OBVEZNOSTI IZVAJALCA
43. člen
Izvajalec mora zagotavljati:
- redni prevzem komunalnih odpadkov,
- izredni prevzem nenevarnih odpadkov,
- tehtanje odpadkov,
- vizualni pregled odpadkov pred stiskanjem,
- izločanje odpadkov, ki se jih ne sme odložiti,
- oddajo izločenih frakcij pooblaščenim zbiralcem oziroma predelovalcem,
- vodenje zbirk odpadkov,
- druge naloge v skladu s predpisi.
VII. OBVEZNOSTI POVZROČITELJEV ODPADKOV
44. člen

V. ODVOZ ODPADKOV
40. člen
(odvoz komunalnih odpadkov)
Redni odvoz ostankov komunalnih odpadkov in ločeno zbranih odpadkov opravlja izvajalec skladno z letnim razporedom odvoza komunalnih
odpadkov in programom ločenega zbiranja odpadkov.
Razpored mora izvajalec objaviti na krajevno običajen način.
Izvajalec mora opravljati stalen nadzor nad ekološkimi otoki tako, da v
primeru potreb opravi predčasen ali pogostejši odvoz odpadkov.
Izvajalec je dolžan upoštevati naslednje minimalno število odvozov odpadkov:
- ostanki komunalnih odpadkov (redni odvoz)
- ostanki komunalnih odpadkov
(pogodbeni odvoz)
- papir
- steklo
- plastika
- kovina
- biološki odpadki
- nevarni odpadki

nih krajev, je dolžan poravnati stroške sanacije. Če povzročitelja ni
mogoče ugotoviti, stroške odstranitve odpadkov nosi lastnik zemljišča,
v primeru, da izvaja posest druga oseba, pa oseba, ki izvaja posest.

Ločeno zbiranje odpadkov na izvoru nastanka je obvezno za vse povzročitelje odpadkov.
V kolikor povzročitelj ne ločuje odpadkov ali drugače ravna v nasprotju z navodili za odlaganje, ga je izvajalec dolžan na primeren način
pisno opozoriti (npr. opozorilo na posodi). Če povzročitelj tudi po pridobitvi opozorila ne upošteva navodil za odlaganje, mu izvajalec lahko,
ne glede na druge določbe tega odloka, zaračuna dodatne stroške
sortiranja odpadkov, skladno s cenikom.
45. člen
(sežiganje odpadkov)
Sežiganje odpadkov, tako na hišnih vrtovih kot kjerkoli na prostem v
naravi, je prepovedano.

1 krat tedensko
po naročilu
VIII. OBRAČUN STORITEV RAVNANJA Z ODPADKI
1 krat tedensko
1 krat tedensko
1 krat tedensko
1 krat tedensko
1 krat tedensko
1 krat letno.

V primeru uvedbe dodatnega načina ločevanja, izvajalec lahko v dogovoru z Občino Cerklje na Gorenjskem redni odvoz ostankov komunalnih odpadkov opravlja na štirinajst ali več dni.
Izvajalec odvaža komunalne odpadke samo s posebej urejenimi komunalnimi vozili. Komunalni odpadki iz ekoloških otokov in kosovni odpadki se odvažajo z odpadku primernim vozilom.
41. člen
(posebni primeri)
V primeru neopravljenega odvoza odpadkov zaradi višje sile (sneg,
obilno deževje ipd.) ali večjih ovir na dovozu k odjemnemu mestu (prekopi na dovozu, parkirani avtomobili ipd.) ali zaradi praznikov oziroma
dela prostih dni, je izvajalec dolžan opraviti odvoz najkasneje v dveh
delovnih dneh po prenehanju višje sile ali ovire ali po praznikih oziroma dela prostih dneh.
42. člen
(sanacija divjih odlagališč)
Divja odlagališča odpadkov se sanirajo v skladu z odločbo občinskega inšpektorja. Pritožba zoper odločbo ne zadrži njene izvršitve.
Kdor odloži odpadke, ki bi jih moral predati izvajalcu, ali druge odpadke, izven za to določenih odlagališč odpadkov oziroma za to določe-

46. člen
(obračun storitev ravnanja z odpadki)
Obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki za gospodinjstva in
za poslovno dejavnost je določen s Pravilnikom o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Cerklje na Gorenjskem (v nadaljevanju: Pravilnik). V Pravilniku je opredeljen tarifni sistem, ki določa
način oblikovanja postavk tarifnega sistema in način obračunavanja
storitev zbiranja in odvoza odpadkov ter storitev odlaganja odpadkov.
Sklep o višini tarifnih postavk na predlog izvajalca sprejme Občinski svet
Občine Cerklje na Gorenjskem. Pri oblikovanju predloga za spremembo višine tarifnih postavk izvajalec upošteva tako določila Pravilnika kot
tudi veljavnih predpisov, ki opredeljujejo področje oblikovanja cen.
47. člen
(obveznost plačila)
Stroške ravnanja z odpadki so dolžni plačevati vsi povzročitelji odpadkov, za katere je organizirano ravnanje s komunalnimi odpadki.
Obveznosti plačila storitev ravnanja s komunalnimi odpadki nastane za
povzročitelje odpadkov z dnem, ko začne izvajalec opravljati storitve
na njihovem območju, ko povzročitelji odpadkov pričnejo uporabljati
stanovanje, počitniški objekt ali poslovne prostore ali ko se prične z
gradnjo novega oz. adaptacijo obstoječega objekta.
V primeru odsotnosti, daljše od treh mesecev (službeno potovanje, delo
v tujini, bolnišnično zdravljenje in podobno), se uporabniku storitve javne službe ravnanje odpadki za obdobje odsotnosti ne zaračunava. V takih primerih mora upravičenec svoji vlogi za oprostitev plačila priložiti
uraden dokumenti, iz katerega je razviden vzrok ter trajanje odsotnosti.
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48. člen
(spremembe podatkov, ki vplivajo na obračun)
Povzročitelji odpadkov so dolžni izvajalcu posredovati točne podatke o
dejstvih, ki vplivajo na pravilen obračun ravnanja z odpadki (ime in naslov, dejavnost, število oseb, velikost zabojnika) ter izvajalca sproti obveščati o vseh spremembah teh podatkov.
Za evidenco podatkov o vrsti in prostornini zabojnikov za odpadke, njihovi lokaciji in lastništvu, skrbi izvajalec.
49. člen
(pridobivanje podatkov, ki vplivajo na obračun)
Če povzročitelji odpadkov v roku 30 dni od nastale spremembe izvajalcu ne sporočijo potrebnih podatkov za obračun ravnanja z odpadki,
ima izvajalec pravico pridobiti podatke iz uradnih evidenc. Za pravilno
ugotovitev dejanskega stanja lahko izvajalec določi tudi izvedenca.
Stroški v zvezi s pridobivanjem podatkov in stroški izvedenskega mnenja bremenijo povzročitelja odpadkov.

7.

če odlaga prepovedane odpadke v posode za komunalne odpadke (24. člen)
8. če ne odlaga ločeno zbranih odpadkov v ustrezne tipizirane posode na ekoloških otokih skladno z navodili izvajalca (31. člen)
9. če ne odloži odpadkov v zbirnih centrih za ločeno zbiranje odpadkov po navodilih izvajalca ali če odlaga odpadke izven zbirnega
centra za ločeno zbiranje odpadkov (36. člen)
10. če sežiga odpadke na hišnih vrtovih ali kjerkoli na prostem (45.
člen)
11. če ne posreduje točnih podatkov o dejstvih, ki vplivajo na pravilen
obračun ravnanja z odpadki ter o spremembah teh podatkov (48.
člen).
Z globo 400 EUR se sankcionira tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena.
Z globo 800 EUR se sankcionira samostojni podjetnik posameznik ali
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če kot povzročitelj odpadkov stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Z globo 200 EUR se sankcionira fizična oseba, ki kot povzročitelj odpadkov stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

IX. NADZOR
53. člen
50. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka izvaja občinska inšpekcija
Občine Cerklje na Gorenjskem, v kolikor zakon ne določa drugače.
Nadzorni organ vodi in odloča v postopku o prekršku po določbah Zakona o prekrških kot prekrškovni organ v skladu s pooblastili.
V primeru, ko zavezanec ne izvrši odločbe, izdane na podlagi prvega
odstavka tega člena, v roku, določenem v odločbi, občinski inšpektor
lahko odredi prisilno izvršitev odločbe na stroške zavezanca.
Izvajalec je dolžan ugotavljati nepravilno ravnanje z odpadki v skladu s
tem odlokom. V primeru neupoštevanja določil tega odloka je dolžan
povzročitelje odpadkov prijaviti občinski inšpekciji Občine Cerklje na
Gorenjskem. V sporu med povzročiteljem odpadkov in izvajalcem o
tem, v katero klasifikacijsko skupino uvrstiti določen odpadek, na zahtevo izvajalca odloči ministrstvo, pristojno za varstvo okolja.

Z globo 800 EUR se za prekršek sankcionira tudi organizator kulturnih, športnih in drugih prireditev na prostem, če ne poskrbi za odpadke in ne poskrbi za čiščenje prostora po končani prireditvi ter odvoz
odpadkov (27. člen).
Z globo 200 EUR se za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena
sankcionira tudi odgovorna oseba organizatorja prireditve.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
54. člen
Določila 10. točke prvega odstavka 24. člena tega odloka se začno
izvajati po uvedbi posebnih zabojnikov za odlaganje kuhinjskih odpadkov in ostalih biološko razgradljivih odpadkov s strani izvajalca, v katere bodo uporabniki imeli možnost odlaganja teh odpadkov.

X. DOLOČBE O SANKCIJAH
55. člen
51. člen
Z globo 1.400 EUR se za prekršek sankcionira izvajalec če:
1.
2.
3.
4.

periodično ne čisti in razkužuje posod za odpadke (16. člen)
ne čisti in ne vzdržuje ekoloških otokov (32. člen)
ne vodi katastra ekoloških otokov (34. člen)
ne čisti in ne vzdržuje zbirnega centra za ločeno zbiranje odpadkov (35. člen)
5. ne vrši stalnega nadzora nad ekološkimi otoki in ne odredi v primeru potreb predčasnega ali pogostejšega odvoza odpadkov (tretji
odstavek 40. člena)
6. ne opravi odvoza komunalnih odpadkov najkasneje v dveh delovnih dneh po prenehanju ovire ali višje sile (41. člen).

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik
Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 1/2002).
56. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Cerklje na Gorenjskem.
Št.: 032-10/2006-99
V Cerkljah, dne 26.11.2008
Občina Cerklje na Gorenjskem
ŽUPAN
FRANC ČEBULJ, l.r.

Z globo 400 EUR se sankcionira odgovorna oseba izvajalca, ki stori
prekršek iz prvega odstavka tega člena.
52. člen
Z globo 1.400 EUR se za prekršek sankcionira pravna oseba kot povzročitelj odpadkov:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

če se ne vključi v sistem ravnanja s komunalnimi odpadki (4. člen)
če ne vzdržuje zbirnega in odjemnega mesta (16. člen)
če po izpraznitvi posode za odpadke le - te isti dan ne vrne na
zbirno mesto (16. člen)
če ne odlaga komunalnih odpadkov na zbirnih mestih v predpisane posode za odpadke (18. člen)
če ne sklene pogodbe za odvoz komunalnih odpadkov (21. člen)
če ne poskrbi za odlaganje gradbenih odpadkov v posode za odpadke v času gradnje ali adaptacije v dogovoru z izvajalcem (23.
člen)
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PRILOGA 1
KOMUNALNI ODPADKI IN NJIM PODOBNI ODPADKI IZ
INDUSTRIJE, OBRTI IN STORITVENIH DEJAVNOSTI, VKLJUČNO
Z LOČENO ZBRANIMI FRAKCIJAMI
Kvalifikacijska
številka
odpadka Naziv odpadka
20 01
Ločeno zbrane frakcije
20 01 01 Papir in karton

Opombe
Papir in lepenka
vseh vrst in
velikosti

Uradni vestnik št. 4 - 16. 12. 2008
20 01 02

Steklo

20 01 08
20 01 10
20 01 11
20 01 25
20 01 28

Biorazgradljivi kuhinjski odpadki
Oblačila
Tekstil
Jedilna olja in maščobe
Barve, tiskarske barve, lepila in smole,
ki ne vsebujejo nevarnih snovi
(niso navedeni pod 20 01 27)
Čistila, ki ne vsebujejo nevarnih snovi
(niso navedena pod 20 01 29)
Zdravila, ki ne vsebujejo nevarnih snovi
(niso navedena pod 20 01 31)
Baterije in akumulatorji, ki ne vsebujejo
nevarnih snovi
(niso navedeni pod 20 01 33)
Zavržena električna in elektronska oprema,
ki ne vsebuje nevarnih snovi
(ni navedena pod 20 01 21, 20 01 23
in 20 01 35)
Les, ki ne vsebujejo nevarnih snovi
(ni naveden pod 20 01 37)
Plastika
Kovine
Odpadki iz čiščenja dimnikov
Drugi tovrstni odpadki
Embalaža vključno z ločeno zbrano embalažo,
ki je komunalni odpadek
Papirna in kartonska embalaža
Plastična embalaža
Lesena embalaža
Kovinska embalaža
Sestavljena (kompozitna) embalaža
Mešana embalaža
Steklena embalaža
Embalaža iz tekstila

20 01 30
20 01 32
20 01 34
20 01 36

20 01 38
20 01 39
20 01 40
20 01 41
20 01 99
15 01
15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 04
15 01 05
15 01 06
15 01 07
15 01 09

Steklo vseh velikost
in oblik

PRILOGA 2
NEVARNE FRAKCIJE
Kvalifikacijska
številka
odpadka Naziv odpadka
20 01
Ločeno zbrane frakcije
20 01 13* Topila
20 01 14*
20 01 15*
20 01 17*
20 01 19*
20 01 21*
20 01 23*

20 01 26*
20 01 27*
20 01 29*
20 01 31*
20 01 33*
20 01 35*

Kisline
Alkalije
Fotokemikalije
Pesticidi
Fluorescentne cevi in drugi
odpadki, ki vsebujejo živo srebro
Oprema, ki vsebuje
klorofluoroogljike ali
klorofluoroogljikovo-dike

Opombe
Organska in
halogenska topila

Pesticidi in biocidi

20 01 37*
15 01
15 01 10*
15 01 11*

Les, ki vsebuje nevarne snovi
Embalaža vključno z ločeno zbrano
embalažo, ki je komunalni odpadek
Embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih
snovi ali je onesnažena z nevarnimi snovmi
Kovinska embalaža, ki vsebuje
trden oklop (npr. iz azbesta),
vključno s praznimi tlačnimi posodami

32.
Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju /ZPNačrt/
(Uradni list RS, št. 33/07), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Ur. l. RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za
odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 117/04, 75/05,
80/07) ter 7. in 13. 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
svoji 12. redni seji, dne 26. 11. 2008 sprejel
ODLOK
o spremembi in dopolnitvi odloka o programu opremljanja
stavbnih zemljišč na območju občine
Cerklje na Gorenjskem
1. člen
V Odloku o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 2/2008), se besedilo 3. in 4. točke 5. člena, nadomesti z
novima prilogama 5. in 6. tako, da se glasi:
”(3) Cene opremljanja kvadratnega metra stavbnega zemljišča (parcele objekta - CPI) so za posamezna območja podane v Prilogi (5) tega
odloka.
(4) Cene opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta (CTI) so za posamezna območja podane v Prilogi (6) tega odloka.”
2. člen
V peti točk 10. člena, se besedilo spremeni tako, da se glasi:
”V primeru rekonstrukcije, dozidave, nadzidave ali druge gradnje, pri
kateri se spremeni neto tlorisna površina stavbe, se za izračun komunalnega prispevka uporabi formula:
KP = Dti * Cti * (AT2 - AT1) * Kdej * i

Hladilniki,
zamrzovalniki,
toplotne črpalke in
klimatske naprave za
uporabo
v gospodinjstvih

Olja in maščobe, ki vsebujejo
nevarne snovi
Barve, črnila, lepila in smole,
ki vsebujejo nevarne snovi
Detergenti, ki vsebujejo nevarne snovi
Citotoksična ali citostatična zdravila
Baterije in akumulatorji,
ki so v skupinah 16 06 01,
16 06 02 in 16 06 03
Električna in elektronska oprema, TV sprejemniki,
ki ni v skupinah 20 01 21 ali
radijski sprejemniki,
20 01 23 in vsebuje nevarne
osebni računalniki,
snovi
tiskalniki in druga
elektronska oprema,
ki je v splošni
neprofesionalni rabi

pri čemer je:
AT2 - neto tlorisna površina objekta po rekonstrukciji
AT1 - neto tlorisna površina objekta pred rekonstrukcijo
Neto tlorisna površina objekta pred rekonstrukcijo mora biti razvidna iz
načrta v skladu z 2. odstavkom 10. člena tega odloka, ne sme se uporabiti ocena iz 3. odstavka. Če se površina stavbnega zemljišča ob rekonstrukciji ne spremeni, se ta del ne upošteva pri obračunu prispevka.”
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Cerklje na Gorenjskem.
Številka: 032-10/2006-98
Cerklje na Gorenjskem, dne 26. 11. 2008
Občina Cerklje na Gorenjskem
ŽUPAN
Franc Čebulj, l.r.
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Aglomeracije (naselja)
ADERGAS
AMBROŽ POD KRVAVCEM
APNO
CERKLJANSKA DOBRAVA
CERKLJE NA GORENJSKEM
ČEŠNJEVEK
DVORJE
GLINJE
GRAD
LAHOVČE
POŽENIK
PRAPROTNA POLICA
PŠATA
PŠENIČNA POLICA
RAVNE
SIDRAŽ
SPODNJI BRNIK
STIŠKA VAS
SVETI LENART
ŠENTURŠKA GORA
ŠMARTNO
ŠTEFANJA GORA
TRATA PRI VELESOVEM
VAŠCA
VELESOVO
VIŠEVCA
VOPOVLJE
VRHOVJE
ZALOG PRI CERKLJAH
ZGORNJI BRNIK
LETALIŠČE
RAZPRŠENO

SKUPAJ

Javne
površine

Zbirni center
odpadkov

EKO-otoki

Javna
razsvetljava

Vodovod

Čistilna
naprava

Kanalizacija

Ceste

Priloga (5): Cene opremljanja kvadratnega metra stavbnega zemljišča (parcele objekta - CPI) za posamezna območja

[EUR/m2] [EUR/m2] [EUR/m2] [EUR/m2] [EUR/m2] [EUR/m2] [EUR/m2] [EUR/m2] [EUR/m2]
5,49
5,49
5,49
5,49
5,49
5,49
5,49
5,49
5,49
5,49
5,49
5,49
5,49
5,49
5,49
5,49
5,49
5,49
5,49
5,49
5,49
5,49
5,49
5,49
5,49
5,49
5,49
5,49
5,49
5,49
5,49
5,49

5,32
0,00
0,00
0,00
1,02
5,32
1,02
1,02
1,02
1,02
1,02
5,32
1,02
1,02
0,00
0,00
1,02
0,00
0,00
0,00
1,02
0,00
5,32
1,02
5,32
0,00
1,02
0,00
1,02
1,02
0,54
0,00

0,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,43
0,00
0,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2,84
2,84
2,84
2,84
2,84
2,84
2,84
2,84
2,84
2,84
2,84
2,84
2,84
2,84
2,84
2,84
2,84
2,68
2,84
2,84
2,84
2,68
2,84
2,84
2,84
0,00
2,84
0,00
2,84
2,84
3,00
2,84

0,45
0,00
0,45
0,54
0,54
0,45
0,45
0,54
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,54
0,45
0,45
0,45
0,00
0,45
0,00
0,45
0,00
0,45
0,54
0,00
0,00

0,00
0,01
0,01
0,00
0,01
0,01
0,01
0,00
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,00
0,00
0,00
0,01
0,01
0,00
0,01
0,00
0,00
0,01
0,00
0,01
0,00
0,01
0,00
0,01
0,01
0,00
0,00

0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08

0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,00
0,24

14,85
8,66
9,11
9,19
10,22
14,86
10,13
10,21
10,13
10,13
10,13
14,86
10,13
10,12
9,10
9,10
10,13
8,95
9,10
9,20
10,12
8,94
14,86
9,67
14,86
5,81
10,13
5,81
10,13
10,22
9,11
8,65

SKUPAJ

Javne
površine

Zbirni center
odpadkov

EKO-otoki

Javna
razsvetljava

Vodovod

Čistilna
naprava

Kanalizacija

Ceste

Priloga (6): Cene opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta (CTI) za posamezna območja

Aglomeracije (naselja)

[EUR/m2] [EUR/m2] [EUR/m2] [EUR/m2] [EUR/m2] [EUR/m2] [EUR/m2] [EUR/m2] [EUR/m2]

ADERGAS
AMBROŽ POD KRVAVCEM
APNO
CERKLJANSKA DOBRAVA
CERKLJE NA GORENJSKEM
ČEŠNJEVEK
DVORJE
GLINJE
GRAD
LAHOVČE
POŽENIK
PRAPROTNA POLICA
PŠATA
PŠENIČNA POLICA
RAVNE
SIDRAŽ
SPODNJI BRNIK
STIŠKA VAS
SVETI LENART
ŠENTURŠKA GORA
ŠMARTNO
ŠTEFANJA GORA
TRATA PRI VELESOVEM
VAŠCA

25,40
25,40
25,40
25,40
25,40
25,40
25,40
25,40
25,40
25,40
25,40
25,40
25,40
25,40
25,40
25,40
25,40
25,40
25,40
25,40
25,40
25,40
25,40
25,40
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22,19
0,00
0,00
0,00
3,62
22,19
3,62
3,62
3,62
3,62
3,62
22,19
3,62
3,62
0,00
0,00
3,62
0,00
0,00
0,00
3,62
0,00
22,19
3,62

1,79
0,00
0,00
0,00
0,00
1,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,79
0,00

13,01
13,01
13,01
13,01
13,01
13,01
13,01
13,01
13,01
13,01
13,01
13,01
13,01
13,01
13,01
13,01
13,01
12,45
13,01
13,01
13,01
12,45
13,01
13,01

1,62
0,00
1,62
1,62
1,62
1,62
1,62
1,62
1,62
1,62
1,62
1,62
1,62
1,62
1,62
1,62
1,62
1,62
1,62
1,62
1,62
1,62
1,62
0,00

0,00
0,05
0,05
0,00
0,05
0,05
0,05
0,00
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,00
0,00
0,00
0,05
0,05
0,00
0,05
0,00
0,00
0,05
0,00

0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38

0,84
0,84
0,84
0,84
0,84
0,84
0,84
0,84
0,84
0,84
0,84
0,84
0,84
0,84
0,84
0,84
0,84
0,84
0,84
0,84
0,84
0,84
0,84
0,84

65,23
39,68
41,30
41,25
44,92
65,28
44,92
44,87
44,92
44,92
44,92
65,28
44,92
44,87
41,25
41,25
44,92
40,74
41,25
41,30
44,87
40,69
65,28
43,25

SKUPAJ

Javne
površine

Zbirni center
odpadkov

EKO-otoki

Javna
razsvetljava

Vodovod

Čistilna
naprava

Ceste

Kanalizacija
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Aglomeracije (naselja)

[EUR/m2] [EUR/m2] [EUR/m2] [EUR/m2] [EUR/m2] [EUR/m2] [EUR/m2] [EUR/m2] [EUR/m2]

VELESOVO
VIŠEVCA
VOPOVLJE
VRHOVJE
ZALOG PRI CERKLJAH
ZGORNJI BRNIK
LETALIŠČE
RAZPRŠENO

25,40
25,40
25,40
25,40
25,40
25,40
25,40
25,40

22,19
0,00
3,62
0,00
3,62
3,62
12,56
0,00

1,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

13,01
0,00
13,01
0,00
13,01
13,01
19,83
13,01

33.

72

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.
79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) in 94.
člena Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine
Cerklje na Gorenjskem, št. 1/99, 01/01, 3/02, 4/03, 2/07) je župan Občine Cerklje na Gorenjskem, dne 14. 11. 2008, sprejel

73

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Cerklje na Gorenjskem
v obdobju januar - marec 2009

40

74

1. SPLOŠNA DOLOČBA
41
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Cerklje
na Gorenjskem (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31.
marca 2009 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen
(podlaga za začasno financiranje)
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2008. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS,
št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B; v
nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2008 (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št.
4/07, 2/08 v nadaljevanju: odlok o proračunu).

42
43

B.

2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA

V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/podskupina kontov
v EUR
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 1.131.218
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1.104.132
70 DAVČNI PRIHODKI
997.246
700 Davki na dohodek in dobiček
840.502
703 Davki na premoženje
100.879
704 Domači davki na blago in storitve
55.865
71 NEDAVČNI PRIHODKI
106.886
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 61.800
711 Takse in pristojbine
3.175
712 Denarne kazni
208
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
4.632
714 Drugi nedavčni prihodki
37.071

0,05
0,00
0,05
0,00
0,05
0,05
0,00
0,00

0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38

0,84
0,84
0,84
0,84
0,84
0,84
0,00
0,84

65,28
26,62
44,92
26,62
44,92
44,92
58,17
39,63

KAPITALSKI PRIHODKI
15.217
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
336
722 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
14.881
PREJETE DONACIJE
0
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
TRANSFERNI PRIHODKI
11.869
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
11.869
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
699.658
TEKOČI ODHODKI
204.164
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
76.434
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
12.126
402 Izdatki za blago in storitve
115.578
409 Proračunska rezerva
26
TEKOČI TRANSFERI
268.116
410 Subvencije
1.800
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
195.241
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 7.261
413 Drugi tekoči domači transferi
63.814
INVESTICIJSKI ODHODKI
107.378
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
20.322
INVESTICIJSKI TRANSFERI
120.000
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim
osebam, ki niso proračunski uporabniki
120.000
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
431.560
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina/Podskupina kontov

75

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

1,62
0,00
1,62
0,00
1,62
1,62
0,00
0,00

44

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

C. RAČUN FINANCIRANJA
Skupina/Podskupina kontov
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI+VII.-VIII.-IX.)
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA

5.561
5.561
5.561
0
0
0
5.561

0
0
0
0
0
0
437.121
0
-431.560
2.599.123
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V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine
povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s
43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v
začasnem financiranju.
3. člen
(posebni del proračuna)
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk - kontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na
spletni strani občine.

1. člen
Cene vzgojno-varstvenih programov na območju občine Cerklje na
Gorenjskem znašajo mesečno na otroka za program:
Program
I. Celodnevni program
Oddelek za
2. starostno obdobje
Kombinirani oddelek

Ekonomska cena
programa v evrih

Strošek živil
v evrih

304,00 EUR

18,27 EUR

341,00 EUR

18,27 EUR

3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA

2. člen

4. člen
(uporaba predpisov)

Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o višini cene programa
v vrtcu , ki izvaja javno službo v Občini Cerklje na Gorenjskem št. 03210-/2006-39, z dne 18. 9. 2007 (Uradni vestnik Občine Cerklje na
Gorenjskem št. 3/07).

V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
5. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.

3. člen
Sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Cerklje na Gorenjskem in
prične veljati z dnem objave, uporablja pa se od 1. 1. 2009 dalje.
Številka: 032-10/2006-109
Cerklje, 26. 11. 2008
Občina Cerklje Gorenjskem
Župan
Franc Čebulj, l. r.

Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta
samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na
podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. KONČNA DOLOČBA
6. člen
(uveljavitev sklepa)

35.
Na podlagi 14., 15., in 16. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 133/2006, uradno prečiščeno besedilo ZVCP1-UPB4, in št. 37/2008 - v nadaljevanju: ZVCP) in na podlagi 7. odstavka 26. člena Odloka o ureditvi in varnosti cestnega prometa v Občini Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 2/2008 - v nadaljevanju: Odlok), je župan Občine Cerklje
na Gorenjskem, dne 8. decembra 2008 sprejel

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku občine Cerklje na Gorenjskem, uporablja pa se od 1. januarja 2009 dalje.
PRAVILNIK
o odvozu vozil na območju Občine Cerklje na Gorenjskem

Številka: 032-01/2008-38
Cerklje, 14. 11. 2008
OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM
ŽUPAN
FRANC ČEBULJ, l. r.

I. Splošne določbe
1. člen
Ta pravilnik določa postopek odvoza, hrambe in prevzema nepravilno
parkiranega, pokvarjenega, poškodovanega, izločenega ali zapuščenega vozila.

PRILOGA:
Posebni del proračuna

2. člen
(pomen izrazov)
34.
Na podlagi 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05,
UPB2, 25/08), 2., 4., 20 a in 22. člena Pravilnika o metodologiji za
oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Ur. l. RS,
št. 97/03, 77/05, 120/05) in 16. člena statuta Občine Cerklje na
Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem 1/99,
1/01, 3/02, 4/03 in 2/07), je Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem na 12. redni seji, dne 26. 11. 2008, sprejel
SKLEP
o določitvi ekonomskih cen vzgojno-varstvenih programov
v vrtcih na območju Občine Cerklje na Gorenjskem
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Posamezni izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1. ”Nadzorni organi”, pristojni za področje nadzora ali urejanja prometa so inšpektorji in redarji skupnega organa občinske uprave
Medobčinski inšpektorat Kranj;
2. Za lastnika vozila se šteje pravna ali fizična oseba, na ime katere
je vozilo registrirano in ki je razvidna iz evidence registriranih vozil,
oziroma ki je razvidna na podlagi drugih dokumentov ali evidenc (v
primeru, da vozilo ni registrirano);
3. Lastnik vozila je neznan, če na vozilu samem ali pri pristojnem
organu ni mogoče dobiti uradnih podatkov o lastniku vozila;
4. Vozilo je vsako prevozno sredstvo, namenjeno vožnji po cesti, razen posebnih prevoznih sredstev;
5. Nepravilno parkirano vozilo je vozilo, za katero nadzorni organ
ugotovi, da je parkirano v nasprotju z določili prometne signalizacije ali z določili ZVCP ali z določili Odloka;
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6. Zapuščeno vozilo je motorno ali priklopno vozilo, ki nima registrskih tablic ali ni registrirano in nihče ne skrbi zanj;
7. ”Pajek” je posebno tovorno vozilo z dvigalom, ki je prilagojeno za
odvoz vozil.
II. Odvoz vozila
3. člen
(nepravilno parkirano vozilo)
Nadzorni organ lahko za nepravilno parkirano vozilo izda odredbo za
odvoz tega vozila s pajkom, če ugotovi, da to vozilo ovira ali ogroža
druge udeležence v cestnem prometu in je odvoz opredeljen v ZVCP
ali v Odloku.
4. člen
(zapuščeno, pokvarjeno, izločeno ali poškodovano vozilo)
(1) Nadzorni organ na zapuščeno, pokvarjeno, izločeno ali poškodovano vozilo namesti pisno odredbo o odvozu, s katero se naloži lastniku vozila, da ga odstrani v roku treh dni od dneva izdaje odredbe. Z
namestitvijo pisne odredbe na vozilo se šteje, da je lastnik vozila obveščen o nameravanem odvozu vozila. V odredbi mora biti navedeno,
da ga je lastnik dolžan odstraniti v roku 3 dni od namestitve odredbe
o odvozu, v nasprotnem primeru tako vozilo odstrani Občina Cerklje
na Gorenjskem oziroma pristojni izvajalec, na stroške lastnika. Poznejša poškodba ali uničenje te odredbe ne vpliva na to, da lastnik vozila
ne bi bil o postopku odvoza obveščen.
(2) Ne glede na določilo prvega odstavka tega člena se lahko odredi
takojšnji odvoz vozila, ki se nahaja na brežinah oziroma v strugi vodotoka ali na drugih površinah, če po presoji nadzornega organa predstavlja nevarnost za onesnaževanje okolja ali ogroža varnost ljudi in
premoženja.
(3) 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, sicer nadzorni organ ukrepa skladno z določili prvega odstavka tega člena.
5. člen
Če lastnik ne odstrani vozila v roku, ki ga določi nadzorni organ oz. v
rokih, navedenih v 4. členu tega pravilnika, ga na njegove stroške odstrani Občina Cerklje na Gorenjskem oziroma pristojni izvajalec.
Izvajalec odvozov se je dolžan takoj odzvati pozivu nadzornega organa. Nadzorni organ praviloma prične s pisanjem odredbe potem, ko je
pajek že prispel. Izvajalec odvozov mora čim hitreje - ob upoštevanju
prometnih razmer - priti na kraj prekrška in izvršiti odvoz vozila na varovan prostor za hrambo vozil.
Pritožba zoper odredbo o odvozu vozila ne zadrži njene izvršitve.
6. člen
Odvoz in hrambo vozil izvaja pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki
je registriran za opravljanje take dejavnosti in ga za izvajanje odvoza,
razen izrednega odvoza večjih vozil, pooblasti župan.
Izvajalec mora dejavnost odvoza vozil zavarovati pri zavarovalnici. V primeru poškodovanja vozila ali tatvine vozila, je izvajalec dolžan poravnati nastalo škodo lastniku vozila.
7. člen
Izvajalec opravi odvoz na podlagi odredbe nadzornega organa o odvozu vozila.
Odredba o odvozu vozila mora vsebovati naslednje podatke:
- datum odvoza,
- registrsko oznako vozila (če jo vozilo ima),
- znamko in tip ter barvo vozila (če so podatki znani),
- lokacijo vozila,
- kratka določba ali opis kršitve,
- podpis nadzornega organa.
Dve kopiji odredbe o odvozu vozila se vroči izvajalcu odvoza, od katerih je ena za izvajalca odvoza, druga pa za lastnika vozila.

Pred začetkom nalaganja vozila je le-tega potrebno fotografirati.
O odvozu nepravilno parkiranega vozila, ki je registrirano, nadzorni organ isti dan obvesti pristojno policijsko postajo. Sporočiti mora naslednje podatke:
- registrsko številko vozila,
- znamko in tip vozila,
- kraj odvoza vozila.
III. Hramba in vrnitev vozil
8. člen
Hrambo in vrnitev vozil opravlja pravna oseba ali samostojni podjetnik,
ki je registriran in izpolnjuje vse predpisane pogojen za opravljanje
take dejavnosti. To dejavnost lahko ob izpolnjevanju pogojev opravlja
pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki opravlja dejavnost odvoza vozil, ali pa po njegovem pooblastilu pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki izpolnjuje predpisane pogoje.
9. člen
Izvajalec opravlja dejavnost prevzema, hrambe, varovanja, vračanja in
prodaje vozil na za to določenem in urejenem prostoru.
Izvajalec zagotavlja celodnevno (24 urno) izdajo registriranih vozil,
ostalih vozil pa v delavnikih od 7. do 20 ure ter hrambo in varovanje
prevzetih vozil pred poškodbami in tatvinami ter škodno zavarovanje
vozil za čas hrambe.
Poslovni objekt izvajalca mora biti vidno označen z imenom podjetja in
postopkom izdajanja vozil.
10. člen
Izvajalec o hrambi vozil vodi evidenčno knjigo. Evidenca vsebuje naslednje podatke:
- znamko vozila,
- tip vozila,
- barvo vozila,
- fotografijo vozila,
- registrsko oznako-če jo ima,
- stanje vozila,
- lokacijo odvoza,
- dan in čas odvoza,
- stroške povezane z odvozom vozila ter podatke o morebitni prodaji
vozila,
- dohodek od prodaje vozila
- ter številko spodnjega ustroja motornega vozila (v nadaljnjem besedilu: šasija), če gre za zapuščeno vozilo, ki je nezaklenjeno in vozilo številko ima.
11. člen
Vozilo se hrani na varovanem prostoru, dokler lastnik ne prevzame vozila, vendar največ tri mesece od dneva odvoza vozila.
Vozilo se preda lastniku ali vozniku na podlagi listine ali drugega
ustreznega dokazila, s katerim dokazuje lastništvo ter po plačilu stroškov storitve odvoza in hrambe vozila, če gre za prekršek tujega državljana, pa tudi plačila globe. Izvajalec odvozov mora omogočiti plačilo
globe tudi drugim osebam, če to želijo.
12. člen
Izvajalec ima pridržno pravico na vozilih, ki so bila odstranjena s pajkom in prepeljana v hrambo, dokler niso plačani vsi stroški storitev na
podlagi določil tega pravilnika.
Izvajalec je dolžan na zahtevo prevzemnika vozila po plačilu stroškov
storitve le-temu izročiti vozilo.
Pri prevzemu vozila se vpiše v evidenčno knjigo:
- datum in uro prevzema ter
- ime in priimek prevzemnika z rojstnimi podatki ali EMŠO
oz. naslovom.
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13. člen

15. člen

Izvajalec vrne odstranjeno vozilo, ko prevzemnik vozila plača vse, kar
je opredeljeno v drugem odstavku 11. člena tega ter podpiše prevzemni zapisnik.
Za obračunane stroške izda izvajalec račun, ki mora vsebovati tudi:
- ime in priimek prevzemnika,
- datum prevzema vozila v hrambo,
- datum izdaje vozila prevzemniku,
- strošek odvoza in hrambe vozila,
- podpis prevzemnika.
O vrnitvi vozila prevzemniku, izvajalec naslednji delovni dan obvesti
nadzorni organ.
V kolikor izvajalec odvoza vozil vrača zapuščeno vozilo, mora ob vračanju takega vozila sodelovati tudi nadzorni organ, da od prevzemnika
vozila pridobi osebne podatke.
Izvajalec odvoza vozil je dolžan, takoj ko je mogoče, nadzornemu
organu sporočiti podatke o prevzemniku registriranega vozila, če ta to
zahteva.
Cenik stroškov storitve odvoza in hrambe vozil mora biti v poslovnem
prostoru izobešen na vidnem mestu.

Če se po preteku 3 mesecev od dneva odvoza vozila lastnik vozila:
- ne javi ali
- če lastnik vozila predloži uradni osebi notarsko overjeno izjavo ali če
lastnik vozila pred uradno osebo podpiše izjavo, da vozila ne želi
več imeti v svoji lasti in posesti ali
- če se ugotovi, da lastnika ni bilo mogoče ugotoviti,
se šteje, da je vozilo brez lastnika ali/in da je lastnik vozilo opustil.
Lastninsko pravico nad tem vozilom pridobi Občina Cerklje na Gorenjskem oziroma organ, ki upravlja z določenimi prometnimi površinami,
s katerih je bilo odpeljano vozilo.
Izvajalec skupaj z nadzornim organom odpre tako vozilo. O odpiranju
se napiše poseben zapisnik, v katerem se navede morebitna številka
šasije in druge posebnosti, zaradi kasnejšega ugotavljanja storilca
prekrška.
IV. Končne določbe
16. člen

14. člen
Izvajalec mora v 30 dneh od prevzema vozila obvestiti nadzorni organ,
da to pripeljano vozilo v hrambo še ni prevzeto s strani voznika oz. lastnika ali druge osebe. Na podlagi obvestila izvajalca nadzorni organ objavi javni razglas na oglasni deski nadzornega organa in na internetni
strani občine, z območja katere je bilo odpeljano vozilo. Javni razglas
mora biti objavljen vsaj 15 dni.
Razglas mora vsebovati:
- opis vozila;
- kraj, s katerega je bilo vozilo odpeljano v hrambo;
- datum odvoza vozila;
- navedbo, kdaj začne teči trimesečni rok, ko je bilo vozilo prevzeto v
hrambo izvajalca in navedbo, da se lastnik vozila odpoveduje lastništvu vozila, lastninsko pravico nad vozilom pa pridobi Občina Cerklje na Gorenjskem oziroma organ, ki upravlja z določenimi prometnimi površinami, s katerih je bilo odpeljano vozilo, če lastnik vozila
ne prevzame in odpelje v danem roku (tri mesece od dneva odvoza
vozila);
- navedbo, da mora lastnik pred prevzemom poravnati vse dotlej nastale stroške.
Če se ugotovi, da je vozilo v hrambi last tujca, nadzorni organ o tem
obvesti pristojne organe policije.

Predstavitev srednjih šol
Sredi novembra je na osnovni šoli Davorina Jenka potekal tehniški
dan, na katerem so se predstavile srednje šole. Predstavitev je potekala
za cerkljanske in tudi za učence OŠ Tržič in OŠ Orehek, organizirale pa
so jo socialne delavke vseh treh šol (OŠ Davorina Jenka Cerklje - Saša
Bogataj Suljanović, OŠ Tržič - Majda Šimič, OŠ Orehek - Meta
Vene). Srednje šole so ta dan izvajale delavnice, predstavljale video material, le redke so imele zgolj predavanje. Učenci so na koncu izpolnili
tudi kratek vprašalnik o zadovoljstvu s tako obliko predstavitev srednjih
šol in poklicev, velika večina pa je bila z njo zadovoljna. S. Š.

Cena za opravljene stroške storitve odvoza in hrambe vozila zajema:
- stroške prihoda do vozila,
- stroške nalaganja vozila,
- stroške prevoza vozila,
- stroške razlaganja vozila,
- stroške zavarovanja vozila,
- stroške hrambe vozila,
- stroške izdaje vozila.
Cene za storitve iz prejšnjega odstavka na predlog izvajalca določi župan s sklepom.
17. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku
Občine Cerklje na Gorenjskem.
Številka: 032-01/2008-40
Datum: 05. 12. 2008
Občina Cerklje na Gorenjskem
ŽUPAN
Franc ČEBULJ

in poskrbeli so za pravo zimsko vzdušje. Posneli so tudi kratek film,
pripravili animacijo Božičkove poti po svetu in predstavitve raznih dežel. Otroci so se resnično potrudili, zato bi bilo lepo, da se jim starši
oddolžijo z obiskom novoletnega koncerta,” je še dejala Huljeva. S. Š.

Obeležili svetovni dan boja proti AIDS-u

Pripravljajo novoletni koncert

Šolska skupnost in Unicef sta obeležila svetovni dan boja proti AIDSu (1. december). Pripravili so stojnico s plakati, na nje pa učencem med
glavnim odmorom razdeljevali kratke vprašalnike. Kdor je pravilno odgovoril na dve vprašanji in dokazal, da pozna osnovna dejstva o AIDSu, je prejel rdečo pentljo. V knjižnici so si učenci lahko ogledali kratek
dokumentarni film o tej hudi bolezni. S. Š.

Glasbena učiteljica Mirjana Huljev skupaj z učenci pripravlja dobrodelni novoletni koncert, ki ga bodo za starše pripravili 23. decembra
zvečer. Na koncertu bodo zbirali prostovoljne prispevke, izkupiček pa
bodo namenili za šolski sklad. Nastopili bodo pevski zbor, orkester, orkester blok flavt, orkester frajtonaric in plesne skupine. ”V celotnem
projektu sodeluje kar 120 otrok,” je pojasnila učiteljica Mirjana. Tema
koncerta bo ”Božiček potuje po svetu”, na ta način pa bodo predstavili osemnajst različnih držav z vsega sveta, tako njihove kulturne značilnosti kot plese in pesmi. Ker je na šoli tudi učitelj iz Zambije, bo tudi
on nastopil s pesmijo v svahili jeziku. ”Tudi sceno so pripravili učenci

Ob svetovnem dnevu prostovoljstva (5. december) je socialna delavka
Milica Jesenovec pripravila dan zeliščarstva, na katerem so gostili tudi
člane Slovenske filantropije, nevladne organizacije za promocijo prostovoljstva. Osnovno poslanstvo Slovenske filantropije je spodbujanje in
širjenje prostovoljstva in drugih dobrodelnih in solidarnostnih dejavnosti na socialnem področju. Tudi na šoli deluje krožek Prostovoljstvo,
učenci, ki ga obiskujejo, pa pomagajo sovrstnikom s težavami. S. Š.

38 - N O V I C E I Z P O D K RVAVCA

Mednarodni dan prostovoljstva

Šola

Zbrali že štiri tone papirja
Osnovna šola Davorina Jenka v Cerkljah je v akciji Ohranimo Slovenijo - pomagajmo Indiji, kjer sodelujoči
zbirajo odpadni papir, pridobljena sredstva pa namenijo za pomoč šoli v Zahodni Bengaliji, zbrala že okoli
štiri tone starega papirja.
Šolo Piali Ashar Alo sta letos v Zahodni
Bengaliji ustanovila Slovenka Mojca Gayen in
njen mož Anup. K akciji je pozvala tudi slovenska poslanka v evropskem parlamentu dr.
Romana Jordan Cizelj. Glavni namen dobrodelnosti je zbiranje starega, odpadnega papirja,
ki bi lahko veliko pripomogel k izobraževanju
otrok v Indiji. Veliko vlogo pri zbiranju papirja nosijo predvsem mladi, učenci različnih šol.
V osnovni šoli Davorina Jenka v Cerkljah odpadni papir zbirajo že od začetka oktobra, akcija pa bo trajala do konca decembra. ”Do sedaj se lahko pohvalimo s štirimi tonami zbranega starega papirja, pred šolo pa imamo prav
za to namenjen poseben kontejner,” je povedala pomočnica ravnateljice šole v Cerkljah Vesna Milek.
V Cerkljah so najbolj ponosni na učenca
Miha Dolžana, ki je s pomočjo svojih bratrancev, sestričen, predvsem pa krajanov v Cerkljah, zbral že tono in tristo kilogramov starega papirja.
Pri akciji pomaga tudi slovenska biatlonka
Tadeja Brankovič, ki trdi, da bi tovrstnih akcij
moralo biti več. ”Ker ljudje neradi dajejo iz rok
denar, predvsem zato, ker ne vedo, kje bo pristal, je zbiranje papirja zelo dobrodošlo, saj ga
večina ljudi ima in ga jim ni škoda dati.”
Osnovna šola ima skozi leto veliko takšnih
akcij. Vodstvo šole si želi otroke podučiti o

Tadeja Brankovič pomaga Mihu Dolžanu oddati stari papir.
tem, da je izobraževanje privilegij in ne nekaj,
kar bi lahko jemali za samoumevno. V Sloveniji pri akciji Luč upanja, kar je pravzaprav
prevod imena šole v Indiji, sodelujejo številni

Lepo po Primožu Trubarju
Tudi v podaljšanem bivanju otrok od 1. do 5. razreda OŠ Davorina
Jenka izvajamo projekte, za katere smo se predhodno dogovorili s
starši, saj se zavedamo, da so prioritetne naloge OPB opravljene domače naloge. Od 14. do 20. novembra smo izvedli projekt ”Lepo po
Primožu Trubarju”. Za odprtje razstave smo izbrali dan otrokovih
pravic s poudarkom na pravici otrok do izobraževanja. Razstavo je
odprla prof. Daniela Močnik (na sliki), ki nam je razjasnila vprašanja,

vrtci in osnovne ter srednje šole, najboljše zbiratelje papirja pa na koncu akcije čaka tudi
lepa nagrada.
Kristina Dželilović, foto: Matic Zorman

na katera v literaturi in raziskovanju na internetu nismo našli odgovorov. Učenci so na odprtju predstavili, kaj in kako so izvajali projekt.
V kvizu je naše znanje preveril tudi ravnatelj Bogdan Sušnik, ki je pohvalil naše delo oz. razstavo. Prisluhnili so nam tudi nekateri
uslužbenci šole, podružnične šole (tudi tam je potekala podobna
prireditev), starši ter fotografi in novinarji šolskih krožkov. S pomočjo
Julke Hrovat in Silve Česen smo naredili tudi nekaj poskusov v
kaligrafiji. Otroci so ob zaključku prejeli obesek, ki jih bo spominjal
na obeležitev 500-letnice Trubarjevega rojstva v letu, ko povsod po
Sloveniji pa tudi v Nemčiji potekajo prireditve v čast možu, ki nam je
dal prvo slovensko knjigo. Učiteljica Marjeta, ki je vodila projekt, Lilijana, Andreja, Sergeja, Peter in obe Katji pa smo poskrbeli, da so bili
otroci zasluženo nagrajeni s slaščico. Razstava bo v pritličju šole na
ogled do konca leta. Vabljeni.
Lilijana Skubic

Svetovna prvakinja v šov plesu
Med učenci OŠ Davorina Jenka je tudi
svetovna prvakinja. Devetošolka Tajda Jager iz Lahovč je namreč z mladinsko formacijo plesne šole Urška Domžale postala
svetovna prvakinja v šov plesu. ”Svetovno
prvenstvo v šov plesu je konec novembra
potekalo v Riesu blizu Dresdna v Nemčiji.
Tja smo se uvrstile z zmago na letošnjem
evropskem prvenstvu na Madžarskem, zato
smo upale na dobro uvrstitev, a biti prvi
med velikimi formacijami na svetu je vseeno neverjeten dosežek,” je dejala Tajda, ki
pleše že deset let. S. Š.
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Bio hrana je hrana prihodnosti
Na OŠ Davorina Jenka v šolski jedilnik uvajajo tudi ekološko pridelano hrano. V jedilnici je še vedno na
ogled razstava o bio hrani.
Novembra so učenci za šolsko malico prvič
jedli ekološko pridelano hrano, torej hrano, ki
ne vsebuje nobenih dodanih kemikalij (barvila,
gostila, snovi za daljšo obstojnost, ojačevalci
okusa, umetne arome), pesticidov, fungicidov
in insekticidov ter dodanih umetnih gnojil.
Takšno malico bodo odslej imeli vsaj enkrat na
mesec. Biološko pridelana živila so sicer dražja, vendar cena šolske malice ne bo spremenje-

na, zagotavljajo na šoli.
”Z uvedbo bio hrane v šolski jedilnik želimo
spodbuditi kakšnega od domačih pridelovalcev
hrane, da se usmeri v ekološko pridelavo hrane, ki bi jo nato lahko šola odkupovala,” je pojasnila vodja šolske kuhinje Alojzija Šuligoj.
Zaupala nam je, da so otroci bio malico (bio
pirine in bio ovsene kruhke, bio jogurt in bio
mandarine) z užitkom pojedli, saj ekološko

pridelana hrana vsebuje več vitaminov in mineralov ter nekaterih drugih hranilnih snovi, je
bolj okusna in ima tudi prijeten vonj. Taka živila dobro vplivajo na zdravje in počutje ljudi,
zmanjšujejo tudi nekatere alergije.
V šolski jedilnici so 2. in 4. decembra za starše in ostale občane pripravili tudi posebno razstavo pod naslovom Ekološko pridelana hrana
kot zdravilo - hrana prihodnosti, ki jo je pripravila Romana Ana Dolenc, Alojzija Šuligoj pa
je ob tej priložnosti poskrbela tudi za razstavo
ekološke hrane in njeno degustacijo. Razstavo
si do novega leta še vedno lahko ogledate.
Simon Šubic

Novoletno voščilo
Končalo se je zelo uspešno leto, v katerem
smo se razveselili tudi dokončanja šolskega
kompleksa v Cerkljah. Vsem, ki so podpirali
delo šole na materialnem in tudi pedagoškem področju, sodelovali s koristnimi predlogi ali spodbudami, se zahvaljujemo. Vsem
občankam in občanom, posebno staršem, ki
nam zaupajo svoje otroke, občinskim svetnikom in vsem, ki prispevate k neprestanemu
razvoju šole, želim srečno novo leto.
Ravnatelj Bogdan Sušnik

Tudi invalidi se potapljajo
Na šolskem parlamentu ob svetovnem dnevu invalidov so gostili
Barbaro Sleček, podpredsednico Zveze paraplegikov Slovenije.
Ob svetovnem dnevu invalidov (3. december) so predstavniki šolske skupnosti in njihova mentorica Saša Bogataj Suljanović orga-

Barbara Sleček je predstavila projekt Še vedno vozim
- vendar ne hodim.
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nizirali otroški parlament. V goste so povabili
Barbaro Sleček, podpredsednico Zveze paraplegikov Slovenije, ki si je leta 1999 v prometni nesreči poškodovala hrbtenjačo in postala
parapleginja. Po rehabilitaciji se je vključila v
Društvo paraplegikov jugozahodne Štajerske,
kjer že od vsega začetka aktivno deluje pri dejavnostih društva. Gostje parlamenta so bili
tudi učenci OŠ Orehek. Parlament sta vodila
Julija Rozman in Luka Bezovšek iz 9. a razreda.
Gostja je učencem predstavila projekt Še
vedno vozim - vendar ne hodim, ki naj bi prispeval k večji prometni varnosti ter potapljanje oseb s posebnimi potrebami. Učencem je
zaupala, da je kljub invalidnosti z lastno voljo
in trmoglavostjo našla nove hobije. Še vedno
je ostala športnica, obožuje sprehode, prav
tako pa se potaplja. Leta 2001 se je pri potapljanju kot edina ženska pridružila skupini šestih paraplegikov, sedaj pa navdihuje še ostale, ki bi se radi pridružili tej zvrsti rekreiranja. Kot podpredsednica društva Zveze paraplegikov Slovenije pomaga usmerjati mlade
pri vključevanju v njihovo vsakdanje življenje.
Simon Šubic

Okoljevarstvena projekta
V Oddelku podaljšanega bivanja potekata
dva okoljevarstvena projekta - ENO in Mavričniki. ”Pri projektu ENO je naš namen, da čim
več ljudi ozavestimo o podnebnih spremembah kot globalnem problemu,” je pojasnila
Katja Sodnik, učiteljica v OPB in knjižničarka, ki vodi projekt skupaj z Lilijano Skubic.
”Že majhne spremembe v vsakodnevnem ravnanju lahko vplivajo na zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, zato bomo poskušali od
predstavnikov lokalnih skupnosti, občine, župnije, članov mladinskega centra, zaposlenih na
pošti, šoli, v vrtcu in drugje pridobiti zaobljube, da bodo spremenili vsaj eno stvar v svojem
življenju,” pravi Skubiceva. Maskota projekta
je Francelj (na sliki), ki se hrani z zaobljubami.
Drugi projekt Mavričniki je namenjen razumevanju energije, saj se z učenci pogovarjajo o alternativnih virih energije. S. Š.

Vrtec, šola

Veseli december začeli s plesom
V plesni šoli Miki iz Jarš pri Domžalah smo imeli plesni dan.
S plesno šolo Miki iz Jarš pri Domžalah v
vrtcu Murenčki uspešno sodelujemo že več let,
saj njihovi strokovno usposobljeni plesni pedagogi izvajajo plesne urice v našem vrtcu v Cerkljah in v Zalogu. Ko so nam ponudili izvedbo
plesnega dne v njihovih plesalnicah v Jaršah,
smo bili brez premišljanja takoj za to. Vedeli
smo, da se bodo temeljito pripravili in da bodo
otroci uživali. Res je bilo tako!
V sredo, 3. decembra, smo se vsi skupaj odpeljali s tremi avtobusi v Jarše. Sprejeli so nas
prijazno v lepo urejenih prostorih, ki so zasijali kot sonce. Otroci so se takoj počutili sproščeno in ni jih bilo potrebno posebej vabiti k
plesu. Ogrevali so se vsi skupaj, potem pa so
se skupine razdelile v štiri manjše in program
so prilagodili starosti otrok. Na koncu je vsaka skupina zaplesala svoj novo naučeni ples.
Otroci so brezmejno uživali, saj jih dve uri
dolg program ni utrudil, nasprotno, energije
so imeli vedno več. Poleg plesa so otroci preizkusili svoje spretnosti tudi na športnem poligonu.
Ko smo se vračali v vrtec, so otroci pripovedovali, kako je bilo super, kako so plesali,
kakšne velike dvorane so bile in kako je bilo
fino pri telovadbi. Naslednji dan jih je zanimalo, ali bomo šli spet plesat. Tudi vzgojiteljice
smo bile zadovoljne, da smo se odločile za
takšno obliko dejavnosti. Veseli december smo
začeli s plesom in z dobro voljo. Čaka nas še
cel kup presenečenj in lepih doživetij.
Vsak dan v adventnem koledarju prinaša vrtčevskim otrokom novo presenečenje. Dogodki
so polni neke praznične čarobnosti, ki še bolj
povezujejo otroke v druženju in prijateljstvu.

Otroci v vrtcu Murenčki bodo v teh dneh izdelovali novoletne voščilnice, krasili novoletno
jelko, se učili nove pesmice, obiskala jih bo
Muca Copatarica in vsako skupino posebej
tudi dedki in babice, srečali se bodo z učenci
in učiteljicami prvih razredov, pekli bodo božično pecivo. Zaključni dogodki pa bodo najlepši; prihod dedka Mraza, božični koncert
vzgojiteljic in čajanka s pecivom ter novoletni
ples in praznično kosilo ob svečkah.
Tudi otroci v vrtcu v Zalogu vsak dan odpirajo jelenčke na koledarju, ki jim prinašajo zanimive dejavnosti. Poleg skupnih srečanj in
dogodkov z učenci prvega razreda in v zgodbi-

Na šoli poučuje tudi učitelj iz Zambije
V okviru razvojnega projekta Sporazumevanje v tujih jezikih, ki uvaja inovativne
pristope k poučevanju tujih jezikov z vključevanjem tujih učiteljev v razredni kurikulum, so na OŠ Davorina Jenka pred kratkim
zaposlili 26-letnega učitelja Stephena Mosesa Zuluja iz Zambije. Trenutno je na
enomesečnem uvajanju in se je že vključil
v delo na šoli. V Sloveniji živi že leto in
pol, pred tem pa je v Zambiji poučeval na
osnovni šoli. ”Delal sem s sirotami in z
otroki, ki prihajajo iz socialno šibkih družin. Spoznal sem, da so otroci pač otroci, ne
glede, kje živijo. Edina razlika med njimi je, da prihajajo iz različnih
okolij in imajo na voljo različne dobrine. Presenečen sem, kako odprti in
neverjetno gostoljubni so otroci v Sloveniji. Na OŠ Cerklje so me sprejeli z odprtimi rokami, zato se vsako jutro z veseljem odpravim na Gorenjsko,” je nekaj o sebi povedal Steve. S. Š.

ci Da bi Božiček ne zaspal, tudi drugega razreda, se bo odvijala slaščičarska delavnica z babicami in dedki, pa plesna delavnica z ljudskimi plesi in pesmicami ob spremljavi harmonike povabljenega očeta, starši otrok bodo ob obisku Božička zaigrali igrico Mojca praznuje
novo leto, učenci Glasbene šole iz Kranja pa
jim bodo izvedli glasbeni koncert. Starši se
bodo še enkrat srečali v likovni delavnici, kjer
bodo zavijali knjižna darila za svoje otroke.
Praznično kosilo ob svečkah in izmenjava dobrih želja pa bosta zaključila najlepši mesec v
letu.
Irena Naglič in Vlasta Košnik

tehniški dan. Pripravili so osem delavnic, v katerih so otroci pekli
piškote, ustvarjali s slanim testom, papirjem, glino. Zanimivost
delavnic je bila predvsem v tem, da so mlajši otroci pridno sodelovali
s starejšimi. Skupaj so izdelali darilne škatle, okraske, barvali so tudi
stekleničke. S temi izdelki so se 12. decembra predstavili na kranjskem
novoletnem bazarju, kjer so s kulturnim programom nastopili tudi
učenci iz Cerkelj. V Zalogu je tudi sicer zelo živahno, saj vsak dan
izpeljejo t. i. obogatitveni program, učiteljice in vzgojiteljice te dni
pripravljajo božično igrico, v kratkem pa pričakujejo tudi obisk glasbene šole. S. Š.

Praznični utrip v Zalogu
Tudi podružnična šola in vrtec v Zalogu sta že povsem praznično
okrašena, za kar so v prvi vrsti poskrbeli tamkajšnji učenci in varovanci vrtca. Kot je povedala vodja šole Mateja Vidmar, se je praznični
utrip v šolske prostore naselil že v začetku meseca, ko so pripravili
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December v Mladinskem centru Cerklje
Celo leto se je v Mladinskem centru Cerklje dogajalo ogromno zanimivih stvari in mesec december pri tem
nič ne zaostaja. Morda se je intenzivnost vsega samo še malo povečala.
Ogromno časa posvetimo medsebojnim odnosom in v decembru, mesecu obdarovanj, se
še posebej trudimo, da bi si podarjali še več
svojega časa, nasmehov in drobnih pozornosti.
Skupaj z našimi dedki in babicami ter starši

smo cel vikend pletli adventne venčke. Izkupiček od prodaje smo namenili delovanju našega
MC. Veseli smo bili vseh, posebno pa še staršev, ki so tudi s tem svojim dejanjem podprli
vse, kar počnemo. Adventne venčke so delali

Adventne venčke so izdelovali tudi najmlajši.

tudi naši najmlajši na igralnih uricah in torkovih ustvarjalnicah. Ker je bil za večino od njih
to prvi venček, ki so ga naredili, so jih za spomin odnesli domov.
Ker smo pridni, je mlajše otroke obiskal Miklavž v cerkvi, starejše, ki smo radi malo dlje
pokonci, pa je obiskal in obdaroval v večernih
urah na centru. Dejal nam je, da smo s svojimi
dejanji, ko pomagamo in smo tu drug z drugim, tudi mi Miklavži. Spodbudil nas je, da to
njegovo poslanstvo širimo tudi v prihodnje.
V teh dneh izdelujemo voščilnice, s katerimi
bomo razveselili naše najbližje, ter novoletne
okraske, s katerimi bomo polepšali naše domove. Tik pred božičem pa bomo postavili jaslice, ki jih bomo sami naredili iz gline.
Celo jesen smo se potepali po vsej Sloveniji
in predstavljali naš MC ter tudi druge spodbujali, da v svojih okoljih naredijo kaj z mladimi
za mlade. Ta mesec smo gostovali tudi na avstrijski ambasadi in na Primskovem razveseljevali vse, ki so včlanjeni v Naše korenine.
Vsem, ki nas podpirate, nas obiskujete, oblikujete naš program in z nami sodelujete, se
iskreno zahvaljujemo in vam želimo vse dobro
v novem letu!
Nataša Urh, vodja MC Cerklje

www.gorenjskiglas.si

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

Jelena Justin

Pozdravljene
gore
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Cena 20 evrov,

za naročnike 15 evrov + poštnina
Naročanje: po telefonu št.04/201-42-41
ali po el. pošti: narocnine@g-glas.si

Prireditev

Letos je bila rekordna repa
V Cerkljah so že devetnajstič tehtali najtežje oziroma merili največje pridelke. Na prireditvi A prideš ...
na naj pridelek 2008?, ki jo je občina organizirala v sodelovanju z Mladinskim centrom Cerklje,
so zabeležili nov rekord.
Letošnjo prireditev A prideš ... na naj pridelek 2008? so priredili nekoliko kasneje kot običajno, a se je povabilu organizatorjev odzvalo
kar precej pridelovalcev. Med njimi je bil tudi
Anže Maleš iz Poženika, ki je prinesel rekordno težko repo. Tehtala je kar 6,675 kilograma
in je tako za 37,5 dekagrama presegla doslej
rekordno repo iz leta 1998. Prav tako zavidljivo veliko repo je prinesel tudi Anžetov brat
Uroš, saj je tehtnica pri njej pokazala 6,415 kilograma.
Rekordu se je precej približala tudi podzemna koleraba Branke Žitnik iz Škofje Loke, ki
je tehtala 9,635 kilograma (rekord 9,685 kilograma iz leta 1997). Ostali pridelki se rekordnim težam niso približali. Najtežje zelje (7 kg)
je letos prinesel Miha Žitnik s Suhe pri Kranju, rdeča pesa Marije Šipec iz Češnjevka je
tehtala 3,40 kg, Jože Kalan iz Praš je na svoji
njivi pridelal 2,245 kg težak krompir in 1,425kilogramsko jedilno korenje. Med krmnimi pesami je tehtnica največ pokazala pesi, ki jo je
pridelala Lojzka Kerničar iz Bašlja (8,775
kg), krmno korenje Vide Grašič iz Strahinja je
tehtalo 2,25 kg, pri najtežji nadzemni kolerabi
pa se je tehtnica ustavila pri 3,92 kg, zrasla pa
je Francu Kropivniku z Zgornjega Brnika.
Podelili so tudi posebno nagrado, prejela pa jo
je Magda Osterman iz Češnjevka za zveriženo rdeče korenje.
Prireditev Naj pridelek je Turistično društvo
Cerklje na pobudo Janeza Kuharja prvič priredilo leta 1989. Doslej so jo organizirali devet-

Brata Anže (desno) in Uroš Maleš (na sredi) iz Poženika sta prinesla rekordno težki repi.
najstkrat, saj je vmes enkrat odpadla. Tudi letos jo je turistično društvo že odpovedalo, zato
je potem organizacijo prevzela Občina Cerklje,
pri izpeljavi prireditve A prideš ... na naj pride-

lek 2008? pa ji je pomagal Mladinski center
Cerklje, ki je pripravil zelo zanimiv in zabaven
program.
Simon Šubic, foto: Matic Zorman

TRGOVINA S PRODAJO IN ODKUPOM RABLJENIH AVTOMOBILOV
gsm: 041/816 528
avto.pris@s5.net

Vsem občanom in občankam občine Cerklje
želimo srečno novo leto in
se priporočamo tudi v letu 2009.

VRTNARIJA JENKO
Trata pri Cerkljah 18
Tel.: 04/25 22 666, 041 500 860
JDJ - AVRIKELJ, d.o.o., Spodnji Brnik 30, Cerklje

Sreča in zdravje,
ovita v plašč topline in domačnosti,
naj Vas spremljata skozi celo leto.

PRIS TRGOVINA, d.o.o.

Sp. Brnik 98, 4207 CERKLJE
tel./fax: 04/25 26 860

Erjavšek Zvone, s. p.
Slovenska c. 39, 4207 CERKLJE

tel.: ++386(0)4 252 91 30
Odprto vsak dan od 7. do 23. ure, ob četrtkih od 7. do 12. ure.

mesarija KEPIC
PREDELAVA MESA IN PRODAJA
Kepic Aleš, s.p., Krvavška 14, 4207 Cerklje,
CERKLJE: 04/25 26 900, 0590 24 979
PRIMSKOVO: 04/2042 659
PLANINA: 04/23 31 223
V naših prodajalnah Vam nudimo meso in mesne izdelke
po ugodnih cenah.

Cenjenim strankam se zahvaljujemo za izkazano zaupanje in
vam želimo vesel Božič ter srečno in zadovoljno Novo leto.
Se priporočamo.
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Najboljši je bil kostanjev med
Na četrtem regijskem ocenjevanju medu v Cerkljah je naziv prvaka Gorenjske za kostanjev
med prejel Franc Kastelic iz Škofje Loke.
Čebelarsko društvo Cerklje je letos pripravilo četrto regijsko ocenjevanje medu. Letos
so imeli čebelarji zaradi neugodnih vremenskih razmer slabo letino, kar se je poznalo
tudi po najmanjšem številu oddanih vzorcev
medu doslej. Strokovna komisija z
Biotehniške fakultete v Ljubljani je tako ocenila le 82 vzorcev cvetličnega, lipovega,
akacijevega, gozdnega in kostanjevega medu.
”Komisija je podelila 23 zlatih, 27 srebrnih
in 24 bronastih priznanj ter osem zahval,” je
na zaključni prireditvi, ki je bila sredi novembra, povedal Franci Strupi, predsednik cerkljanskega društva. Čebelarju z najbolje ocenjenim medom so podelili tudi pokal prvak
Gorenjske; letos ga je prejel Robert Kastelic
iz Škofje Loke, ki je strokovno komisijo
prepričal s kostanjevim medom, saj je zanj
prejel 31,8 od 32 možnih točk. ”Letos je
kostanjev med zares kakovosten, vendar pa ga
je bilo zelo malo. Bilo je preveč temperaturnih sprememb, zato je zelo malo časa
medilo,” je povedal Kastelic, sicer podpredsednik čebelarskega društva v Škofji
Loki.
”Kakovost medu je precej relativen pojem,
saj so tudi medi z nižjim priznanjem dobri. Za

Franc Kastelic iz Škofje Loke (oziroma njegove čebele) je letos pridelal odličen kostanjev med,
a žal ga je bilo malo.
potrošnike je bolj sprejemljiv kostanjev med,
ki je prejel le zahvalo, saj je precej manj
grenak kot kostanjev med z zlatim priznan-

jem,” je dejala mag. Malči Božnar, predsednica ocenjevalne komisije.
Simon Šubic

Suhomontažne storitve v gradbeništvu
- montaža sten in spuščenih stropov
- izgradnja mansardnih stanovanj
- vgrajevanje vrat in strešnih oken
- suhomontažni estrihi
Jerovšek Marjeta, s.p.

Marko Dobnikar, s. p.
Lahovče 84, 4207 Cerklje
tel. in fax: 04 25 26 770, gsm: 041/653 778

KLEPARS T VO IN KR OV S T VO

JENKO
Adergas 6, 4207 Cerklje na Gorenjskem
Tel.: 04/252 70 10, fax: 04/252 70 11, GSM: 041/647 499

POGREBNIK
Pogrebne storitve Dvorje
Dvorje 13
4207 CERKLJE
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d.o.o.

tel.: 04/252 14 24
041/624 685

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

Cenjenim gostom želimo
srečno novo leto in se priporočamo.

d.o.o

KLJUČAVNIČARSKE STORITVE
4207 Cerklje, Poženik 14a

MIHA GROŠELJ
Tel.: 04 25 22 574, fax: 04 25 25 859
GSM: 041 672 - 057

Prireditve

Večer folklore v Cerkljah
Na odru kulturne dvorane v Cerkljah se je konec septembra predstavilo deset upokojenskih
in otroških folklornih skupin.
V Društvu upokojencev Cerklje
so pred tremi leti ustanovili folklorno skupino Strmol, ki vadi
pod mentorstvom Branka Šmida,
v njej pa ta trenutek pleše osem
parov. Doslej so sodelovali že na
številnih folklornih srečanjih, gostovali so tudi že v Italiji. Njihova
vse večja zagnanost in številna poznanstva z drugimi folklornimi
skupinami v Sloveniji, predvsem
upokojenskimi, sta narekovali odločitvi, da so v okviru projekta
Progres - Teden enakih možnosti
zadnjo septembrsko nedeljo pripravili zanimivo prireditev Večer
folklornih skupin.
V do zadnjega kotička zasedeni
dvorani Kulturnega hrama Ignacija Borštnika v Cerkljah so plesale
vse generacije - od malčkov do
upokojencev, saj so se ljubiteljem
folklornih plesov poleg gostiteljev
predstavile tudi folklorna skupina
vrtca Murenčki Cerklje, otroška
folklorna skupina Preddvor, mladi
plesalci iz Slovenskega prosvetne-

ga društva Zarja iz Železne Kaple
ter folklorna društva Svoboda
Mengeš, DU Vipava, Kamnik in
Naklo. Zanimiv večer so še dodatno z ubranim ljudskim petjem po-

pestrili Kranjski furmani iz Akademske folklorne skupine Ozara.
”Glede na dober odziv gledalcev,
ki so povsem napolnili kulturno
dvorano, bomo poskušali priredi-

tev organizirati tudi prihodnje
leto,” je dejal Ivan Kropivnik,
predsednik DU Cerklje.
Simon Šubic,
foto: Matic Zorman

d.o.o.

TRGOVINA S KMETIJSKIM REPROMATERIALOM

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

FRANC ZORMAN, s. p.
- VARJENJE INOXA
- IZDELAVA IN MONTAŽA OGRAJ IZ INOXA
(nerjavečega jekla)
- KLJUČAVNIČARSKA DELA

ROOF-RR, d.o.o.

Praprotna Polica 18, 4207 Cerklje,
tel./fax: 04/25 22 134, gsm: 041/608 798
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Za slovo od leta zmagovali
Košarkarske ekipe nastopanje v letošnjem letu končujejo z zmagami, sporočajo iz
Športnega društva Krvavec.

V ŠD Krvavec so zadovoljni z uspehi svojih košarkarjev.
Doslej so bili najuspešnejši mlajši pionirji
Krvavec Tonač, ki so premagali vse ekipe
(Luko Koper z 41:33, Tolmin s 46:42 in Salonit Anhovo s 45:37) in so zasedli končno prvo
mesto na lestvici zahodne skupine SKL. Pionirji Europcar Krvavec so v 2. SKL zasedli četrto mesto, za Idrijo 2000, Triglavom in Parklji
Bežigradom ter pred Plama Pur Ilirsko Bistrico in Šenčurjem. Zlasti dobro so igrali ob koncu lige, ko so zmagali v Ilirski Bistrici (51:53)
in skoraj presenetili v Idriji, kjer so nesrečno
izgubili (67:66).
Uspešni so tudi kadeti ekipe Krvavec Botana,
ki so premagali Jesenice (69:65), Šenčur
(91:54) in Bežigrad (71:50). Mladinci igrajo v

2. SKL v skupini s Stražiščem, TCG Mercator
Škofjo Loko, Kranjsko Goro, Komenda, Pingvini Šmartno in z Gorenjo vasjo. Nazadnje so
pred domačimi navijači ugnali Gorenjo vas
(72:59), 21. decembra pa letošnje nastopanje
končujejo v Stražišču. Za drugo zmago so konec prejšnjega tedna poskrbeli člani, ki so po
zmagi v Žireh (87:98) premagali še Gorenjo
vas (85:78). Minulo soboto so igrali na Vranskem, 20. decembra pa v Cerkljah gostijo
Kranjsko Goro.
Pionirski ekipi se bosta kmalu udeležili Sončkovega dneva v Novi Gorici. Mlajši pionirji
bodo igrali proti ekipam Fogliano Italija, Šempeter in Parklji Bežigrad, starejši pionirji pa z

Novo Gorico, Radovljico in OŠ Komen. V
društvu se zahvaljujejo zvestim sponzorjem in
donatorjem, brez katerih zagotovo ne bi odigrali toliko tekem in doživeli veliko lepih trenutkov: Občina Cerklje in župan Franc Čebulj,
Europcar, Izolacija Kepic, pizzerija Botana,
pizzerija Tonač, Meteor, gostišče Češnar, BimLine, Simon Lombar, Mesarstvo Kmečki
Hram, Murnik, Avtopralnica Rožman, Miha
Begelj, Jernej Jerman, Matjaž Golob, Jože Korošec, dr. Franc Mezeg zobozdravstvo, brunarica Štern, Todivo, Krničar Milan, Romas,
Ro&bas, Simpex Kranj, Ambrož Andrej, Aerodrom Ljubljana in OŠ Davorin Jenko Cerklje.
Simon Šubic

Žoga je najboljša droga
Zgornje geslo, ki smo ga v Nogometnem klubu Velesovo izbrali za organiziranje raznih turnirjev,
taborov in predstavitev, je namenjen našim najmlajšim oziroma njihovim staršem, da se zavedo,
na kakšen način lahko svojim otrokom preko kluba nudijo zdrav in boljši jutri.
Minulo soboto, 13. decembra, smo organizirali turnir vseh nižjih selekcij - od U8 do U17, tako za deklice in kot dečke. Naš namen je bil,
da nogomet predstavimo tudi potencialnim članom, ki trenutno obiskujejo krožke preko šolskih interesnih dejavnostih v Cerkljah in Zalogu.
Skupaj smo odigrali nekaj tekem, se pomerili v spretnosti, se spoznavali in zabavali. Vsi nastopajoči so bili tudi simbolično nagrajeni.
Trenutno smo na polovici sezone, zato je o rezultatih še prezgodaj govoriti. V spomladanskem delu se lahko še veliko naredi za boljše rezultate, seveda če bomo v zimskem času aktivni. Večjega počitka ni, saj
treniramo preko cele zime. Mlajše ekipe se udeležujejo raznih turnirjev
doma in v gosteh, deklice U17 in U14 pa igrajo zimsko ligo v okviru
ŽNZS. Zadovoljni smo z delom trenerja ženskih ekip, saj je na področju pridobivanja novih članic pošteno okrepil ekipo. Zaenkrat gre po
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načrtih, upajmo, da bomo lahko kaj kmalu ponovno nastopali z mlado
ekipo članic. Že pa se približujejo zimske priprave, katerih naj bi se v
čim večjem številu udeležile ekipe U12, U14, člani, veterani ter deklice U14 in U17. Tokrat smo se odločili za spremembo in se bomo nastanili v velikem športnem centru Lignano (Italija), kjer nam za sprejemljivo ceno nudijo veliko različnih športnih aktivnosti. Namen priprav je
poleg treninga tudi druženje in skupno preživljanje prostega časa, saj
lahko le tako ustvarimo pozitivno klimo po posameznih ekipah, ki je
nujno potrebna za doseganje dobrih rezultatov. Zato upamo, da se
bomo dobro pripravili na spomladansko nadaljevanje sezone, ko si lahko na lestvici pridobimo še kako mesto višje.
Ob izteku starega leta vsem športnim navdušencem želimo vesele božične praznike ter srečno novo leto!
NK Velesovo

Šport

Uspešna rokometna jesen
Jesenski del sezone 2008/2009 tudi selekcije Rokometnega kluba Cerklje Pekarstvo
Kepic zaključujejo uspešno.
Članska ekipa je pred zadnjim gostovanjem v Radovljici zasedala prvo
mesto v 2. DRL - skupina center in se tako potegovala za eno od prvih
dveh mest, ki vodita v nadaljnje tekmovanje za prvaka 2. državne
rokometne lige. Članska ekipa se v jesenskem delu sezone - odigrali so
devet tekem - lahko pohvali s petimi zmagami in enim neodločenim
izidom. Na vseh tekmah je pokazala izredno homogenost, borbenost in
fairplay. Kot strelca izstopata Primož Korbar, ki je s 85 goli prvi strelec
lige, in Domen Likozar z 61 goli.
Uspešna je tudi mladinska ekipa, ki na polovici tekmovanja zaseda
četrto do peto mesto med desetimi ekipami v 2. DRL mladinci - zahod.
Še vedno pa imajo odprte vse možnosti, da se spomladi potegujejo za
čim boljšo uvrstitev.
Z rokometno igro se uspešno spoznavajo tudi mlajše kategorije (starejši dečki, mlajši dečki in starejše deklice), sporočajo v klubu, kjer so v
letošnji sezoni posebno pozornost namenili prav najmlajšim ljubiteljem
rokometne igre. V povezavi z Rokometno akademijo Uroša Zormana so
tako uspeli privabiti kar 40 dečkov in deklic. V sodelovanju z Osnovno
šolo Davorina Jenka, kluba in akademije Uroša Zormana 21. decembra
na Igu v Ljubljani pripravljajo srečanje staršev in otrok z ostalimi
skupinami, ki sodelujejo v tem skupnem projektu.
V rokometnem klubu vabijo vse občane, da se še naprej v čim večjem
številu udeležujejo domačih tekem, še posebej pa bi bili veseli večjega
obiska na tekmah mlajših selekcij. Vabljeni tudi, da si ogledate njihovo
prenovljeno spletno stran (http://www.rk-cerklje.si).
”Ob tej priložnosti bi se še posebno radi zahvalili županu Francu Čebulju in Občini Cerklje ter vsem sponzorjem in donatorjem. Ob koncu

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

S srečanja Uroša Zormana z najmlajšimi rokometaši v Cerkljah
leta vsem želimo vesele božične in novoletne praznike, vsem športnikom v občini pa čim več športnih uspehov,” želi upravni odbor
rokometnega kluba.
Simon Šubic

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.

Delovni čas: pon., tor.: zaprto
sre. - sob.: 11:00 - 22:00
ned.: 11:00 -16:00

Tel.: 04/252 16 34, 041/808 505
Poleg ostale klasične ponudbe Vam nudimo pester izbor domačih jedi
(kmečka pojedina, telečja obara z ajdovimi žganci, pečenica s kislim zeljem, ...)

20. in 27. 12. živa glasba
Sprejemamo rezervacije za skupine

Branko Korošec s. p., Dvorje 46/b, Cerklje

Dvorje 46/b, Cerklje
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Sezona kot v sanjah
Ko je Slavko Zorman s Praprotne Police lani prvič sedel v dirkalni avto, si niti v sanjah ni mislil, da se bo
že v svoji drugi sezoni zavihtel na sam vrh slovenskega prvenstva v gorsko-hitrostnem avtomobilizmu.
Da je Slavko Zorman za volanom hiter, so že dolgo vedeli mnogi, ki so ga videvali na poljih okoli
domače Praprotne
Police, kjer si je sproščal adrenalin kar s
svojimi civilnimi vozili. Prijatelji so mu
zato za 40. rojstni
dan želeli podariti
Slavko Zorman
nastop na eni dirki s
pravim, najetim dirkalnikom. Ker pa finančni
vložek samo v en nastop ne bi bil smiseln, je
Slavko s pomočjo prijateljev in sponzorjev z
veliko mero negotovosti vstopil v svet avtomo-

d.o
.o.

bilskega športa, kupil svoj Renault Clio Williams, skupine N, in lansko sezono končal z
uspešnimi nastopi na gorskih dirkah. Med privrženci dirk si je pridobil veliko simpatij in dobil nadimek ”slovenski Ragnotti”. Konec sezone se je odločil, da poskusi priti na sam vrh,
zato je kupil podobno vozilo skupine A, s katerim je v letošnji sezoni osvojil naslov državnega prvaka v svoji skupini.
”V drugi sezoni sem si želel nastopiti s čimbolj konkurenčnim vozilom. Po tehtnem premisleku med zmožnostmi in željami, se je zdela najbolj optimalna varianta Renault Clio Williams skupine A, kar se je sedaj, ko je vse za
mano, izkazalo za zelo modro odločitev. Konec dober, vse dobro,” nam je vedno nasmejan
in dobre volje povedal Slavko po vrnitvi z
zadnje dirke na Hrvaškem, kjer je do zadnjih
metrov bil negotov boj z izkušenim Rokom
Turkom za osvojitev prvega mesta v svoji skupini. ”Vesel sem, da mi je uspelo premagati
nekaj zelo izkušenih voznikov, ne samo v moji
skupini, ampak tudi v skupni razvrstitvi, kjer
sem končal sezono na šestem mestu, kar meni
osebno pomeni morda celo več kot prvo mesto
v svoji skupini.”
Sezona se za Slavka ni začela obetavno. Revizija motorja na novem Cliu se je zavlekla in
zato se je Slavko na prvi dve dirki podal s starim vozilom. Z novim Renault Clio Williamsom se je tako predstavil šele na tretji dirki na
Roglo. ”Sezona ni bila enostavna, zato sem toliko bolj zadovoljen sedaj, ko je vse za mano.
Moram se ob tej priložnosti zahvaliti mojim
sponzorjem - Petrofer, avtoprevozništvo Stele,

avtohiša Jenko, ključavničarstvo Zorman,
Roof, Brat in Brat, Miško, POS Elektronček,
CP Kranj, M hotel, Dom Trade, Mercator, izolacija Kepic, Todivo, občina Cerklje, Tisk Pintar, Rynkyu Kempo, Četrta pot, MP Video,
Hram Sv. Jošta, avtoličarstvo Kuhar, mizarstvo
Sitar, računovodstvo MI-ŠA, avtokleparstvo
JMJ in vinogradništvo Zarova. Posebej pa bi se
rad zahvalil Ćiziju, Frenku, Janezu, Marku,
Viliju, Duli, sosedovemu Franceljnu in ekipi
MP Video, ki me zvesto spremljajo na dirkah.
In kakšni so načrti za naprej: ”Želja mi je nastopiti v rallyju. Upam, da se mi bo uresničila
že naslednjo sezono, nekaj možnosti se kaže,
vse je seveda v prvi vrsti odvisno od finančnih
sredstev. Če katerega sponzorja zanima sodelovanje, naj se mi oglasi na 031/222 252. Ljubiteljem bencinskih športov pa sporočam, da
bomo v sodelovanju z ekipo MP Video pripravili promocijski DVD s povzetki letošnje sezone, katerega lahko naročijo na isto številko,” je
še dejal slovenski Ragnotti.
Simon Šubic

   

Gorazd Ciperle, s. p.
Lahovče 85, 4207 Cerklje
Mob.: 041 322 645, 041 767 506
Tel.: 04/25-26-810
Fax: 04 25 26 811
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Preša, d.o.o., Cerklje, Slovenska cesta 51
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Preventiva

Modri kotiček
V veljavi je novi zakon o eksplozivih, po katerem se pirotehničnih sredstev, katerih glavni namen je
pok (različne petarde), ne sme prodajati.
na uporaba pirotehnike pa je med 26. decembrom in 2. januarjem, in
sicer izven strnjenega dela naselja ter pod določenimi pogoji.
Vsem skupaj želim, da bi prihodnje leto prineslo veliko medsebojne
strpnosti, da bi se razumeli v krogu družine in da bi bila vaša pot tlakovana s srečo. Vse lepo v letu 2009!
Vodja policijskega okoliša Robert Šebenik

Leto je naokoli in še ne dolgo tega smo se dogovarjali o varnosti v
prometu ob začetku novega šolskega leta. Vse prehitro čas hiti in komaj
se zavedamo, kaj vse smo postorili v preteklem obdobju. Skrbeti moramo
za svojo varnost, za svoje zdravje in si po potrebi medsebojno pomagati.
Decembra se imamo navado obdarovati, voščiti lepe želje in strniti
poglede na dosežke v preteklem letu. V policiji je bilo izpeljanih veliko
projektov, tudi takšnih, ki so očem javnosti največkrat skriti, vendar se
odvijajo v dobro vseh nas. Ker je ”veseli december” tudi obdobje, ko je
na cestah največ prometa v nočnem času in ko se zgodi večje število
prometnih nesreč, apeliram na vse udeležence, da se zavedajo, koga vse
ogrožajo, če pred vožnjo uživajo alkoholne pijače. Ko je že nesreča, je
za poduk prepozno. Žal smo pred kratkim obravnavali nekaj zelo hudih
nesreč, vzroke in žal tudi razloge zanje pa poznamo ... Da je tragedija
ponavadi še večja, pripomore dejstvo, da je oškodovanec ponavadi tisti,
ki je zgleden voznik, na kakšnem izletu ali na poti na obisk, tisti, ki pa
se dolgočasi po lokalih, pa ostane brez praske ... Vsi skupaj se moramo
zavedati, da na cesti nismo sami, da imajo oškodovanci za seboj še
sorodnike, in trpljenje vseh posredno udeleženih je toliko večje.
Naj vas tudi obvestim, da je v veljavi novi zakon o eksplozivih, kjer je
med drugim pomembno tudi to, da se pirotehničnih sredstev, katerih
glavni namen je pok (različne petarde), ne sme prodajati (lahko se prodajajo sredstva, ki dajejo svetlobne signale in minimalni pok). Dovolje-

Butik domačega kruha in peciva
Ulica Franca Barleta 23 (bivša občina)

Delovni čas: pon.– pet.: 6.30 do 17.30,
sobota: 6.30 do 12.00.

Kavarnica
Delovni čas: pon.–čet.: 8.00 do 21.00,
pet.–sob.: 8.00 do 22.00 nedelja: 8.00 do 21.00.

Pekarna Umnik Šenčur, Nikolaj Umnik s.p., Kranjska cesta 38, Šenčur

Velika izbira pravih domačih medenjakov,
primernih tudi kot darilo.
Vabljeni na druženje v kavarnico.

Vesele božične praznike in srečno v letu 2009!
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Reševalna vaja na Krvavcu
Na Krvavcu so pred zimsko sezono izpeljali skupno reševalno vajo v primeru okvare žičniške naprave.
Na vaji so sodelovali tudi domači gasilci.
Na Krvavcu sta zaradi tehnične okvare obstali kabinska žičnica in šestsedežnica Vrh Krvavca, med nebom in zemljo pa je zato ostalo
ujetih 24 ljudi, ki so jih morali reševalci rešiti
s pomočjo vrvi in lestve s košaro, vgrajene na
teptalec snega. Takšen je bil scenarij oktobrske
vaje reševanja z žičniških naprav Nesreča na
žičnici - Krvavec 2008, v kateri je sodelovalo
okrog osemdeset predstavnikov upravljavca
smučišča RTC Krvavec, uprave za zaščito in
reševanje (URSZR), gorskih reševalcev, jamarjev, poklicnih in prostovoljnih gasilcev, helikopterske enote slovenske vojske, policistov,
nujne medicinske pomoči, Rdečega križa,
Centra za socialno delo in Občine Cerklje.
”Žičničarji se vsako leto usposabljamo tudi
za reševanje z žičniških naprav, pred začetkom
letošnje smučarske sezone pa smo se odločili
za širšo vajo, da preverimo usklajenost
različnih ekip zaščite in reševanja. Vsi skupaj
pa upamo, da bo ostalo le pri vaji,” je pojasnil
Srečko Retuznik, direktor RTC Krvavec. Kot
je dejal, na Krvavcu še niso imeli primera, ko
bi morali obiskovalce reševati s sedežnic, saj
so vse žičniške naprave poleg elektromotornega pogona opremljene tudi z dizelskim
pogonom.
Po podatkih URSZR je bilo v Sloveniji v
zadnjih petih letih devet takšnih žičniških
nesreč, v zadnjem letu pa dve, je dodal
vodja kranjske izpostave URSZR Jernej
Hudohmet. ”Če ostanete ujeti na žičnici, je
najbolje ohraniti mirno kri in poslušati napotke

Obtičali so med nebom in zemljo.
upravljavca. Nikakor ne skačite sami z naprav,
počakajte na prihod reševalcev,” svetuje Hudohmet. V skladu z zakonom morajo sicer
reševalci vsako žičniško napravo izprazniti v
treh urah in pol. ”Varnost na slovenskih žičnicah je zelo dobra, saj v petdesetih letih be-

ležimo le dve smrtni žrtvi. Do nesreč na
žičniških napravah sicer v zadnjih letih najpogosteje prihaja zaradi napak delavcev, predvsem pri vzdrževanju,” je povedal Zlatko Bahovec, republiški inšpektor za promet.
Simon Šubic, foto: Tina Dokl

Tudi šolarji vedo, kako kuriti
Komisija za preventivo Gasilske zveze Cerklje je oktobra - v mesecu varstva pred požarom
- razpisala natečaj likovnih del na temo Varno kurjenje v naravi.
Namen natečaja je bil spodbuditi otroke k razmišljanju, kakšno kurjenje je varno kurjenje. Izmed vseh prispelih likovnih del so bila
izbrana tri najboljša dela, avtorji pa so bili nagrajeni s praktičnimi
nagradami. V kategoriji razredne stopnje je največjo pozornost pritegnilo delo avtorjev Tamare Šter, Tjaše Merlin, Nike Bobnar in Tamare
Zorman iz 4. c razreda ter delo avtorjev Monike Hudobivnik, Tanje
Vojsk, Ane Slatnar in Petre Maleš iz 3. b razreda.
V kategoriji predmetne stopnje sta najboljšo risbo (desno) ustvarila
Gal Kuhar in Gašper Zevnik iz 7. b razreda. Njuna risba je bila izbrana
tudi za absolutno najboljše delo tako v estetiki kot temi. Naziv najboljšega dela sta si prislužila z izvirnostjo in kontrastom, ki ga slika
nudi. Na njej je prikazano varno kurjenje, s pravilno zavarovanim
kuriščem in vedrom vode, kot gasilnim sredstvom, s katerim je po koncu kurjenja potrebno kurišče pogasiti. Da je kurjenje varno, nam
prikazuje tudi zadostna oddaljenost kurišča od gozda. Desni del slike
pa nas seznanja z nepravilnostmi. Poleg nezavarovanega kurišča nam
prikazuje prepoved uporabe vnetljivih tekočin.
Slika, ki bo krasila prostor Gasilske zveze Cerklje, je lahko v velik
vzor tako najmlajšim kot številnim drugim občanom pri varnem kurjenju. Vsem sodelujočim želimo varno kurjenje, nagrajencem pa
iskrene čestitke!
Komisija za preventivo
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Križanka

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

z.o.o.

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

1. nagrada: bon v vrednosti 30 EUR; Rešitve križanke (nagradno geslo) pošljite na dopisnicah do srede, 24. decembra
2. nagrada: bon v vrednosti 20 EUR; 2008 na Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, 4001 Kranj ali pa jih oddajte v naš
3. nagrada: bon v vrednosti 10 EUR. poštni nabiralnik. Izžrebance bomo objavili v Gorenjskem glasu 31. decembra 2008.

Vesel božič in srečno novo leto 2009!
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