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Neodgovorne kritike opozicijskih
svetnikov LDS, SDS in dveh list

Ob novoletni izdaji Novic izpod Krvavca sem
bil nemalo presenečen in nenazadnje tudi razo-
čaran, kako so nekateri svetniki kritično oce-
njevali minulo delo mene kot župana in posle-
dično tudi občinske uprave. Razočaran z vidi-
ka, da prihajajo božično-novoletni prazniki, ko
po našem katoliškem izročilu in civilizacij-
skem načinu ravnamo spravljivo in si zaželimo
miru vsaj v tistih dneh. 

Božične praznike sem tako zaradi nekorek-
tnega napadanja in kupa demagogije doživljal
z zelo mešanimi občutki. Moje presenečenje je
bilo še večje, ker so pisci člankov oziroma
svetniki samo povzeli moje razlage na sejah
občinskega sveta o tem, kje tičijo nevarnosti za
občino v načrtovanih investicijah (kanalizacija,
krvavški sistem, izgradnja doma starostnikov),
skratka pri čem moram oz. moramo pri raznih
pogajanjih biti pazljivi, da bo občina lahko
normalno in finančno neškodljivo zagotovila
realizacijo omenjenih projektov. Predvsem
sem bil presenečen, da na samih sejah občin-
skega sveta ni bilo izpostavljenih takih vpra-

šanj, kritik ali morda
tudi pobud, kljub temu
da svetnike pozivam,
naj vprašajo, če jih kaj
zanima, oziroma jih
vabim na pogovore o
konkretnih temah v
občinske prostore. 

Zgodba se ponavlja,
pravi svetnik Andrej
Kosec. Ja, občina ima
jasno določene pristoj-
nosti in ena od teh je tudi komunalna infra-
struktura. Na tem področju je bila občina Cer-
klje ena najuspešnejših ne samo na Gorenj-
skem ampak tudi v Sloveniji. Ne da je bila
samo razvojno naravnana na tem področju,
ampak tudi na ostalih področjih. Sprejeli smo
prostorski red, s katerim smo zagotovili mož-
nost razvoja obrtništva in podjetništva. Nekate-
rim svetnikom, ki kritizirajo, da za obrtnike in
podjetnike ni danih pogojev, naj povem, da je
še ogromno možnosti za izgradnjo oz. presta-
vitev njihove dejavnosti v cone ob letališču Br-
nik. Na občini smo imeli tudi več pogovorov
na temo podpore nakupu teh zemljišč s strani
domačih obrtnikov in podjetnikov za prestavi-
tev njihove dejavnosti na to območje. Zakaj
doslej te možnosti niso izkoristili, je treba
vprašati njih. 

Sistematsko smo pristopili tudi k izgradnji
šolsko-kulturnih, športnih, gasilskih in upra-
vnih objektov ter zdravstvenih in zobozdrav-
stvenih prostorov. S tem tudi odgovarjam svet-
niku Antonu Kopitarju, ki zastavlja vprašanje
občanom, ali nas ostale občine že prehitevajo.
Gospod Kopitar bi glede na njegov četrti man-
dat občinskega svetnika lahko vedel, da je bila
občina Cerklje pred dobrimi desetimi leti od
154 občin po razvitosti na 137. mestu, danes pa
je med 210 občinami na 12. mestu. Svetniku
Kopitarju zato postavljam javno vprašanje, kje
je bil LDS v teh mandatih, da niso opazili, kaj
se je v občini Cerklje naredilo in zgradilo. Pri-
družujem pa se njegovemu naslovu: ”Ali je to
znanstvena fantastika, da je občina Cerklje do-
segla tako visoko stopnjo razvitosti?” 

In še ena od anekdot, ko se je gospod držav-
ni poslanec Branko Grims v lanskem letu
(2008) pred parlamentarnimi volitvami najavil
za sestanek v uradu župana v prisotnosti ob-
činskega svetnika Andreja Kosca. Eno od
vprašanj poslanca Grimsa je bilo: ”Kakšno po-
moč občina Cerklje potrebuje?” Moj odgovor
je bil sledeč: ”Lepo, da ste se oglasili, saj vi-
dim nekaj mojih starih poslanskih prijateljev,
toda pričakoval sem vas že v začetku vašega
mandata. Potrebovali smo marsikatero pomoč,
predvsem s finančnega vidika za izgradnjo
kulturnega hrama.” Pa pravi g. Grims: ”Saj
sem se kdaj tudi potrudil, da bi kakšna sredstva
pridobil za Občino Cerklje na Gorenjskem. Po-
sebej sem se prizadeval pri ministru za kulturo

g. Vasku Simonitiju (kulturni hram), pa ni
šlo.” In pravi še: ”Kadarkoli sem občino Cer-
klje omenil za pridobitev kakršnihkoli sred-
stev, so mi dejali, da občina Cerklje ne potre-
buje nobene dodatne finančne podpore, ker je
ena izmed najrazvitejših v Sloveniji, in Čebu-
lju povejte, da smo ponosni, kar se je zgradilo
pod njegovim vodstvom v zadnjih 14 letih.”

Občina Cerklje na Gorenjskem gradi kanali-
zacijski sistem že od leta 2000 (zahodni del
občine je že priključen na čistilno napravo v
Češnjevku). Po mojih načrtih je lahko v osred-
njem delu občine zgrajen kanal in priključen
na čistilno napravo do leta 2012, vzhodni del
pa do leta 2013. Evropska direktiva predpisuje
za tako velike občine, kot je naša, da morajo do
leta 2017 zgraditi 80 odstotkov kanalizacijske
infrastrukture. Vsekakor pa razumem tiste ob-
čane in tudi svetnike, ki imajo svoje kanaliza-
cijske sisteme priklopljene na sosedove grezni-
ce ali pa niso gradili svojih objektov v skladu z
veljavno zakonodajo.

Trditev, da se realizirata le dve tretjini projek-
tov in da se večji projekti prelagajo v naslednja
leta, ne drži. Za osvežitev spomina pozablji-
vim svetnikom naj povem, da je ob občinskem
proračunu sprejet tudi Načrt razvojnih progra-
mov, v katerega so vključeni predvsem izved-
beni projekti. V preteklih letih in mandatih
smo realizirali vedno več projektov od načrto-
vanih ali pa smo projekte razširili na podlagi
nujnosti oz. dogovora in zahtev občank in ob-
čanov občine Cerklje. 

Iz zapisnikov sej občinskega sveta v preteklem
mandatu je zaslediti, da je prav svetniška skupi-
na SDS vedno imela največ pripomb k razširit-
vi projektov ali odpiranju novih projektov, ki so
bili nujni za normalno financiranje občanov in
občank na območju občine Cerklje. Tako da
sredstva niso ostajala na osnovi nerealiziranih
projektov, ampak racionalizacije porabe sred-
stev občinske uprave, dnevnic, reprezentanc in
seveda tudi na samih projektih, kjer smo na po-
gajanjih dosegli vedno nižje cene, kot so bile
podane ponudbe izvajalcev. Uspešni smo bili
tudi pri reklamacijah izvedenih del, s čimer smo
uspešno zniževali vrednost plačila določenih
projektov. Poleg tega je v proračun vedno dote-
kalo več sredstev, kot je bilo predvideno, in to
predvsem na podlagi dobrih poslovnih odloči-
tev, predvsem v 2. in 3. mandatu, in gospodarje-
nja z obstoječimi sredstvi, toda ne na račun več-
jih položnic občank in občanov. In to je tudi
eden od razlogov, da smo imeli pri sprejemu le-
tošnjega proračuna 3,5 milijona evrov prihranje-
nih sredstev iz preteklih let. 

Občinski proračun občine Cerklje ne bo do-
živel recesije, kar je ugotovitev svetnika Mar-
jana Ropotarja ali pa mogoče njegova pisca, in
seveda obdobje debelih krav bo v občini še tra-
jalo, daleč od tega, da bi bil svetnik Marjan
Ropotar oz. njegov pisec, za to zaslužna.
Upam, da bom v naslednjih Novicah lahko dal

Župan Franc Čebulj

Na naslovnici: kurenti kmalu spet v Cerkljah
Foto: Otmar Rahne
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tudi odgovor svetniku Marjanu Ropotarju ali
njegovemu piscu na vprašanje o porabi sred-
stev iz proračunske postavke Reprezentanca.
Nadzornemu odboru sem že posredoval pisni
zahtevek, da preveri vse postavke, za katere sta
svetnik Marjan Ropotar ali pisec namigovala,
da so sredstva namenjena za samega župana. 

Vsekakor je pa eno od pogostih sprenevedanj
svetnika Andreja Kosca, kako graditi dom sta-
rostnikov v Cerkljah. Najprej bi rad odgovoril
na njegove trditve, kako bi bilo bolje graditi
manjši dom, samo za potrebe občanov občine
Cerklje. Tak manjši dom za lastne potrebe s 40
ležišči je v Naklem skoraj leto dni že zaprt.
Razlogov za to je kar nekaj. Tak dom je nera-
cionalen ali bolj jasno povedano, tak dom je
dražji od domov, ki imajo več kot 150 kapaci-
tet. To sem tudi jasno razložil na seji sveta in
tudi vsi finančni indeksi po vsej Sloveniji ka-
žejo, kakšen dom je najcenejši za uporabnike.
To kaže na to, da vaša svetniška skupina še
vedno nasprotuje izgradnji doma starostnikov s
kapacitetami, ki so cenovno primerljivi z dru-
gim domovi po Sloveniji. Eno od največjih
sprenevedanj pa je ravno to, in mislim, da tudi
občani in občanke niso pozabili, kako ste orga-
nizirali pred tremi leti manjši miting v zadruž-
nem domu v Cerkljah. Na samem mitingu je
tekla beseda proti izgradnji doma v Šmartnem,
ker da s tolikšnimi kapacitetami doma ne po-
trebujemo. 

Seveda najbolj zanimivo je to, da pri vseh va-
ših obljubah, kaj lahko storite v tem mandatu,
niste predlagali nove lokacije, novega investi-
torja. Skratka; še vedno poslušam enake bese-
de ”dom gradimo za naše občanke in občane”,
kar še daleč ni ekonomska realnost. Stališča
vaše svetniške skupine se ne glede na sestavo v
bistvu ne spreminjajo in so identična stališču
civilne iniciative Šmartnega in Poženika, ko
ste delali z roko v roki, kako preprečiti izgrad-
njo doma starostnikov v Šmartnem. Nasproto-

vanju civilne iniciative in svetniške skupine
SDS v prejšnjem mandatu smo tudi v določe-
nih točkah prisluhnili in na osnovi tega šli v
ponovne postopke za sprejem spremembe lo-
kacijskega načrta (LN). 

Kljub spremembam LN in upoštevanju vaših
pripomb se je nasprotovanje nadaljevalo. Ne
samo to, na vseh možnih državnih vejah obla-
sti je bilo čutiti, da so bili vaši vplivi tudi
uspešni. Iz zanesljivih virov je bilo slišati, da
ste s civilno iniciativo že proslavljali in odpira-
li šampanjec, kako ste zmagali proti Čebulju.
Naj vam še povem, da niste zmagali proti Če-
bulju in da ste uspešno nasprotovali temu pro-
jektu, katerega boste morda tudi sami kmalu
potrebovali za sebe ali za svoje najbližje. Mo-
goče boste za to prejeli kakšno občinsko na-
grado, po vsej verjetnosti bo predlagatelj civil-
na iniciativa Šmartno ali obratno. 

Projekt je bil zasnovan pred petimi leti in te-
daj je predstavljal vrednost 4 milijone evrov,
vstop v EU ga je podražil in je danes vreden 11
milijonov evrov. Ja, na tak način se ta projekt
resnično odmika, predvsem iz razlogov recesi-
je, bančne krize in nujnih projektov občine, ki
so v programih občinskega proračuna vezani
na pridobljena sredstva iz evropskih finančnih
skladov. Ja, res ste bili uspešni, tisti svetniki in
nekateri člani SDS (nekateri člani SDS so iz-
gradnjo doma starostnikov v Šmartnem tudi
podpirali) ter aktivni člani civilne iniciative, ki
ste temu projektu nasprotovali. S tem ste nare-
dili neprecenljivo materialno škodo Gradbincu
Gip, največ pa ste škodovali ugledu občine.
Projekt bi bil lahko že v ponos Občine Cerklje
na Gorenjskem. V tolažbo mi je to, da smo dva
dni pred božičem podpisali koncesijsko pogod-
bo, kar daje še vedno upanje, da se bo mogoče
projekt začel realizirati, če ga bo skoraj v celo-
ti investiral Gradbinec Gip Kranj. 

Vsem tistim svetnikom ali občanom, ki želi-
jo javno polemizirati z menoj kot županom in

ocenjujejo, da z mano in občinsko upravo po-
teka slaba komunikacija, predlagam, da se o
problemu, o katerem želite javno polemizirati,
do potankost seznanite, tudi o pristopu ukre-
panj občinske uprave ali osebno mene (ne da
me po elektronski pošti žalite), ker boste s tem
prispevali k hitrejšemu in boljšemu reševanju
nastalih problemov v prid naše skupnosti. Pre-
pričan pa sem, da takih polemik ne bi bilo, če
bi svetnice in svetniki, predvsem tisti, ki niso
vključeni v nobeno društveno dejavnost, iz-
boljšali pregled nad delom občinske uprave in
življenja na območju občine Cerklje. 

Glede na cinično ocenjevanje predvsem svet-
nika Marjana Ropotarja ali njegovega pisca si
lahko pogledate seznam največjih projektov in
investicij v prvi polovici tega mandata.

Župan Franc Čebulj

- gradnja gasilskega doma Cerklje
- izgradnja in nabava opreme kulturne dvorane Cerklje
- kanalizacija Zgornji Brnik-Vovke-Cerklje
- kanalizacija Dvorje
- vodovod Ambrož-Škrjančevo-Stiška vas
- rekonstrukcija lokalnih cest
- obnova in izgradnja komunalne infrastrukture Zg. Brnik (cesta R3-639)
- obnova vodovoda Pot na Vovke-Cerklje
- geodetski posnetki Zg. Brnik-Sp. Brnik-Lahovče-Vopovlje
- projekt Zbirnega centra Cerklje
- projekt kanalizacije Pšata-Zalog
- projekt vodovoda Zg. Brnik-Vovke-Cerklje
- projekt sekundarne kanalizacije Zg. Brnik vzhod-zahod
- projekt Petrovčeve domačije
- izgradnja JR Apno
- izgradnja JR Adergas
- izgradnja JR Dvorje
- izgradnja JR Glinje
- izgradnja JR Grad
- izgradnja JR Poženik
- izgradnja JR Stiška vas
- izgradnja JR Zg. Brnik
- izgradnja pločnika Dvorje
- izgradnja kamnitno-betonskega zidu Adergas
- žična ograja osnovne šole

- nadstrešek kulturne dvorane
- obnova Petrovčeve domačije
- izgradnja Zbirnega centra Cerklje
- rekonstrukcija lokalnih cest
- projekt nogometnega centra Velesovo
- pločnik ob Cesti v Polico
- izgradnja kanalizacije Cesta v Polico
- izgradnja kanalizacije 4. oktober
- izgradnja JR Cerklje (Stara cesta, Ulica Janeza Mežana, Ulica A.

Vavkna, Cesta v Polico, Ulica 4. oktobra, Ulica I. Hribarja)
- izgradnje JR Ambrož
- obnova prižigališča JR Pšenična Polica
- obnova vodovoda Cesta v Polico
- obnova vodovoda Ulica 4. oktobra,
- obnova vodovoda Ulica. A. Vavkna
- obnova vodovoda Ulica J. Bobnarja
- obnova šolskega igrišča
- obnova in izgradnja Hribarjevega zidu
- izgradnja dvorišča kulturne dvorane
- rekonstrukcija lokalnih cest
- obnova vodovodnega omrežja Zg. Brnik-zahod
- obnova vodovodnega omrežja Ulica J. Mežana
- obnova vodovodnega omrežja Ulica I. Hribarja
- obnova vodovodnega omrežja Ulica F. Barleta
- izgradnja vodovoda Blate

Seznam investicij in projektov v prvi polovici mandata

Novoletni srečanji
V okviru božično-novoletnega praznova-

nja sta v občini Cerklje potekali dve sreča-
nji. Prvo je bilo sredi decembra v Kultur-
nem domu Ignacija Borštnika, pripravila,
organizirala pa ga je Občina Cerklje, ki je
na srečanje poleg občinskih svetnikov in
zaposlenih v občinski upravi prvič povabi-
la tudi predstavnike vseh društev v občini,
večje sponzorje društev in poslovne part-
nerje. Čez dvesto gostov si je ogledalo
monodrami Čistilka Marija in Poroka 
čistilke Marije v izvedbi Mojce Partljič.
Tradicionalno novoletno srečanje je bilo v
organizaciji župnika Petra Miroslaviča
tudi v samostanu v Adergasu. Poleg dru-
gih župnikov v občini so na srečanje ved-
no povabljeni tudi predstavniki občinske
skupnosti - župan, občinski svetniki in 
občinska uprava. S. Š.
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Polna kašča za 
sušna leta

Že v starih časih je veljalo, da dober gospo-
dar del bogate letine shrani v kaščo za težje
čase, za sušna leta. Prevedeno v trenutno fi-
nančno in vse bolj splošno gospodarsko krizo
pomeni, da se čas v občini Cerklje ne bo usta-
vil, da bomo priča novim pridobitvam v na-
slednjih letih in kar je tudi zelo pomembno,
da bo delo za številna podjetja od projektant-
skih, gradbenih in drugih. Rekordni proračun
za leto 2009 v vrednosti skoraj 11 milijonov
evrov, ki zajema okrog 3,5 milijona evrov,
prigospodarjenih v preteklih letih, nam bo
omogočil hitrejšo izvedbo številnih zahtevnih
projektov. Po drugi strani pa je najboljši do-
kaz, da občina Cerklje kljub velikemu na-
predku v zadnjem desetletju posluje z lastni-
mi prilivi finančnih sredstev. Pomeni, da ni

zadolževanja, kar je
občasno slišati od po-
sameznih občanov. 

Več denarja bo omo-
gočilo pospešitev iz-
gradnje prizidka k vrt-
cu Murenčki še letos,
če ne bo preveč zaple-
tov na javnem razpisu
za dela. Z obnovitvijo
centralnega ogrevanja

in še drugih vzdrževalnih del v osnovni šoli bo
zaključen ciklus velikih vlaganj v šolski šport-
ni in kulturni center, ki je po mnenju številnih
obiskovalcev lahko v ponos Cerkljam. V jese-
ni bo odprtje lepo prenovljene Petrovčeve hiše
s knjižnico.

Največ sredstev je namenjeno izgradnji kana-
lizacije na Zgornjem Brniku, od Spodnjega
Brnika do Lahovč z ureditvijo krožišča, ceste
in pločnika na Spodnjem Brniku. Pomemben
je začetek del ob Pšati proti Poženiku z nada-
ljevanjem proti Zalogu in Cerkljanska Dobrava
proti Zalogu z nujno rekonstrukcijo vodnega
omrežja.

V pospešeni gradnji kanalov tudi zaradi po-
treb razvoja letališke infrastrukture in dejavno-
sti okrog letališča se odpirajo nekatera vpraša-
nja navezovanja na čistilne naprave, kjer trči-
mo ob interese sosednjih občin. Potrebno bo
veliko usklajevanj in zahtevnega dela za župa-
na in občinsko upravo, da se bo našlo najbolj
optimalne rešitve. Podobno je tudi z obnovitvi-
jo krvavškega sistema vodovoda, ki je vitalne-
ga pomena ne samo za Cerkljansko občino,
ampak tudi sosednje, kjer se kandidira za sred-
stva evropskih skladov, kar bo pomembno
vplivalo na proračune prihodnjih let. Vpraša-
nje komunalnih odpadkov na Gorenjskem pa je
tako rekoč zvezda stalnica, ki terja nujne rešit-
ve še letos. Občinske svetnike nas je župan
seznanil z odprtimi vprašanji in ovirami pri iz-
vedbi projektov na zadnji lanski seji. Vsa gla-
sovanja na občinskem svetu kot tudi odločanje
o proračunu so imela visoko podporo, zato nas
je svetnike Liste za razvoj vasi pod Krvavcem
neprijetno presenetila kritika v predbožični iz-
daji Novic izpod Krvavca, kjer so se pojavila s
strani nekaterih opozicijskih svetnikov taista
pojasnila župana v drugačni luči predvsem kot
kritika njegovega delovanja. 

Ob zaključku naj poudarim, da je proračun
2009 zelo razvojno naravnan, saj je več kot 70
odstotkov sredstev namenjenih investicijam.

Janez Korbar, 
Lista za razvoj vasi izpod Krvavca

Slika preteklih let
Rekordni proračun za leto 2009 in prenos 3,5

milijona evrov iz preteklih let je dovolj velik,
da mi ni jasno, zakaj je bil ne dolgo nazaj pro-
blem dati 500 evrov za črpalko, ki so jo hoteli
imeti gasilci v Zalogu, in kjer smo na koncu
denar vzeli iz postavke podžupan (ki ga takrat
ni bilo), ker drugje ni bilo možno zagotoviti
denarja za investicijo. 

Proračuni občine so
bili vedno po željah in
potrebah župana, niko-
li pa niso bile pri pri-
pravi na sodelovanje
poklicane ostale stran-
ke in liste, da bi dose-
gli soglasje za investi-
cije in potrebe v občini
oziroma ideje drugih o
razvojnih načrtih in ci-

ljih. Tudi letošnji proračun je slika preteklih let
po že ustaljeni praksi investicij, ki pa niso ved-
no v sozvočju okoli potreb v občini in Cer-
kljah. LDS je za proračun glasovala, podala
svoje pripombe, ki kot vedno niso bile upošte-
vane, in tako se nič ne more spremeniti, saj je
izglasovanje zagotovljeno.

Že sprejeti proračun v nekaterih postavkah
daje nerazumljive zneske za dejavnosti, pri ka-
terih bi pričakovali večjo angažiranost za bolj-
še delovanje in napredek. Za turizem namenja-
mo 32 tisoč evrov, pa še vedno nimamo pano-
ramske informativne table Cerkelj in uličnega
pregleda, niti se ne kaže nikakršen interes za
postavitev avto kampa in ali bo to prinesla reši-
tev v prenovljeni Petrovčevi hiši, kjer naj bi bil
tudi turistični informativni center in profesio-
nalni uslužbenec(?). Upajmo. Za nakup stano-
vanj pa imamo namenjenih 70 tisoč evrov, po
ukinitvi občinskih kreditov za gradnjo in obno-
vo do sedaj nismo storili nič pretresljivega na
tem področju in se lahko sprašujemo, ali ima
občina stanovanje za intervencijo v primeru, da
bi morali začasno preseliti nekoga. Nič bolje se
ne bo godilo na področju pospeševanja in pod-
pore gospodarstva, obrti in podjetnikov za pi-
škavih 2.400 evrov, bo pa lažje kmetom pri 60
tisoč evrih subvencij. Ni se pa našlo nekaj de-
narja, da bi v spodnjem delu Dvorij namestili
cestno ogledalo za večjo varnost v prometu.

In kje je postavka ”Cerklje osrednji prostor
občine”? Je ni in tako še vedno ostajamo brez
dokončne ureditve prostora, saj se niti ne reali-
zira ureditev prostora pred cerkvijo (po zamis-
li tlakovana elipsa), bomo pa zato dobili par-
kirne prostore in nobenih nakupov zemljišč za
gradnjo stanovanj v prostoru med bivšim
zdravstvenim domom do ceste v Pšenično Po-
lico. Imamo pa večji proračun. Bi pa za večjo
varnost lahko pričeli postopek za izgradnjo
krožišča v Cerkljah in posredno tudi zmanjša-
nje hitrosti skozi naselje.

Kaj se dogaja s prostori bivših družbeno po-
litičnih organizacij in kino dvorane, ki je pri-

padel občini? Ali je narejena bilanca razdelit-
ve? Če je, kje je denar v proračunu za vzdrže-
vanje? Če ga je še kaj v lasti občine.

Zato pa dajemo 27 tisoč evrov redarsko-in-
špekcijskim službam (če jih želite videti v ob-
čini, jih kar sami pokličite), ki bodo skrbele za
red in (tako smo bili informirani) jih je predpi-
sala država, ki pa naj raje poskrbi za ponovno
postavitev policijske postaje v Cerkljah, saj jo
je sama ukinila, oziroma naj to službo sama fi-
nancira, brez pomoči občinskega proračuna.

Za varstveni center Taber namenja proračun
395 tisoč evrov, in v kolikor res pride do gradnje,
bo delež občine bistveno večji (v milijonih ev-
rov), kar pa pomeni, da tudi že omenjenih 3,5
milijona evrov ne bo dovolj in nam lahko sledi
zadolževanje za investicijo, ki je v lasti občine.
Kdaj se bo pričela izgradnja, pa tako ne ve nihče.

V razvojnih načrtih za letos imamo postavki
”Nogometni center Velesovo” v višini 736 ti-
soč evrov (nismo še videli izdelanih načrtov,
ga pa podpiramo) in ”gradnja vrtca” v višini
524 tisoč evrov, za katerega pa ni ne načrta ne
nobene dokumentacije, zato je izvedba te inve-
sticije vprašljiva, tako kot neprestano odmika-
nje krožišča na Spodnjem Brniku, v katerem
bo udeležena tudi občina.

Med investicijo in realizacijo je velika ali majh-
na pot, zato ne bo presenečenje, da bomo imeli v
letu 2010 prenose sredstev v proračunu ali pa mi-
nus. Splošna ocena proračuna? Je ni. LDS jih je
videla in podprla že veliko, tako tudi letošnjega, ni
pa v nobenem sodelovala z idejami in predlogi. 

Anton Kopitar, svetnik LDS

Presežek ne moti,
zadolževanje bi

Letošnji proračun je z 10,8 milijona evrov re-
korden, tudi zato, ker je vanj vključenih 3,5
milijona evrov presežka iz prejšnjih let, kar ne-
katere moti, mene pa bi bolj skrbelo, če bi se
morala občina za izvedbo svojih investicij za-
dolževati kot nekatere druge občine. Višek

sredstev po drugi stra-
ni kaže tudi na racio-
nalno ravnanje župana
in občinske uprave ter
dobre poslovne odlo-
čitve v preteklih letih.
Da proračun omogoča
primeren razvoj obči-
ne, se je pokazalo tudi
na sami seji občinske-
ga sveta, saj nihče od

svetnikov ni imel nobenega bistvenega pomis-
leka in je bil proračun sprejet brez zapletov.
Koalicija se je o proračunu že predhodno
uskladila, večjih kritik pa niso podali niti opo-
zicijski svetniki, kar kaže tudi na uravnoteže-
nost proračuna. Sam bom zelo zadovoljen, če
bo proračun tudi v celoti realiziran, saj vsebu-
je precej pomembne projekte, po drugi strani
pa tudi naša občina sčasoma ne bo več mogla
biti povsem imuna na krizo, ki je zajela ves
svet. Če bomo uresničili vse letošnje projekte,
bomo krizo prestali veliko lažje.

Med načrtovanimi investicijami zelo podpi-
ram pridobivanje projektne dokumentacije za
primarni kanalizacijski vod čez Komendo v
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Domžale. Po mojem je majhna čistilna napra-
va enako velik problem kot velika čistilna na-
prava, zato je smiselno, da naredimo povezavo
z domžalsko čistilno napravo, četudi bo morda
ta rešitev nekoliko dražja. Dolgoročno bo ta re-
šitev veliko boljša, še posebej ker tudi naši vo-
dotoki ne dopuščajo veliko možnosti za obra-
tovanje čistilnih naprav. Podpiram tudi obnovo
krvavškega vodovoda, saj bomo zaradi boljše
kakovosti vode zagotovo tudi občani bolj zado-
voljni. Izredno pomembna je dograditev vrtca,
saj se v naše okolje vse bolj priseljujejo mlade
družine, zato mora občina poskrbeti zanje. Že
sedaj pa imamo dva krasna vrtca, ki nudita več
kot vrtci v bolj urbanih okoljih - sožitje z nara-
vo. Zagotovo si tudi jaz želim hitrejšo realiza-
cijo doma starostnikov, kakor tudi večina obča-
nov in svetnikov, a žal trenutna situacija temu
projektu ni najbolj naklonjena. 

Kot gasilca me seveda zanimajo tudi prora-
čunska sredstva za gasilsko dejavnost. Z njiho-
vo višino, ki je nekje v mejah pričakovanega,
smo gasilci lahko kar zadovoljni. Res da bi si
vsak želel še več denarja, a veseli nas, da ga ne
bo premalo. Zelo sem zadovoljen, da so zago-
tovljena sredstva za nakup gasilskega vozila na
Šenturški Gori, ki je potrebno za to območje,
saj je precej oddaljeno od naše osnovne gasil-
ske enote. Seveda imajo gasilska društva velika
pričakovanja in želje, sredstva pa se jim bodo
letos delila nekoliko drugače kot doslej. Letos
bo vsa sredstva za gasilstvo prejela gasilska
zveza, ki jih bo nato med društva razdelila na
podlagi novega točkovnika, ki natančno vred-
noti delo gasilcev na intervencijah, reševanjih
in vajah, pa tudi samo delovanje društev. Zna se
zgoditi, da bo katero društvo prejelo manj sred-
stev kot v preteklosti, katero pa verjetno tudi
več. Trudili se bomo, da bo nastala razlika čim
manjša, čeprav je treba vedeti, da je uravnilov-
ka najslabša rešitev v naši dejavnosti. 

Blaž Kaplenik, svetnik LRV

Malo širine in vizije
Rdeča nit tokratnega prispevka naj bi bil pro-

račun, projekti v njem, stanje in njegova višina.
Člani tako imenovane opozicije s proračunom
praktično nimamo kaj prida zveze. Lahko
predlagamo, tarnamo, moledujemo, se kuja-
mo, cepetamo, na koncu pa bodisi dvignemo
roko ali pa le-ta ostane trdno na mizi. Kolesje
se zavrti po svoje, zato je pisanje o proračunu
bolj podobno domišljijskemu spisu. Taka je
pač vloga manjšine, vloženi predlogi navadno
naletijo samo na posmeh. Primer predlaganega

zemljevida v Cerkljah
in enotnih obvestilnih
smerokazov za podjet-
nike, kulturne spome-
nike, peš poti, kolesar-
ske steze, ... zemljevid
je na seji doživel le:
”... kdo bi lahko zrihtal
tablo ...”. 

Prav, pa naj bo tako!
Ne nazadnje je danes

vsak sodoben turist opremljen s satelitsko naviga-
cijo, pa bo s pomočjo nje našel Borštnikovo rojst-
no hišo, najbrž tudi kužni spomenik in lipo, od
koder je Janez Puhar (izumitelj fotografije na ste-

klo) posnel eno izmed še ohranjenih fotografij
med svojim bivanjem v našem kraju. Podjetniki
pa bodo pač še naprej za obveščanje svoje lokaci-
je (ne reklamiranja) plačevali oglasne panoje na
drogovih javne razsvetljave, s katerimi opravlja
koncesionar. Če se morda kdo spominja predvo-
lilnih soočenj, je bila takrat s strani župana poda-
na izjava, da se bo označevanje rešilo enotno,
podjetniki pa bodo plačali enkratni znesek za ob-
javo, najbrž bo to nekje v septembru 2010 - volit-
ve bi morale biti vsako leto!

Prav tako sta se dve listi koalicije zavzemali za
izgradnjo ”skejt” parka. No, baje se po novem
bojimo širokohlačnikov na deskah s kolesi, saj se
”pojajo” prav povsod in nimajo nobenih ”ma-
ner”, morda jim bi raje skušali prisluhniti ter jim
omogočati varno vadbo njihovega športa in pri-
jetno druženje ob tem, s tem pa pride tudi odgo-
vornost. Ali sploh ima smisel na tem mestu še
enkrat omeniti igrišče v Dvorjah, ki je povsem
propadlo? Baje naj bi bilo ”novo” cerkljansko 
dovolj veliko. Že morda, mlade mamice pa pravi-
jo in verjamem, da one najbolje vedo, da si na
igrišču želijo tudi posedeti, klepetati, imeti dovolj
prostora, morda celo previti malčke, na igrišču 
pa vidijo peskovnike, varna igrala, ... Naj jim bo
pa v tolažbo, da bomo gradili nogometni center 
v znesku 1,5 milijona evrov. Nisem proti! O sa-
mem projektu pa je žal napisan en sam stavek v
dokumentu proračuna. Ne vemo, kaj bo v centru,
kateri objekti, dodatne travnate površine, kdo bo
po končanju center vzdrževal, ali imamo sploh
dovolj strokovnega kadra (težava s strokovnjaki
se po besedah uporabnikov, kaže pri mojstru za
ton in luči v kulturni dvorani) in kdo bo njegov
lastnik, s čimer so tudi povezani stroški vzdrže-
vanja - bo breme za proračun? Morda bi zadevo
lahko zastavili širše in pripravili ne samo nogo-
metni, temveč športni center za navdušene nogo-
metaše in za rekreativne športnike, željne trim
steza in druge opreme za aktivni prosti čas, ...

V proračun bi dodali sredstva za kulturno-
turistično promocijske prireditve. Na primer
festival Sanje pod Krvavcem, ki se je v nekaj
letih izoblikoval v teden kreativnosti, tako za
najmlajše kot za tiste malo starejše, daje pa 
priložnost domačim ustvarjalcem in vabi kako-
vostne ustvarjalce od drugod, ki po tržnih na-
čelih najbrž nikoli ne bi nastopili pod Krvav-
cem. Tukaj je še kolesarka dirka na Krvavec ...

Ekološka zavest v občini se je v zadnjih letih
zelo dvignila, sedaj skorajda vsi smeti ločujemo,
jih odlagamo v otoke ali bodisi zbirni center. Ali
lahko storimo še kaj več? Morda bi lahko začeli
z izrabo obnovljivih energijskih virov na občin-
skih stavbah, vsi vemo, da je ogrevanje velik
strošek za občino ali društva (primer novega ga-
silnega doma), ki so uporabniki teh stavb.

Na tem mestu se sploh ne bi spuščal v dom
za ostarele, kanalizacijo, brniški rondo, o hitri
cesti na Ravne, ki bo tudi letos potrebovala
nadgradnjo - pa smo mislili, da lanski projekt
vključuje tudi varnostne mreže - ali kje so vsa
stanovanja v lasti občine, katere smo praktično
”kupovali” v vsakem proračunu.

Naj bo dovolj kisanja, obe roki dvignem za
nov prizidek vrtca! Vsekakor je še precej do-
brih stvari v letošnjem proračunu, želim si več
širine in malce več vizije, niso dovolj stavbe,
razvijati moramo miselnost in vsebine in to ves
čas. Vabljeni na www.kulcerklje.si.

Peter A. Pirc, svetnik Liste KUL

Statistika je nekaj,
realnost pa drugo

Prvi meseci leta so v občinskem svetu vedno
namenjeni sprejemanju proračuna za tekoče
leto. Načeloma je to zelo pomemben doku-
ment, ki natančno določa, komu gre občinski
denar in v kakšnem znesku. To drži, vse dokler
človek ne dobi v roke realizacije za posamez-
no leto, kjer se odstotki porabljenega denarja
na posamezni postavki gibljejo med nič in tudi
več sto odstotki. To pomeni, da nekaterih stva-
ri ne uspemo niti začeti izvajati, pri drugih pa
se pri planiranem znesku pošteno uštejemo. 

Vsako leto dobimo na mizo rekorden prora-
čun, ki pa je rekorden kot posledica nerealizira-
nih investicij in tako neporabljenega denarja v
preteklem letu. Županova večina v občinskem
svetu meni, da je velik uspeh, ko velik del sred-
stev prenašamo iz leta v leto, da ”šparamo” in se
ne zadolžujemo. V svetniški skupini SDS smo
drugačnega mnenja, saj nam je rok izvedbe po-

sameznih investicij
zelo pomemben dejav-
nik. Kaj nam pomaga
3,5 milijona evrov na
računu, ko pa za vse
otroke še vedno ni me-
sta v vrtcih, ko naši sta-
rostniki nimajo možno-
sti bivanja v primer-
nem domu, ko naša
voda skoraj ni več pitna

itd. Verjetno ste kot občani že sami ocenili, da
se pri nas o posameznih projektih veliko in na
dolgo govori, še preden se karkoli resneje zgo-
di. Danes lahko vidimo, kako so nas z industrij-
sko cono prehiteli v Šenčurju in Komendi. Ste
se kdaj vprašali, koliko novih delovnih mest
smo v naši občini ustvarili v zadnjem desetlet-
ju? Ko so banke in posredniki kupovali zemljo
ob letališču, se niso ničemur zavezali, še naj-
manj pa času izgradnje poslovnega okolja, ki bi
k nam gotovo privabilo številna podjetja. V času
finančne krize je postalo jasno, da morajo tako
država kot občine pospešeno vlagati v projekte,
ki pomagajo gospodarstvu pri njegovem razvo-
ju. Dejstvo je, da je vlaganje zgolj v infrastruk-
turo premalo, je pa pogoj za vse ostalo. Lep pri-
mer je obnovljena Petrovčeva hiša, v kateri bo
Turistično informativni center, ki naj bi precej
doprinesel k turističnemu razvoju na in pod Kr-
vavcem. Od same pisarne je pomembneje, da bo
center vodil usposobljen strokovnjak, ki bo znal
obstoječe in nove turistične ponudnike medse-
bojno združiti in dvigniti njihovo kakovost sto-
ritev na višji nivo. Tega si verjetno želimo tako
župan kot opozicija, saj ne želimo, da bi turizem
”cvetel” le v pesmi. 

Kot opozicija na vsaki občinski seji slišimo
očitke župana, da smo do njegovega dela ne-
upravičeno kritični, da so Cerklje vendarle ob-
čina, ki je v samem vrhu po razvitosti. Statisti-
ka lahko prikaže marsikaj, a realnost je mar-
sikdaj povsem drugačna. Pred nami so zelo po-
membna leta, pomembne razvojne odločitve,
ki bodo vplivale na prihodnost ljudi. V svetni-
ški skupini SDS nismo prepričani, da so odlo-
čitve prave in pravočasne, odgovornost zanje
pa mora prevzeti župan in njegova večina.

Andrej Kosec, svetnik SDS
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Razvojen proračun
Svetniki smo na januarski seji sprejeli letoš-

nji proračun v višini 10,85 milijona evrov, ki 
je po tej plati rekorden. Seveda je v tej veliki
številki zajeta razvojno projektna naravnanost
našega proračuna, predvsem pa nam k tej 
številki pripomore trdo delo v prejšnjih letih in
mandatih. Sedaj je še kako prav, da imamo 
nekaj zaloge, predvsem zaradi projektov, ki so
pred nami. Obnova vodovodnega krvavškega
sistema, izgradnja kanalizacije vzhodni del, 
izgradnja kanalizacije Spodnji Brnik-Vopovlje-
Lahovče, soudeležba pri gradnji rondoja na
Spodnjem Brniku, če ga bomo uspeli obdržati
v državnem proračunu, gradnja prizidka vrtca,
dokončanje Petrovčeve hiše itd. 

Zakaj ravno ta projek-
tna naravnanost prora-
čuna, je vprašanje, ki
ga postavi tisti, ki ne
pozna razvojnih usme-
ritev naše občine. Iz
tega naslova je naša ob-
čina pripravljena in
kandidira na sredstva 
iz evropskih skladov.
Druge občine očitajo

občini Cerklje, zakaj povsod vi, vendar to je
delo, ki je usmerjeno naprej in tako je naravnan
tudi naš proračun. Seveda je proračun uravnote-
žen tako, da zaradi projektov ne trpijo ostale de-
javnosti. Vedno bi se dalo razpravljati, katere in-
vesticije so bolj pomembne, katere pa bi lahko
izpustili oziroma premaknili na kasnejši rok.
Zato je potrebno rangiranje investicij na dolgi
rok, včasih pa se pri dejanskih razmerah pokaže,
da se nekaj lahko pospeši, drugje pa je potrebno
počakati, ker se projekt navezuje še na druge po-
goje, ki pa niso izpolnjeni, tako kot je bilo plani-
rano. Primer je izgradnja prizidka vrtca, ki je bil
prvotno planiran na dvoletno obdobje, pa smo
glede na pomembnost in potrebe investicijo v 
celoti uvrstili že v letošnji proračun. 

Proračun ima svoje omejitve, zato ne moremo
kar dodajati projektov, samo zato da so v planu.
Sestavni del proračuna je tudi načrt razvojnih
programov, ki opredeljuje projekte na dolgi rok
do leta 2011 in 2012. V ta načrt so vključeni pro-
jekti, za katere mislimo, da bodo predmet na-
slednjih proračunov. V letošnji proračun je težko
še kaj dodati, ker bi bilo potem potrebno nekaj
izločiti. Zato smo v koaliciji za Cerklje (Lista za
razvoj vasi pod Krvavcem, SLS, N.Si in Lista
obrti in podjetništva) skupaj z županom Fran-
cem Čebuljem in občinsko upravo pripravili
uravnotežen proračun, usmerjen v razvoj, z zave-
danjem, da smo v težkih časih. To je bilo razvid-
no tudi na seji občinskega sveta, kjer ni bilo več-
jih vsebinskih pripomb na tako pripravljen pro-
račun in so ga podprli vsi svetniki, tudi opozicij-
ski SDS, LDS in Lista za vas.

V javnosti so krožile pripombe o debelih kra-
vah glede na velikost proračuna, nihče pa ne
vidi časa suhih, ki prihaja, zato je še kako prav,
da smo varčevali in si nabrali nekaj zaloge za
te zahtevne projekte, ki prihajajo v času fi-
nančne krize. Zato mislim, da se je potrebno o
problemih in o razvojnih načrtih pogovarjati z
argumenti in s poznavanjem razvojnih usmeri-
tev občine. V Sloveniji je kar nekaj zadolženih
občin, naša ni in prav je tako. Ko se dela pri-

merjave in se kritizira, je potrebno proračun
pogledati kot celoto in ne dajati ocen z ozkega
zornega kota svojih interesov.

Ocenjujem, da je naš proračun uravnotežen in
razvojno naravnan in je dobra popotnica za delo
občinski upravi in celostnemu razvoju občine. 

Miha Zevnik, svetnik SLS

Kje me proračun žuli?
Proračuna za leto 2009 sem se kratko dotak-

nil že v zadnji številki Novic izpod Krvavca,
ko smo Lista Za Vas nasprotovali napoveda-
nemu povečanju izdatkov za župana in občin-
sko upravo. A naš poziv k zmernosti trošenja je
naletel na slepe oči in gluha ušesa. 

Pa seveda ni vse le slabo, pozdravljam gradnjo
prizidka k vrtcu (jasli), veliko investicijo v ob-
novo vodovodov, urejanje vodotoka, nadaljuje
se izgradnja kanalizacijskega omrežja ter konč-
no začetek gradnje nogometnega centra. Za 
asfaltiranje pa so se v naši občini tako ali tako
vedno našla sredstva. Lepo bi bilo le, da se ti
projekti tudi zaključijo do konca, ne pa kot npr.
asfaltiranje ceste Grad-Št. Gora. Pozdravljamo,
da zadolževanje ni planirano!

V uvodu proračuna je zapisano, da je ocena ra-
sti cen 4 odstotke glede na lansko leto. Podobno
naraščanje stroškov bi torej bilo primerno, a po-
droben pregled pokaže povsem drugačno stanje. 

Župan za letos potre-
buje nekaj več, kot je
potreboval lani. V res-
nici kar precej več,
svoje skupne izdatke
bo povečal kar za 65
odstotkov?! Naša zad-
nja kritika o visokih
izdatkih za reprezen-
tanco (12 tisoč evrov)
je padla na plodna tla,

v proračunu ločene postavke o reprezentanci
ni več. A odhodne postavke so sedaj še manj
razdelane. Gre za dejansko znižanje stroškov
ali zgolj bistro razporejanje?

Občinska uprava v tej (ne)racionalni porabi
tesno sledi. Za pisarniški in drugi splošni mate-
rial, energijo, vodo, komunalne storitve in ko-
munikacije bo 11 zaposlenih letos predvidoma
porabilo 90 tisoč evrov. Ali vsak zaposleni sko-
raj 700 evrov na mesec! Malo sem se poigral s
številkami in izračunal, da se v gospodarstvu za
take stroške porabi vsaj trikrat manj!? Zanimi-
vo, naši sosedi v Komendi za letos planirajo
znižanje stroškov za skoraj 20 odstotkov! 

Res je, da je župan v preteklih letih prihranil
lep kupček denarja, a vseeno ni prav nobene
osnove za tako predvideno povečanje zaprav-
ljanja! Je prihranek res plod trdega dela ali
zgolj slabega planiranja?

Letos bo za knjige namenjenih kar 20 evrov
več kot lani, žalostno pa je, da ob več kot 10-
milijonskem proračunu nikakor ni mogoče naj-
ti dobrih tisoč evrov, potrebnih, da se cerkljan-
ska knjižnica ponovno odpre. Prisiljeni smo
čakati na pomlad, vmes pa po knjige hoditi v
Šenčur, kjer je v knjižnici lepo toplo!

Društva, ki so deležna proračunske podpore
(čebelarji, upokojenci), pa se dobro zavedajo
že omenjene 4-odstotne napovedane rasti 
stroškov. Njihova vreča ostaja enaka. Na račun
racionalne porabe bi se lahko bistveno več

sredstev namenilo za prostovoljna gasilska
društva. Lani smo se gasilci večkrat izkazali,
pa naj bodo to požari, iskanje ponesrečencev
ali nočni boji z naraslo vodo! 

Marjan Ropotar, Lista za Vas

Od viška ne boli glava
Občina Cerklje z letošnjim skoraj enajstmilijon-

skim proračunom dokazuje, da je še vedno v do-
bri kondiciji. Menim, da kljub prenosu presežkov
s postavk v lanskem proračunu, skupaj 3,5 mili-
jona evrov, ni nič zamujenega. Občinske investi-
cije so bile skoraj v celoti realizirane, medtem ko
so se investicije, ki so sofinancirane s strani drža-
ve, zavlekle, a ne po volji občine. Nekateri pravi-
jo, da se načrtovane investicije vedno spreminja-
jo z rebalansom proračuna, vendar pa ga ni moj-

stra, ki bi uspel svoje
plane stoodstotno ures-
ničiti. Naj si bo direktor
ali župan. Če pogleda-
mo okoli sebe, po dru-
gih gorenjskih občinah
ali celo širše po vsej
Sloveniji, lahko ugoto-
vimo, da se nekatere
občine za izvedbo inve-
sticij tudi zadolžujejo,

pa jih občinski svet vseeno potrdi. Zato še enkrat
ugotavljam, da naj nas ne skrbi prihodnost. Lah-
ko bi rekli, da nas od presežka ne boli glava. 

V proračunu načrtovane investicije podpi-
ram, saj so bile predhodno usklajene v koalici-
ji, ki podpira župana. Ne nazadnje je bil pred-
log proračuna brez pretresov sprejet tudi na 
januarski seji občinskega sveta, bistvenih pri-
pomb niso podali niti t. i. nekoalicijski svetni-
ki. Seveda bi lahko pripravili tudi drugačen
proračun, vsak bi ga razumljivo skrojil po svo-
je. A proračun smo potrdili, tako da za njim
poleg župana in občinske uprave stoji tudi 
občinski svet in vsi trije nosijo odgovornost, da
ga v čim večji meri tudi izpeljemo. 

Bi lahko v letošnji proračun dodali še kakšno
investicijo? Verjetno, a želja je vedno več kot
pa možnosti. Zavedati se moramo, da ima ob-
čina precej zakonsko predpisanih obveznosti,
za katere mora najprej najti sredstva, ostanek
pa potem lahko razporeja prosto - v dobro ob-
čanov. Če že razmišljam v tej smeri, potem
menim, da ne smemo zanemariti območja leta-
lišča, saj je to ena najboljših naložb v našo pri-
hodnost. Zato bi morda lahko v razvoj letali-
škega območja vlagali še več sredstev. Tudi na
področju izobraževanja bi se dalo še kaj nare-
diti. Modro bi bilo razmišljati o ustanovitvi ob-
činskega štipendijskega sklada za nadarjene
študente (in dijake), ki jim domače socialne
razmere ne omogočajo normalnega izobra-
ževanja. Tak štipendijski sklad bi ga lahko 
poimenovali Borštnikov sklad. 

Za kulturni praznik so vaščani Šmartnega, 
Poženika in Pšate pripravili prijetno kulturno 
prireditev. Izrekam jim vso pohvalo, še posebej,
ker je njihovo delo v celoti prostovoljno. Prav
take prireditve so dokaz, da se kulturna dejavnost
prebuja tudi po vaseh. Podprimo jih. Če torej 
potegnem črto pod občinski proračun za leto
2009, je ta po moji oceni pripravljen dovolj dobro,
da zagotavlja nadaljnji razvoj občine Cerklje. 

Jože Ipavec, svetnik N.Si
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Na podlagi odloka o proračunu Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2009
(Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 1/09), Pravilnika o izbiri
in vrednotenju programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in kulturnih projek-
tov, ki jih financira ali sofinancira Občina Cerklje na Gorenjskem (Uradni vest-
nik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 4/03), župan Občine Cerklje na Go-
renjskem objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov na področju ljubiteljskih 

kulturnih dejavnosti in kulturnih projektov v Občini Cerklje 
na Gorenjskem za leto 2009

1. Naziv in sedež naročnika: 
Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Go-
renjskem 

2. Predmet javnega razpisa:
Sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti:
- kulturnih društev in njihovih sekcij,
- sodelovanje na območnih in državnih prireditvah,
- izobraževanje strokovnih kadrov za vodenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti,
- drugi kulturni programi, ki jih ponudijo druge pravne ali fizične osebe, če je

to v interesu Občine.

3. Višina razpisanih sredstev:
- proračunska postavka 1831 - transferi društvom s področja kulture v višini

17.500 EUR.
Prijavljeni programi oz. projekti morajo biti realizirani v letu 2009, dodeljena
sredstva pa porabljena v proračunskem letu 2009.

4. Izvajalci ljubiteljskih kulturnih programov so:
- kulturna društva in njihove skupine, zveze kulturnih društev, ki jih društva

ustanovijo, posamezni avtorji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
- imajo sedež v občini Cerklje na Gorenjskem;
- so najmanj 1 leto registrirani za izvajanje kulturnih dejavnosti in s svojim do-

sedanjim delom izkazujejo pričakovano kakovost;
- dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi;
- imajo zagotovljene kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev na-

črtovanih aktivnosti na področju kulture;
- poslujejo v skladu z zakonskimi predpisi in statutom;
- občinski upravi vsako leto redno predložijo poročila o realizaciji programov,

jo redno informirajo o doseženih uspehih na občinskih, območnih in držav-
nih prireditvah in tekmovanjih, če so se jih udeležili, ter o načrtih aktivnosti
za prihodnje leto

in predložijo
- pripravljeno razpisno dokumentacijo z vsemi prilogami,

- registracijo društva (za tista društva, ki vlagajo prvič),
- seznam članstva s pobrano članarino za tekoče leto,
- poročilo o delu društva za posamezni projekt v letu 2008,
- program dela za leto 2009,
- Zaključni račun z obrazložitvijo za leto 2008.

5. Merila in kriteriji: 
Izbrani bodo tisti programi, ki bodo v celoti izpolnjevali pogoje javnega 
razpisa. 
Programi se bodo sofinancirali v skladu z določili meril za vrednotenje progra-
mov ljubiteljskih kulturnih projektov. Prednost pri izboru bodo imeli izvajalci,
ki so svoje programe izvajali že v letu 2008.

6. Oddaja vlog:
Vloge se oddajo osebno v sprejemni pisarni Občine Cerklje na Gorenjskem
na ustreznih prijavnih obrazcih, skupaj z dokazili oz. prilogami, ki jih zahteva-
jo obrazci, v razpisanem roku 30 dni od objave v Novicah izpod Krvavca št.
1/09, vključno 16. marec 2009, v zapečateni ovojnici s pripisom ”NE ODPI-
RAJ - RAZPIS KULTURA 2009”. 

7. Postopek obravnave vlog:
Odpiranje vlog ni javno. Občinska uprava Občine Cerklje na Gorenjskem bo pri
odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločila nepravočasno prispele vloge.

Prijavitelji programov, ki bodo oddali nepopolne vloge, bodo pozvani, da vlo-
ge v 8 dneh dopolnijo z manjkajočimi listinami. Vloge, ki ne bodo dopolnjene
v roku ali bodo nepravočasno prispele, bodo zavržene.

Prijavitelji bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 30 dni po zaključku razpis-
nega roka. Z izbranimi izvajalci bo župan Občine Cerklje na Gorenjskem
Franc Čebulj sklenil pogodbo o sofinanciranju za leto 2009.

8. Razpisna dokumentacija:
Razpisno dokumentacijo zainteresirani izvajalci dobijo na spletni strani Obči-
ne Cerklje na Gorenjskem www.cerklje.si oziroma z osebnim dvigom v spre-
jemni pisarni Občine Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 4207
Cerklje v času uradnih ur.

9. Dodatne informacije o javnem razpisu vsi zainteresirani dobijo pri g. Majdi
Stare, tel. 28 15 807.

Številka: 610-01/2009-01
Datum: 6. 2. 2009

Občina Cerklje na Gorenjskem
ŽUPAN

Franc ČEBULJ 
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OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM

organizira

”Ocenjevanje najbolj urejenih vasi in objektov
v občini Cerklje 2009”

v okviru projekta 
Moja dežela - lepa in gostoljubna

Izbor je zasnovan na projektu Turistične zveze Slovenije ”Moja dežela - lepa
in gostoljubna”. Župan Občine Cerklje na Gorenjskem imenuje komisijo za
ocenjevanje urejenosti v občini Cerklje na Gorenjskem.

Cilj projekta je izboljšati kakovost življenja, spodbuditi sodelovanje in povezo-
vanje občanov pri varovanju in urejanju vasi, urejenosti okolice in objektov. S
tem bomo poskrbeli za večjo privlačnost vasi, stanovanjskih hiš, kmetij ter
poslovnih in turističnih objektov. S tem bomo prispevali k razvoju turistične in
ekološke zavesti krajanov.

Udeleženci izbora so vse vasi, stanovanjski objekti, kmetije, poslovni objekti
in turistični objekti v občini Cerklje na Gorenjskem.

Udeleženci so razdeljeni v kategorije:

a) Najlepša vas:
Ocenjuje se urejenost vasi kot celote, kot tudi posamezni objekti, urejenost
prometnih in zelenih površin, ocvetličenj (upošteva se naravno in gojeno ze-
lenje in cvetje), urejenost objektov kulturne dediščine, urejenost in varovanje
naravnih elementov v naselju;

b) Najlepši stanovanjski objekt:
Ocenjuje se zunanja urejenost stanovanjskih hiš in njihove okolice (ureje-
nost fasade, balkonov, okenskih polic, urejenost okolice hiše - vrt, zelenice,
cvetje);

c) Najlepša kmetija:
Ocenjuje se zunanja urejenost kmetije, tako stanovanjskih kot gospodarskih
objektov in njihove okolice (urejenost fasade, balkonov in okenskih polic, 
urejenost okolice hiše in dvorišča, zunanja urejenost hlevov ali drugih 
objektov, urejenost vrtov, zelenic in cvetja), ohranjenost elementov kulturne
dediščine (vodnjak, hišna kapelica);

d) Najlepši poslovni objekt:
Ocenjuje se zunanja urejenost poslovnih objektov in njihove okolice 
(urejenost fasade, balkonov, okenskih polic, urejenost okolice objekta, 
zunanjih poslovnih površin, zelenic in cvetja);

e) Najlepši turistični objekt (gostinski in nastanitveni objekti):
Ocenjuje se zunanja urejenost turističnih objektov in njihove okolice 
(urejenost fasade, balkonov, okenskih polic, urejenost okolice objekta, 
zunanjih poslovnih površin, zelenic in cvetja);

Komisija opravi ogled in ocenjevanje dvakrat letno (maj, avgust) in izdela
oceno po dogovorjenih kriterijih.

Trem najlepšim v vsaki kategoriji bodo na osrednji prireditvi ob občinskem
prazniku v septembru 2009 podeljena priznanja.

Datum: 11. 02. 2009
Številka: 322-02/2009-01

Občina Cerklje na Gorenjskem
ŽUPAN

Franc ČEBULJ 
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Na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 110/02 in
15/03), Odloka o proračunu Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2009
(Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 1/09), Pravilnika o 
sofinanciranju športnih programov v Občini Cerklje na Gorenjskem (Uradni
vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 4/03, 2/05 in 1/08), ter Letne-
ga programa športa v Občini Cerklje na Gorenjskem, župan Občine Cerklje
na Gorenjskem, objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje letnih programov športa 

v Občini Cerklje na Gorenjskem za leto 2009

1. Naziv in sedež naročnika:
Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na
Gorenjskem.

2. Predmet javnega razpisa:
Sofinanciranje letnih programov na področju športa:
- Šport v društvih (interesna športna dejavnost otrok in mladine, otrok in mla-

dine s posebnimi potrebami, športno rekreativna dejavnost odraslih),
- Kakovostni in vrhunski šport,
- Šport invalidov,
- Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu.

3. Višina razpisanih sredstev:
- proračunska postavka 1851 - transferi društvom s področja športa v višini

80.000 EUR.
Prijavljeni programi oz. projekti morajo biti realizirani v letu 2009, dodeljena
sredstva pa porabljena v proračunskem letu 2009.

4. Izvajalci športnih programov:
- športna društva in klubi, ki imajo registrirano članstvo s plačano članarino in

urejeno kadrovsko evidenco; 
- zveze športnih društev, ki jih ustanovijo društva in imajo registrirano članst-

vo s plačano članarino in urejeno kadrovsko evidenco;
- organizacije, ki so ustanovljene na podlagi zakona o društvih, zavodih oz.

gospodarskih družb;
- zasebniki, če so registrirani za opravljanje dejavnosti na tem področju.
in izpolnjujejo naslednje pogoje:
- imajo sedež in delujejo izključno v Občini Cerklje na Gorenjskem vsaj eno leto;
- imajo registrirano športno dejavnost v svojih ustanovnih aktih;
- imajo športne programe v skladu z letnimi programi dela, ki jih sprejme pris-
tojni organ izvajalca;
- izvajajo redno športno vadbo in tekmovanja;
- imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske

pogoje za uresničevanje načrtovanih športnih aktivnosti;
ter predložijo:
- dokazilo o zagotovljenem prostoru (pogodba);
- dokazilo o nastopih v ligah, kjer nastopa 6 ali več ekip;
- dokazilo o številu selekcij, ki tekmujejo v ekipno ligaškem tekmovanju;
- dokazilo o plačani članarini posameznih članov za preteklo leto (velja za društva);
- dokazilo o višini mesečne članarine na posameznega člana;

- poimenski seznam registriranih tekmovalcev (po skupinah) z naslovom stal-
nega bivališča (velja za društva);

- dokazila o izobrazbi trenerskega kadra;
- urnik vadbe in tekmovanj za sezono 2008/2009 ter propozicije tekmovanja;
- poročilo realiziranega programa preteklega leta 2008 z uvrstitvami

posameznih selekcij;
- poročilo o porabi sredstev, dodeljenih na javnem razpisu preteklega leta;
- vsebinski in finančni program za leto 2009;
- zaključni račun z obrazložitvijo za leto 2008.

5. Merila in kriteriji:
Izbrani bodo tisti programi, ki bodo v celoti izpolnjevali pogoje javnega
razpisa. 

Programi se bodo sofinancirani v skladu z merili za izbor in vrednotenje 
programov, določeni v Pravilniku o sofinanciranju športnih programov v 
Občini Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenj-
skem, št. 4/03, 2/05 in 1/08).

7. Oddaja vlog:
Vloge se oddajo osebno v sprejemni pisarni Občine Cerklje na Gorenjskem
na ustreznih prijavnih obrazcih, skupaj z dokazili oz. prilogami, ki jih zahte-
vajo obrazci, v razpisanem roku 30 dni od objave v Novicah izpod Krvavca,
št. 1/09, vključno do 16. 3. 2009, v zapečateni ovojnici s pripisom: ”NE
ODPIRAJ - RAZPIS ŠPORT 2009”. 

8. Postopek obravnave vlog:
Odpiranje vlog ni javno. Občinska uprava Občine Cerklje na Gorenjskem bo pri
odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločila nepravočasno prispele vloge.

Prijavitelji programov, ki bodo oddali nepopolne vloge, bodo pozvani, da vlo-
go v 8 dneh dopolnijo z manjkajočimi listinami. Vloge, ki ne bodo dopolnjene
v roku ali bodo nepravočasno prispele, bodo zavržene.

Prijavitelji bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 30 dni po zaključka razpis-
nega roka. Z izbranimi izvajalci bo župan Občine Cerklje na Gorenjskem
Franc Čebulj sklenil pogodbe o sofinanciranju za leto 2009.

10. Razpisna dokumentacija:
Razpisno dokumentacijo zainteresirani izvajalci dobijo na spletni strani

Občine Cerklje na Gorenjskem www.cerklje.si oziroma osebno dvignejo v
sprejemni pisarni Občine Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13,
4207 Cerklje v času uradnih ur.

11. Dodatne informacije o javnem razpisu vsi zainteresirani dobijo pri g. 
Majdi Stare, tel. 28 15 807.

Številka: 671-01/2009-01
Datum: 6. 2. 2009

Občina Cerklje na Gorenjskem
ŽUPAN

Franc ČEBULJ 

Župan Franc Čebulj je napovedal, da bo od-
voz mešanih komunalnih odpadkov prav kma-
lu tudi v nižinskem delu potekal na štirinajst
dni in ne več vsak teden kot doslej. Prav tako
na štirinajst dni pa bo potekal tudi odvoz bio-
loških odpadkov. ”Če bo občinski svet ustrez-
no spremenjen odlok o ravnanju s komunal-
nimi odpadki potrdil že na seji v marcu, bi 
lahko nov sistem odvoza komunalnih in bio-
loških odpadkov vzpostavili že v aprilu,” na-
poveduje župan.

Za uvedbo rednega odvoza bioloških odpad-
kov bodo morala vsa gospodinjstva kupiti ali
postaviti lastne kompostnike. Za tiste, ki nima-
jo možnosti za postavitev kompostnika, bodo
uredili tedenski odvoz bioloških odpadkov, kar
pa se bo nekoliko poznalo tudi pri ceni odvo-

za. ”Da bo štirinajstdnevni odvoz komunalnih
in bioloških odpadkov dobro zaživel tudi v
praksi, bo potrebno že na izvoru dosledno 
ločevati odpadno embalažo, za kar občina 
že omogoča dobre pogoje - ali na ekoloških
otokih, ki jih bomo po potrebi praznili tudi
dvakrat na teden, ali v zbirnem centru, ki ga
bodo morali občani pogosteje uporabljati. Če
se bo v zbirnem centru pokazala potreba po
dodatnem obratovalnem dnevu sredi tedna,
bomo za to poskrbeli,” razmišlja župan in ob-
ljublja, da bo občina o novem sistemu odvoza
odpadkov vse občane in pravne osebe v pri-
hodnosti podrobno seznanili, bodisi po pošti
bodisi preko časopisa Novice izpod Krvavca. 

”Če pa bo v kateri vasi potreben tudi dodaten
usklajevalen sestanek z občani, bo možno iz-

vesti tudi to. Vem, da sem decembra na temo
odpadkov napovedal predhodne sestanke po
vaseh, a tega zaradi časovne stiske ne bomo
zmogli izvesti, če želimo nov sistem odvoza
odpadkov uvesti že aprila. Pred zaprtjem depo-
nije Tenetiše julija letos moramo namreč imeti
jasno izdelan sistem odvoza odpadkov in iz-
boljšati njihovo ločevanje, da tako čim bolj
zmanjšamo količino končno odločenih komu-
nalnih odpadkov na sedaj še ne izbranem odla-
gališču nekje v Sloveniji, kar bo znatno podra-
žilo smetarske storitve. Po drugi strani se Ko-
munala Kranj in njene ustanoviteljice - občine
intenzivno pogovarjamo o gradnji sortirnice v
Polici pri Naklem, kar bi nam bistveno znižalo
stroške odvoza in odlaganja na izvoru ločene
odpadne embalaže,” še pravi Čebulj. 

Odvoz smeti povsod na 14 dni
V celotni občini Cerklje bodo kmalu uvedli štirinajstdnevni odvoz mešanih 

komunalnih odpadkov.
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Med pomembnejšimi dejavniki, ki vplivajo na okolje, je
tudi ravnanje z odpadnimi vodami. Zato zakonodaja
predpisuje redno praznjenje greznic. 
Gospodinjstva morate poskrbeti za praznjenje greznic
najmanj enkrat na štiri leta ter omogočiti, da se greznične
gošče oddajo na čistilno napravo, kjer se ustrezno ob-
delajo. Komunala Kranj je, kot izvajalec javne službe
odvajanja in čiščenja odpadne vode, dolžna zagotavljati
prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav ter 
obstoječih greznic in o tem voditi ustrezne evidence. 

Tako na območju občine Cerklje letos uvajamo sistema-
tično praznjenje greznic. Z rednim črpanjem greznic
bomo začeli v mesecu marcu, in sicer pri vseh tistih
gospodinjstvih, ki greznic niste praznili že več kot štiri leta.

Greznice bomo praznili skladno z okvirnim terminskim
planom. O točnem datumu črpanja greznice pa vas
bomo obvestili najmanj dva dni pred našim prihodom 
in vas prosili, da ste takrat prisotni.

Naselje        Predvideni čas črpanja greznic v letu 2009

Cerkljanska Dobrava 10. do 18. avgusta
Glinje 19. do 24. avgusta
Poženik 25. avgusta do 1. septembra
Pšata 2. do 8. septembra 
Šmartno 10. do 16. septembra
Zalog 17. septembra do 6. oktobra

V ostalih naseljih bomo greznice praznili v naslednjih 
treh letih.
Vsem, ki boste črpanje greznic omogočili v skladu z
navedenim terminskim planom, boste za storitev praz-
njenja greznic in predelavo grezničnih gošč, vključno 
z DDV, plačali 135 evrov. Račun boste lahko poravnali 
v več obrokih.

Stroški praznjenja greznic izven termina se obračunajo
skladno z veljavnim cenikom, kar trenutno znaša 150 evrov.
Cene veljajo za greznice velikosti do 10 kubičnih metrov.

Po opravljeni storitvi boste prejeli račun, s katerim boste
ob morebitnem inšpekcijskem pregledu dokazali, da ste
opravili zakonsko zahtevano praznjenje najmanj enkrat
na štiri leta.
Storitev opravimo s primerno opremljenim vozilom.
Greznično goščo prevzamemo in jo, skladno s predpisi o
ravnanju z odpadki, predelamo na Centralni čistilni
napravi Kranj. Greznične gošče so zelo koncentriran
odpadek, ki poleg dušikovih spojin lahko vsebujejo še
druge strupene in okolju nevarne snovi. 
Skupaj poskrbimo za pravočasno in pravilno praznjenje
greznic ter okolju prijazno ravnanje z grezničnimi goščami.

Na vaša vprašanja bomo z veseljem odgovorili. Pišite
nam na e-naslov: info@komunala-kranj.si oziroma nas
pokličite na 28 11 380.

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

Skrb za čisto okolje

V mesecu avgustu bomo začeli z
rednim praznjenjem greznic
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Zborovsko petje je v Cerkljah že dolgoletna
tradicija na področju ljubiteljskih kulturnih de-
javnosti in Cerkveni ženski pevski zbor Andre-
ja Vavkna, ki ga vodi dirigent in skladatelj Da-
mijan Močnik, je nedvomno prvo ime med
cerkljanskimi zbori. Nagrade in priznanja na
državnih in mednarodnih tekmovanjih v Mari-
boru pa ga uvrščajo tudi med najboljše sloven-
ske zbore v Sloveniji, o čemer govorijo tudi
zlata plaketa in dve priznanji za najboljši žen-
ski zbor tekmovanja. Na celovečernem koncer-
tu konec januarja je zbor izvedel nov program
v Sloveniji malokrat izvajanih skladb za ženski
zbor in klavir, ob zvokih klavirskih strun pa so
pevke predstavile tudi umetnine mojstrov, kot
so Gioacchino Rossini, Franz Schubert, občin-
stvo pa je prisluhnilo tudi ciklusu skladb Ma-
ter Dolorosa Stanka Premrla, ki ga je zbor si-
cer že pred desetimi leti znova oživil iz rokopi-
sa in ga tudi krstno izvedel. 

Zbor je na novem klavirju, ki so ga dobili v
Kulturnem društvu Davorina Jenka, spremljala
priznana pianistka Vlasta Doležal Rus. Nov
koncertni klavir znamke Shigeru Kawai so cer-
kljanski kulturniki pridobili kot nadomestilo
za izselitev kulturnega društva iz prostorov, ki
so po slovenski osamosvojitvi pripadli Kmetij-

ski zadrugi Cerklje. Poleg klavirja so v društvu
kot odškodnino pridobili še akustično školjko,
s pomočjo katere je nastopanje zborov v novi
dvorani optimalnejše in pa še nekaj stopnic za
pevski zbor. Cerkveni ženski pevski zbor An-

dreja Vavkna je na koncertu navdušil občin-
stvo, zaključek koncerta pa so pevke zaokroži-
le z lahkotnejšimi ritmi in pestrimi harmonija-
mi sodobne sakralne glasbe. 

Igor Kavčič, foto: Matic Zorman

Zbor zapel ob novem klavirju
Konec januarja je v Kulturnem hramu Ignacija Borštnika v Cerkljah nastopil Cerkveni ženski pevski zbor

Andreja Vavkna pod vodstvom Damijana Močnika.

V znamenju pesmi in besede
Praznovanje kulturnega dneva 8. februarja v Hramu Ignacija Borštni-

ka je bilo v znamenju pesmi in besede. Člani dramske skupine Pod
Stražo KD Davorin Jenko so se odločili, da poiščejo čim več starih 
pesmi, da ne zatonejo v pozabo. Pesem Slovenska zemlja, objavljena
že davnega leta 1911, v takratnem listu Bogoljub, je bila uvod v prire-
ditev Slovenec moj, zapoj z menoj. Sovpadala je s 160. obletnico smr-
ti dr. Franceta Prešerna, zato je na svojstven moderen način prikazana
njegova pesnitev Povodni mož še dvignila splošno razpoloženje v natr-
pani dvorani. Samo na odru se je zvrstilo več kot trideset nastopajočih,
za katere je pesmi zbirala Mira Gerkman, za potek in režijo pa je skr-
bela Breda Žargaj.

V nadaljevanju je s svojo poezijo vzbudil izjemno pozornost prisotnih
Klemen Teran v spremljavi pop rock skupine 19. november. S prijetno
svežino mlade skupine Trinajsta plača se je zaključil instrumentalni del
prireditve. Navdušenje je bilo popolno, ko se je dvignila večina obisko-
valcev in brez posebnega prigovarjanja zapela skupaj z nastopajočimi
Prešernovo Zdravljico, vključno s himnično kitico. Hvala Prešernu za
kulturo in zahvala nastopajočim za res prijeten zaključek praznika. A. V.

Zgodba o resnici v Adergasu
Iz dramske skupine KUD ”Pod lipo” Adergas so sporočili, da za le-

tošnjo sezono pripravljajo igro v treh dejanjih Vinka Möderndorferja.
Gre za komedijo Truth story - Zgodba o resnici, ki jo razkriva upoko-
jeni policist v veseli druščini ministrskega kandidata. Premierna upri-
zoritev je bila minuli petek v Adergasu, konec tedna pa so jo še dva-
krat ponovili. Z igro bodo gostovali tudi v Cerkljah, prvič 28. februar-
ja in 1. marca. Decembra je sicer kulturno društvo z Marijinim vrtcem
pripravilo občinsko božičkovanje z mladinsko igro ”Semafor in zima”,
ob zaključku leta družine pa je pripravilo v dvorani v Adergasu in v
župnijski dvorani v Cerkljah razstavo del Silva Sirca z naslovom Rod-
binsko drevo - drevo življenja s kulturnim programom in nastopom
družine Zemljič, ki se je pred dvema letoma iz Argentine vrnila v 
Slovenijo. S. Š.

Najboljše cerkljanske pevke so še enkrat znova dokazale svojo kvaliteto.



Borštnik

N OV I C E  I Z P O D  K RVAVC A - 11

Borštnikov in Sirčev Stari Ilija
II. del

Vsebino igre torej poznamo, zato nas pa toli-
ko bolj zanimajo posamezni dramski liki. Igna-
cij Borštnik je začetnik slovenske ljudske igre,
njen utemeljitelj Franc Saleški Finžgar. Vendar
Borštnik ni bil samo začetnik ljudske igre pri
nas, ampak se njegov Stari Ilija tudi po kakovo-
sti upravičeno primerja s Finžgarjevimi klasič-
nimi ljudskimi igrami, Divji lovec, Naša kri,
Veriga in Razvalina življenja, sledi od Borštni-
kovega župana Bogateta pa kažejo tudi k Can-
karjevemu Kantorju v Kralju na Betajnovi.
Vendar s tem še ni rečeno, da so dramatiki like
drug od drugega prerisovali. Verjetno so zazna-
vali podobne pojave v družbi, dihali podoben
zrak in izoblikovali so se jim podobni liki.

Gledališki lik divjega lovca, ki ga v Borštni-
kovi igri pooseblja Topolovčev Miha, se čez
dvanajst let v glavni osebi Finžgarjeve igre
pojavi kot divji lovec Janez. Vendar je Miha za
razliko od Janeza karakterno bolj poglobljena
osebnost, ki se od razmeroma ne ravno prehu-
do mišljenega povračila Kriškemu oskrbniku
za povzročeno mu zlo dejanje razvije v sicer
nenamernega ubijalca, ki pa dopusti, da se
njegov zločin naprti nedolžnemu Završkemu
Tonetu. Toda Miha grize vest in se ob prigo-
varjanju Ilija preda roki pravice. Miha je igral
Boštjan Plevel, ki je preprost lik divjega lovca
prepeljal v občutljivega izpovednika svoje
krivde, a tudi pokazal na idejnega zločinca
Koprivarja.

Koprivar je zdražbar, pravi vaški demon, ki
je do neke mere podoben Finžgarjevemu Dr-
nolcu v Verigi. Spre uglašeno vaško življenje.
Da bi postal ženin županove hčere Marijane,
napelje Kriškega oskrbnika, da dvori Marijani
in s tem zaneti ljubosumje v Marijaninem že-
ninu Tonetu. Oskrbnika se potem znebi tako,
da lovca podpihuje zoper njega, zlo dejanje na-
roči, zločin plača ter ga upraviči: ”Delo je tvo-
je, greh pa moj!” Za nos vodi celo previdnega
župana Bogateta in se vsili Marijani za ženina.
Ko se Miha kesa zločina, ga na vsemogoče na-
čine pregovarja, češ, naj vendar molči. Frank
Wollman lik mlinarja Koprivarja, ki ga je pre-
pričljivo in dognano oblikoval Simon Kotnik,
celo primerja s Shakespearovim Jagom.

Po tem, da kali vaško skupnost, je Koprivar-
ju podoben Kriški oskrbnik, ki kot gosposki
človek zapeljuje lepa vaška dekleta in fantom
meša štrene. Oskrbnika, ki ga vaška srenja ne
sprejema za svojega, je prepričljivo igral Fran-
ci Sirc.

Jera, županova žena in Marijanina mati, ter
Završnica, županova soseda, vdova posestnica
in Tonetova mati, sta ženi, ki se skozi vse
dramsko dogajanje razumeta, soglašata in pod-
pirata. Njuna poglavitna skrb je posvečena
družini in dobrim sosedskim odnosom. To sta
svetlo uglašena materinska lika v naši literatu-
ri. Nanju močno spominjata Markova Mina in
Mejačeva Liza v Finžgarjevi Verigi, ki sicer
tudi blažita strasti svojih mož, se pa tudi med-
sebojno obtožujeta, tako se ne moreta primer-
jati s pozitivno naravnanostjo Borštnikovih

mater. Ti svetli materinski podobi v Sirčevi po-
stavitvi Starega Ilija izžarevata Mateja Grego-
rin in Urška Maček.

Podoba Tomaža Ilija se je v Borštniku lahko
vzbudila ob njegovih upodabljanjih Revčka
Andrejčka. Ilija, nesrečen mož in oče, ni člo-
vek, ki bi posegal ali celo spreminjal odnose
med ljudmi na vasi. Vendar pa, čeprav siromak
in razglašen za prismuknjenega, ni plašen in
županu Bogatetu odkrito pove, kakšen zločin
je zagrešil nad svojo sestro Ano, njim in njuno
hčerjo Lucijo. Po njem se je lahko zgledoval
Finžgar, ko je ustvarjal lik deda Primoža v Ve-
rigi. Ilija premišljeno in tankočutno oblikuje
Iztok Blažun. Kako interesantno bi bilo Blažu-
novo igro primerjati z Borštnikovo kreacijo
tega lika!

Župan Bogate je podjeten, odločen, trd člo-
vek. Sam o sebi pravi: ”Moja beseda drži kot
zid!” Kot župan, gostilničar, trgovec z lesom in
župnikov brat ima velik družbeni in moralni
vpliv v svoji okolici. Po smrti svoje sestre Ani-
ce postane varuh mali Luciji, njenega očeta
hlapca Tomaža Ilija pa požene po svetu. Ne-
srečnemu revnemu očetu celo odtuji in pristu-
di otroka. Lahko sklepamo, da je Bogate pred-
hodnik Cankarjevega Kantorja, neke vrste Pra-
kantor. Je pa med tema likoma tudi bistvena
razlika. Bogate ima vpliv med vaščani, Kantor
postane vsemogočni kmečki kapitalist. Vendar
Bogate ne zapade v zločin in ko se izkaže, da
je Završki Tone nedolžen, prizna svojo zmoto,
se Iliju opraviči za storjene krivice, Luciji iz-
plača doto. Še vedno pa ostaja ponosen in pre-
pričan v svoj prav, ko na koncu izjavi: ”... jaz
še zmerom mislim, da sem prav storil, kar sem

storil.” Tomaž Selan je psihološko prenicljivo
in uravnoteženo oblikoval karakter Bogateta,
trdega vaškega veljaka, ki pa še ni povsem oto-
pel za pravico. Kantor je drugačen. Na svoji
poti do bogastva in oblasti zagreši več zloči-
nov, vendar na koncu triumfira, saj ga za krive-
ga ne spoznata niti posvetna niti cerkvena ob-
last. Ne samo, vendar tudi zaradi takega odno-
sa med ljudstvom in njegovimi prvaki, se
Borštnikov Stari Ilija in Finžgarjeve drame
uvrščajo med ”ljudske” igre, Cankarjeva Kralj
na Betajnovi pa je moderna socialna drama.

Vlogo županove hčere Marijane je režiser
Silvo zaupal Maji Kozelj. Marijana je Bogate-
tova hči in se tega prav dobro zaveda. Je po-
nosno, a pošteno dekle, ki iskreno ljubi svoje-
ga Toneta, čeprav ima snubcev na pretek. Ven-
dar kot županova hči, v soglasju z očetovo fi-
lozofijo, reveža ne bi mogla vzeti za moža. Ko
Toneta brez pravih argumentov okrivijo za ubi-
jalca, se ga močno sramuje, ko pa se izkaže
njegova nedolžnost, je toliko pametna, da ve,
da je zaigrala svojo priložnost. Odpove se To-
netu, čeprav ga ima spet rada, in ga prosi od-
puščanja. Maja Kozelj je spretno odigrala svoj
spreminjajoči se karakter.

Iz povsem drugačnega testa je Ilijeva Lucija.
Varovanka pri stricu Bogatetu se zaveda svoje
vloge sirote brez matere in pri varuhu nezaže-
lenega očeta. Je ponižna članica Bogatetove
družine, napol domača, napol dekla. Kljub
prepovedi ima zelo rada svojega očeta Ilija in
je na skrivaj strašno zaljubljena v Završkega
Toneta, čeprav je ženin Bogatetove Marijane.  

Nadaljevanje na 12. strani

Žegnanje na dvorišču pred Bogatetovo gostilno. Prizor iz Borštnikove igre Stari Ilija v izvedbi KUD Pod lipo 
Adergas. Režija: Silvo Sirc. / Foto: Janez Ribnikar
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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.

V predpustnem času Vam nudimo suho prekajeno meso in
dnevno sveže koline (pečenice, krvavice,...).

Se priporočamo.

KLEPKLEPARSARSTTVVO IN KRO IN KROOVVSSTTVVOO

JENKJENKOO
Adergas 6, 4207 Cerklje na Gorenjskem

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

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

KAMNOSEŠTVO
Roman Šter s. p.

Zg. Brnik 18
4207 Cerklje

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

GSM: 041/36-88-79

TRGOVINA S KMETIJSKIM REPROMATERIALOM

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

d.
o.

o.

TRGOVINA Z AVTODELI 
IN AVTOMEHANIČNE STORITVE

Brane Dolinar

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

Leto 2009 nam prinaša ...
V KUD Krvavec so aktivni predvsem

otroci in mladinci iz Vopovelj in s Spod-
njega Brnika, pridružijo pa se nam tudi
otroci z Zgornjega Brnika. Pri pripravi
prireditev so zelo vneti in z veseljem
sodelujejo. Prva letošnja prireditev bo
proslava ob materinskem dnevu, predvido-
ma v nedeljo, 22. marca, ob 15. uri v
gasilskem domu na Spodnjem Brniku.
Sodelujejo predšolski in šolski otroci ter
mladinci. Pripravljamo enodejanko, nekaj
skečev ..., vsega pa ne smemo izdati.
Obljubljamo pa, da bo veselo in vam ne bo
žal, če nas pridete pogledat.

V jesenskem času predvidevamo izvedbo
božično-novoletne prireditve, na kateri bi
želeli, da se nam kot izvajalci pridružijo
nekdanji aktivni člani društva. Prepričani
smo, da bomo skupaj preživeli nekaj
veselih uric, vaščanom pa pripravili
kakovostno prireditev. 

Štefka Luskovec

Nadaljevanje z 11. strani

Ko jo zvijon Koprivar sramoti, pa iz ponižne
sirote plane strašen ponos in materino čast je
pripravljena braniti z vsemi sredstvi. Po nev-
zdržnem stanju pri varuhu Bogatetu se mu ne-
pregovorljivo upre. Ona je edina, ki poleg Ilija,
nikoli ne podvomi v Tonetovo nedolžnost. Ta
ponižni, a obenem premočrtni lik je z veliko
prepričljivostjo igrala Stanka Grilc.

Završki Tone, ki ga je premišljeno in čustve-
no poglobljeno upodobil Anže Sirc, je igralski
lik, ki v dramskem dogajanju doživi svoj oseb-
ni človeški razvoj. Je pošten fant, rad ima ma-
ter, dobro se razume z vaščani, je zaljubljen v
Bogatetovo Marijano, čeprav mu je po svojem
bistvu bližja Lucija. Odločilen preobrat v njem
dozori, ko vsi v njem vidijo ubijalca, tudi Ma-
rijana, le Lucija je prepričana, da je nedolžen.
To dejstvo v njem sproži psihični proces. Ra-
zume Marijano in jo ne zasovraži, toda postaja
mu tuja. V njegovem duhu bledi Marijanina
podoba in se razžari Lucijina.

Godca in vaškega šaljivca je igral neugnani
Aleš Kern.

Uprizoritev adergaških amaterskih igralcev
pod vodstvom režiserja Silva Sirca je zlasti na
stopnicah velesovske cerkve v Adergasu skoraj
prerasla v slikovit vaški igralski spektakel v
dobrem pomenu besede. Dobro so bili izpelja-
ni skupinski prizori: petje fantov in deklet na
vasi, fantovski pretep, razposajenost otrok, pri-
zori s konjeniki. Za pristno starožitno vzdušje

so skrbeli pevci Kranjskega kvinteta, sloves-
nost sta privzdigovala orglanje, ki se je iz cer-
kve širilo na prizorišče, in pritrkovanje.

Ignacij Borštnik ni bil samo začetnik ljudske
smeri v naši dramatiki v drugi polovici 19. sto-
letja, ampak oblikovalec dramskih karakterjev,
ki jih je v naši ljudski igri nadaljeval in uteme-
ljil Franc Saleški Finžgar, dobili pa so svoj od-
sev tudi v Cankarjevih dramskih likih.

Prosvetna dejavnost v vaseh velesovske žup-
nije sega daleč nazaj in se verjetno zrcali v kul-
turni klimi belih nun. Kulturno društvo, ki je
bilo ustanovljeno ob praznovanju 700-letnice
samostana, deluje danes pod imenom KUD
”Pod lipo” Adergas. V 70-letnem obstajanju so
domači gledališčniki uprizorili okrog 150 raz-
ličnih dramskih del. Dramsko skupino že 30
let vodi Silvo, oče kulturni dejavnosti zapisane
Sirčeve družine, ki je na oder postavil več kot
sto predstav. Adergaški igralci pod Sirčevim
vodstvom so ena najboljših vaških igralskih
skupin na Slovenskem, ki so jih selektorji po-
gosto vabili na področne festivale. V lanskem
letu so bili povabljeni na Borštnikovo srečanje
v Mariboru. Režiser Silvo Sirc je prejel kar ne-
kaj lepih priznanj, med prvimi je bila Mala
Prešernova plaketa, zadnje priznanje pa naziv
častnega občana Občine Cerklje.

Največje priznanje pa so si postavili ljubitelj-
ski igralci Pod lipo iz Adergasa kar sami z
uprizoritvijo Borštnikovega Starega Ilija, v do-
mači občini in drugod.

Martin Kadivec

OBVESTILO
Celotno vsebino proračuna Občine Cer-
klje na Gorenjskem za leto 2009 si lahko
ogledate na spletnem portalu www.
cerklje.si (Občina/Akti občine/Proračun).
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1. ODLOK o proračunu Občine Cerklje na Gorenjskem za leto
2009

2. LETNI NAČRT pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim
premoženjem Občine Cerklje na Gorenjskem

3. SKLEP o preklicu sklepa o zadržanju izvajanja odloka o
prostorsko ureditvenih pogojih Občine Cerklje na Gorenj-
skem za območje morfološke enote ND ZG S3, Zalog pri
Cerkljah

4. SKLEP o vrednosti točke za obračun občinskih taks v letu
2009

5. ODREDBO o razporeditvi poslovnega časa in uradnih ur v
občinski upravi Občine Cerklje na Gorenjskem

1.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU, 110/02 - ZDT-
B in 127/06-ZJZP in 14/07-ZSPDPO) in 86. člena Statuta Občine
Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenj-
skem, št. 1/99, 1/01, 3/02, 4/03, 2/07) je Občinski svet Občine
Cerklje na Gorenjskem na 13. redni seji, dne 28. 1. 2009, sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2009

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Cerklje na Gorenjskem za leto 2009 do-
ločajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževa-
nja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadalj-
njem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA 
POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

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

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po eko-
nomski klasifikaciji do ravni kontov.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v nasled-
njih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/podskupina kontov V EUR

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 7.751.341
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 6.537.320

70 DAVČNI PRIHODKI 4.341.866
700 Davki na dohodek in dobiček 3.611.599
703 Davki na premoženje 428.020
704 Domači davki na blago in storitve 302.247

71 NEDAVČNI PRIHODKI 2.195.454
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 159.340
711 Takse in pristojbine 8.067
712 Denarne kazni 5.935
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 15.600
714 Drugi nedavčni prihodki 2.006.512

72 KAPITALSKI PRIHODKI 131.252
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 1.252
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega 
premoženja 130.000

73 PREJETE DONACIJE 0
730 Prejete donacije iz domačih virov 0

74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.082.769
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih 
institucij 1.082.769
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 10.854.367

40 TEKOČI ODHODKI 1.608.506
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 309.495
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 47.921
402 Izdatki za blago in storitve 1.107.960
409 Rezerve 143.130

41 TEKOČI TRANSFERI 1.484.374
410 Subvencije 75.800
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 933.155
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 191.812
413 Drugi tekoči domači transferi 283.607

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 3.590.087
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 3.590.087

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 4.171.400
430 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 0
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim 
osebam, ki niso proračunski uporabniki 4.021.400
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 150.000
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) -3.103.026

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina/Podskupina kontov

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN 
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 21.600

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 21.600
750 Prejeta vračila danih posojil 21.600
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443) 395.347

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH 
DELEŽEV 395.347
440 Dana posojila 0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih 
skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, 
ki imajo premoženje v svoji lasti 395.347
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) -373.747

C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina/Podskupina kontov

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0

LETO: XI. ISSN 1408 - 1239 Cerklje, 17. februarja 2009 Številka 1
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50 ZADOLŽEVANJE 0
500 Domače zadolževanje 0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 0

55 ODPLAČILA DOLGA 0
550 Odplačila domačega dolga 0
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) -3.476.773
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 0
XI. NETO FINANCIRANJE (VI+X.-IXI.) 3.103.026

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 3.476.773

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporab-
nikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja prora-
čunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s pro-
gramsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je
razdeljen na proračunske postavke, te pa na podkonte, določene s
predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - podkontov in
načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na
spletni strani Občine.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

2. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
(izvrševanje proračuna)

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke-podkonta.

4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so:
- donacije,
- pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest,
- požarna taksa,
- prihodki iz naslova komunalnih prispevkov, 
- okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja 

odpadnih voda,
- okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja 

odpadkov,
- prejeta sredstva iz državnega proračuna in javnih agencij 

za investicije.

Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prihodek, ki zahteva
sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan v zadostni vi-
šini, se za višino vplačanega namenskega prihodka lahko poveča ob-
seg teh izdatkov in višina proračuna.

5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun,
spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med
glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na
predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega upo-
rabnika župan. 

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec
leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem pro-
računu za leto 2009 in njegovi realizaciji.

6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov

prihodnjih let)

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za
celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov,
če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v
sprejetem proračunu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki
bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in in-
vesticijske transfere, ne sme presegati 70 % pravic porabe v spreje-
tem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)

Župan neposrednega uporabnika lahko spreminja vrednost projektov
v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni
za več kot 20%, mora predhodno potrditi občinski svet.

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto zaključek fi-
nanciranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt
razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odlo-
čitve občinskega sveta.

8. člen
(proračunski skladi)

Proračunska rezerva se v letu 2009 oblikuje v višini 18.000 evrov. 

Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o
uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstav-
ka 49. člena ZJF do višine 6.500 evrov župan in o tem s pisnimi po-
ročili obvešča občinski svet.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA 
IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE

9. člen

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan
dolžniku do višine 700 evrov odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA 
SEKTORJA

10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

Zadolževanje občine in izdajanje poroštev v proračunu za leto 2009 ni
predvideno.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

11. člen
(začasno financiranje v letu 2010)

V obdobju začasnega financiranja Občine Cerklje na Gorenjskem v
letu 2010, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok
in sklep o določitvi začasnega financiranja.

12. člen
(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Ob-
čine Cerklje na Gorenjskem, uporablja pa se od 1. 1. 2009 dalje.

Številka: 032-10/2006-113
Cerklje: 28. 1. 2009

OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM
ŽUPAN

FRANC ČEBULJ

PRILOGI: 
Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov

Uradni vestnik št. 1 - 17. 2. 2009
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2.

V skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države, pokra-
jin in občin (Uradni list, RS, št. 14/2007) in 84. člena Statuta Občine
Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenj-
skem, št. 1/99, 01/01, 03/02 in 4/03) je občinski svet Občine Cer-
klje na Gorenjskem na 13. redni seji dne 28. 01. 2009 sprejel

LETNI NAČRT
pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem

Občine Cerklje na Gorenjskem

1. člen

Za zagotovitev sredstev v proračunu za leto 2009 se določi letni pro-
gram prodaje premoženja, ki je v lasti občine in ga občina ne potrebu-
je za opravljanje funkcij iz svoje pristojnosti. 

2. člen

Proda se naslednje nepremično stvarno premoženje občine:
1. parc. št. 1345/6, cesta 223 m2, ki je vpisana v ZKV 3001, 

k. o. Cerklje
2. parc. št. 273/5, pot 54 m2, ki je vpisana v ZKV 88, 

k. o. Dobrava 
3. parc. št. 366/5, pašnik 233 m2, ki je vpisana v ZKV 1023, 

k. o. Grad
4. parc. št. 366/10, pašnik 622 m2, ki je vpisana v ZKV 1023, 

k. o. Grad
5. parc. št. 366/12, pašnik 339 m2, ki je vpisana v ZKV 1023, 

k. o. Grad
6. parc. št. 366/13, pašnik 128 m2, ki je vpisana v ZKV 1023, 

k. o. Grad
7. parc. št. 366/14, pašnik 52 m2, ki je vpisana v ZKV 1023, 

k. o. Grad
8. parc. št. 366/15, neplodno 377 m2, ki je vpisana v ZKV 1023, 

k. o. Grad
9. parc. št. 366/17, neplodno 270 m2, ki je vpisana v ZKV1023, 

k. o. Grad
10. parc. št. 366/7, neplodno 11.907 m2, ki je vpisana v ZKV 

1023, k. o. Grad
11. parc. št. 377, pašnik 514 m2, ki je vpisana v ZKV 1023, 

k. o. Grad
12. parc. št. 974/38, travnik 874 m2, ki je vpisana v ZKV 892, 

k. o. Grad
13. parc. št. 974/3, travnik 5759 m2, ki je vpisana v ZKV 892, 

k. o. Grad
14. parc. št. 974/23, travnik 1356 m2, ki je vpisana v ZKV 892, 

k. o. Grad
15. parc. št. 974/21, travnik 2507 m2, ki je vpisana v ZKV 892, 

k. o. Grad
16. parc. št. 208/2, njiva 258 m2, ki je vpisana v ZKV 214 k. o. 

k. o. Grad 
17. parc. št. 1164/4, cesta 138 m2, ki je vpisana v ZKV 3021, 

k. o. Lahovče
18. parc. št. 1164/6, cesta 142 m2, ki je vpisana v ZKV 762, 

k. o. Lahovče
19. parc. št. 209/3, njiva 1245 m2, ki je vpisana v ZKV 154 

k. o. Pšata
20. parc. št. 1902, pot 399 m2, ki je vpisana v ZKV 1487 

k. o. Šenturška gora
21. parc. št. 1867/1, pot 7183 m2, ki je vpisana v ZKV 1487 

k. o. Šenturška gora
22. parc. št. 1830/2, pot 315 m2, ki je vpisana v ZKV 1487, 

k. o. Šenturška gora
23. parc. št. 795/1, njiva 1331 m2, ki je vpisana v ZKV 499, 

k. o. Šmartno
24. parc. št. 671/15, pašnik 38 m2, ki je vpisana v ZKV 1115 

k. o. Velesovo
25. parc. št. 1100/4, pot 56 m2, ki je vpisana v vložno številko 606, 

k. o. Zalog
26. parc. št. 1102, pot 216 m2, ki je vpisana v vložno številko 615, 

k. o. Zalog

27. parc. št. 1101/3, pot 248 m2, ki je vpisana v vložno številko 615,
k. o. Zalog

28. parc. št. 100/6, pot 159 m2, ki je vpisana v ZKV 3001 
k. o. Zalog

29. parc. št. 100/7, pot 20 m2, ki je vpisana v ZKV 3001 k. o. Zalog

3. člen

Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem
samoupravnih lokalnih skupnosti sprejme svet samoupravne lokalne
skupnosti na predlog organa, pristojnega za izvajanje proračuna sa-
moupravne lokalne skupnosti. Svet samoupravne lokalne skupnosti
določi, da letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja samo-
upravne lokalne skupnosti sprejme organ, pristojen za izvajanje prora-
čuna, ne glede na vrednost.

4. člen

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

Številka: 032-10/2006-112
Datum: 28. 01. 2009

Občina Cerklje na Gorenjskem
ŽUPAN

FRANC ČEBULJ, l. r.

3.

Na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur.l. RS, št.
33/2007), Zakona o graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 110/2002,
97/2003 Odl. US: U-I-152/00-23, 41/2004-ZVO-1, 45/2004,
47/2004, 62/2004 Odl. US: U-I-1/03-15, 92/2005-ZJC-B,
93/2005-ZVMS, 111/2005 Odl. US: U-I-150-04-19, 120/2006 Odl.
US: U-I-286/04-46), Zakona o vodah (Ur. l. RS, št. 67/2002,
110/2002-ZGO-1, 2/2004, 41/2004-ZVO-1) in Statuta Občine Cer-
klje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št.
1/1999, 1/2001, 3/2002, 4/2003, 2/2007) je Občinski svet obči-
ne Cerklje na Gorenjskem na svoji 13. redni seji dne 28. 01. 2009
sprejel

SKLEP
o preklicu sklepa o zadržanju izvajanja odloka o prostorsko

ureditvenih pogojih Občine Cerklje na Gorenjskem za območje
morfološke enote ND ZG S3, Zalog pri Cerkljah

1. člen

Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem razveljavi Sklep o zadr-
žanju izvajanja Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Cer-
klje na Gorenjskem, ki se nanaša na morfološko enoto ND ZG S3
(Uradni list RS, št. 95/07).

2. člen

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

Številka: 032-10/2006-111
Datum: 28. 01. 2009 

Občina Cerklje na Gorenjskem
ŽUPAN

FRANC ČEBULJ, l. r
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4.

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

SKLEP
o vrednosti točke za obračun občinskih taks v letu 2009

1. člen

Vrednost točke za obračun občinskih taks se zviša za stopnjo inflacije
v letu 2008, to je za 2,1%, tako da v letu 2009 znaša 0,3063 EUR.

2. člen

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

Številka: 007-01/2007-03
Datum: 27. 01. 2009

Občina Cerklje na Gorenjskem
ŽUPAN

FRANC ČEBULJ

5.

Na podlagi 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
94/07 - uradno prečiščeno besedilo, ZLS-UPB2 ter št. 27/08 in
76/08), 7. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občin-
ske uprave Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine
Cerklje na Gorenjskem, št. 4/2003) ter 2. in 31. člena Uredbe o upra-
vnem poslovanju (Uradni list RS, št. 20/05, 106/05, 30/06, 86/06,
32/07, 63/07, 115/07, 122/07 - popr. In 31/08) izdajam

ODREDBO
o razporeditvi poslovnega časa in uradnih ur v občinski upravi

Občine Cerklje na Gorenjskem

1. člen

S to odredbo se določa razporeditev poslovnega časa in uradnih ur v
občinski upravi Občine Cerklje na Gorenjskem.

2. člen

Poslovni čas

Poslovni čas, to je čas poslovanja občinske uprave Občine Cerklje na
Gorenjskem z državnimi in drugimi organi, se razporedi na pet delov-
nih dni v tednu, in sicer: ponedeljek, torek, sredo, četrtek in petek.
V primerih, ko to narekujejo izjemne okoliščine, ali je nujno potrebno
opravljanje dela, ki mora biti opravljeno brez prekinitve oziroma do do-
ločenega dne ali v določenem roku, lahko župan občine ali direktor
občinske uprave razporedi poslovni čas tudi na soboto ali nedeljo.

3. člen

Poslovni čas v občinski upravi Občine Cerklje na Gorenjskem traja:

- v ponedeljek, torek in četrtek od 7. do 15. ure,
- v sredo od 7. do 17. ure,
- v petek od 7. do 13. ure.

4. člen

Evidentiranje in ugotavljanje prisotnosti javnih uslužbencev na delu in
odsotnosti z dela ter dopustov, bolniških izostankov itd., se evidentira
na obrazcu evidenca o izrabi delovnega časa in pri obračunu plač za
posamezni mesec. 

5. člen

Uradne ure 

V občinski upravi Občine Cerklje na Gorenjskem so uradne ure:
- v ponedeljek od 8.00. do 11. ure in od 12. do 14. ure,
- v sredo od 8.00. do 11. ure in od 12. do 16. ure,
- v petek od 8.00. do 11. ure.

6. člen

V sprejemni pisarni občinske uprave Občine Cerklje na Gorenjskem
so uradne ure:
- v ponedeljek, torek in četrtek od 8.00. do 11. ure 

in od 12. do 14. ure,
- v sredo od 8.00. do 11. ure in od 12. do 16. ure,
- v petek od 8.00. do 11. ure.

7. člen

Župan Občine Cerklje na Gorenjskem sprejema občane in druge
stranke vsak ponedeljek od 8. do 11. ure.

8. člen

V primerih, ko to narekuje značaj nalog občinske uprave in način nji-
hovega izvajanja, lahko župan občine ali po njegovem pooblastilu di-
rektor občinske uprave določi večji obseg uradnih ur, kot je to določe-
no v 5. in 6. členu te odredbe.

9. člen

Razporeditev poslovnega časa in uradnih ur v občinski upravi mora biti
označena na vidnem mestu v poslovnih prostorih občinske uprave.

10. člen

Ta odredba se objavi v Uradnem vestniku Občine Cerklje na Gorenj-
skem in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št.: 032-03/2008-09 
Datum: 23. 01. 2009 

Občina Cerklje na Gorenjskem
Župan

Franc Čebulj, l.r.
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V decembru je bila prireditev v znamenju vese-
lega decembra, ”Košnikova gostilna”. Veliki oder
kulturnega hrama smo navidezno spremenili v
okolje, kjer si ljudska pesem in beseda ata Košni-
ka podajata trenutke sproščenosti in prijaznih na-
smehov. Člani moškega zbora so ob svoji glasbe-
ni spremljavi delovali kot statisti namišljene go-
stilne in hkrati nastopajoči. Prireditev je nastala
po zamisli avtorja, scenarista in kostumografa go-
spoda Mita Trefalta, ki se je tudi sam odlično zna-

šel v glavni vlogi Košnikovega ata. Januarja je
zbor pripravil dva božična koncerta in sicer prve-
ga v domači cerkljanski cerkvi in drugega v ne-
deljo, 4. januarja, v baziliki na Brezjah. Predsta-
vili smo dva dela skladb, ki zaokrožujeta božično
zgodbo in tudi najbolj praznično obdobje krščan-
skih Slovencev. 

Še predvsem slednji koncert na Brezjah, je pri-
nesel polno zadovoljstvo poslušalcev in posledič-
no nas izvajalcev. Kljub raznolikosti koledniških

pesmi je v pravem trenutku in na pravi način za-
peta pesem ”sveta noč” še vedno pesem miru, pe-
sem upanja in pesem, ki se dotakne srca. To je bil
naš namen in uspelo nam je. Hvala vsem, ki ste
nas poslušali.

S tem smo stopili v jubilejno, 50. sezono. Ob-
ljubljamo, da bo do zaključka le-te še veliko lepe-
ga, zato se nam pridružite na sledečih prireditvah
skozi leto. Program bo objavljen na spletni strani
www.kud-dj.si.                 KUD Davorina Jenka

Božični koncert tudi na Brezjah
Komorni moški pevski zbor Davorina Jenka je decembra sodeloval na Košnikovi gostilni, januarja pa imel

božična koncerta v Cerkljah in na Brezjah.

- VARJENJE INOXA
- IZDELAVA IN MONTAŽA OGRAJ IZ INOXA

(nerjavečega jekla)
- KLJUČAVNIČARSKA DELA

Praprotna Polica 18, 4207 Cerklje, 
tel./fax: 04/25 22 134, gsm: 041/608 798

FRANC ZORMAN, s. p.

POGREBNIK d.o.o.

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

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

GSM: 041 672 - 057

KLJUČAVNIČARSKE STORITVE
4207 Cerklje, Poženik 14a

d.o.o

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

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

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

R
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o.
o.



Šola, v spomin

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

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

stanovanje: 04/25 22 043

GSM: 041/781 023

M a r t i n J e n k o

d
.o

.o
.

AVTOKLEPARSTVO

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

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

Peter Rozman s.p., Senično 7, Križe
tel.: 04/59 55 170, GSM: 041/733 709

e-mail: sencila-asteriks@siol.net

www.asteriks.net

tende-markize: na voljo so standardne,
polkasetne in kasetne tende, platno vam lahko
potiskamo z napisom ali logotipom, odpiranje
ročno ali na električni pogon

komarniki

lamelne zavese, plise zavese
in žaluzije: velika izbira barv  

rolete: nadokenske,
podometne rolete, PVC 
ali ALU, okrogle ali
polokrogle, z integriranimi
rolo komarniki  

rolo garažna vrata
plise zaveseroloji

žaluzije

Ob prazniku kulture slovenskega naroda
pred natanko šestimi leti smo na šoli v Cerk-
ljah gostili dr. Zmago Kumer: slavistko in et-
nomuzikologinjo. Rada se je odzvala našemu
povabilu in nam ob tem obisku približala
slovensko ljudsko izročilo. Obenem nas je s
ponosom opomnila na Prešernovega sošolca,
rojaka Matevža Ravnikarja Poženčana in nje-
govo prizadevanje za ohranjanje ljudskega
izročila. Poženčan je bil med prvimi zbiralci
ljudskega blaga (pravljic, povedk, legend ter
pesmi ...) in prvi zapisovalec ljudske kulturne
dediščine. Iz njegovega vira sta črpala Emil
Korytko in kasneje tudi Karel Štrekelj.

Mnoge prireditve, posvečene prav slovenski
kulturi, so tudi danes zaznamovane z ljudsko
pesmijo. Premočno pričajo, da preštevilni ne
poznajo prav dobro slovenskega ljudskega
izročila ter identitete slovenskega naroda. Jo
res znamo negovati in s tem ohranjati ter
posredovati mlajšemu rodu? Vsekakor pa

ločiti ljudsko od umetne. - Pa bi jo morali. Že
zato, ker smo Slovenci narod pesmi in petja.
Od nekdaj je bila ljudska pesem peta ob vseh
priložnostih, ki so se nudile v človekovem
življenju: od rojstva do smrti. Pa tudi Prešer-
novo Zdravljico bi morali ločiti od državne
himne. 

In ravno dr. Zmaga Kumer je vse svoje živ-
ljenje posvetila pedagoškemu in vsestranske-
mu raziskovalnemu delu o pesemski ljudski
dediščini, pa naj so to bile kolednice, Marijine
ali svatovske pesmi ali pesmi o svetnikih.
Danes lahko le zapišem, da izvorno in tipično
za slovenski narod nikakor ne bo pozabljeno,
saj je dokumentirano v številnih pisnih virih v
domačem in mednarodnem kulturnem okolju,
kar je s svojim neprecenljivim delom prispe-
vala tudi znanstvena svetnica ga. Kumrova.
Njeno življenje je ugasnilo v 84. letu 27. de-
cembra 2008.                   

Daniela Močnik

Dr. Zmagi Kumer in memoriam

* mladinske sobe 

* otroške sobe 

* vgradne omare 

* garderobne sobe

** POHIŠTVO PO MERI

naročnine
04/201 42 41 

e-pošta: narocnine@g-glas.si
www.gorenjskiglas.si

Leto dni po dobrodelni
prireditvi

Solidarnost je prijazna beseda. Kadar pa
resnično pomeni tudi dejanje oz. dajanje po-
moči potrebnim, nas napolni še občutek
sreče, koristnosti ... Prejemnika in darovalca. 

Ljudje radi pomagamo. To smo skupaj
dokazali na lanski dobrodelni prireditvi Po-
darim ti pesem. Z vašo pomočjo in širokos-
rčnostjo smo močno napolnili sklad, da bi
pomagali naši učenki z zdravstvenimi
težavami. Vsakomur bi želeli polepšati dan,
njej še posebej. Z darovanimi sredstvi
(4.250 evrov) je deklica dobila nova očala,
vlažilnik zraka, bivanje v toplicah, možnost
udeležbe v šoli v naravi z dodeljeno spreml-
jevalko. Poravnali smo ji tudi stroške razšir-
jenega programa šole. Najbolj pa se je
razveselila računalnika s kamero, ki ji bo
popestril dneve in ji hkrati omogočal
spremljanje šolske snovi in vaj. Komunici-
ranje preko skypa jo bo ob daljši odsotnosti
povezovalo s šolo. 1.265 evrov je še ostalo. 

Vsem darovalcem se v imenu šole in
družine toplo zahvaljujemo.

OŠ Davorina Jenka

Tekmovanje iz biologije
Na šoli so decembra organizirali državno

tekmovanje iz znanja biologije za Proteuso-
vo priznanje. Udeležilo se ga je 112 učencev
iz 29 gorenjskih šol. Od cerkljanskih učen-
cev sta bili najuspešnejši Tadeja Snedec in
Jerneja Burgar, ki sta osvojili srebrno pri-
znanje.                                              S. Š.

Joža Jagodic s.p
Bašelj 4, 

4205 Preddvort: 051/318 477
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TESARSTVO
OGRINEC MILAN, s. p.

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

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

SLIKOPLESKARSTVO

SUHA MONTAŽA
KNAUF

ADAPTACIJE IN 
ZAKLJUČNA DELA V

GRADBENIŠTVU

Dvorje 71, 
4207 Cerklje

matjazstirn@gmail.com

041/432 212GSM

LAHOVČE 125, 4207 CERKLJE NA GORENJSKEM

051/305 324, 051/226 126
GVB.INFO@GMAIL.COM

- IZVEDBA IN ORGANIZACIJA NIZKIH IN VISOKIH GRADENJ
- PRIDOBIVANJE PROJEKTNE GRADBENE DOKUMENTACIJE

IN DOVOLJENJ ZA GRADNJO
- SVETOVANJE

N A P R O D A JN A P R O D A J

LOKACIJA CERKLJE

Mladi likovniki OŠ Davorina Jenka so naj-
bolj ponosni na Nejca Koželja iz 9. b razreda,
ki je postal državni zmagovalec mednarodne-
ga likovnega natečaja na temo ”Evro praznu-
je 10 let”. Na natečaju je sodelovalo več kot
1.800 mladih iz vseh petnajstih držav v
evroobmočju, ki so pripravili različne plakate
o koristi in prihodnosti skupnega evropskega
denarja. Žirija iz Bruslja je na koncu izbrala
petnajst državnih zmagovalcev, od katerih bo
vsak prejel v dar digitalno kamero in diplomo
s podpisom evropskega komisarja za
ekonomske in monetarne zadeve Joaquina
Almunia.

Nejc je z računalniško obdelavo izdelal
plakat, ki prikazuje razprte roke, nad njimi pa
kovanec za 1 evro. ”Fotomontaža prikazuje
misel: Evro za vse, revne in bogate,” je po-
jasnil Nejc, ki je lani prišel med deset naj-
boljših ustvarjalcev na bienalu v grafiki v
Žalcu. Njegov plakat in plakati, ki so jih ust-
varili ostali učenci, so te dni razstavljeni tudi
v šolski avli.

Že decembra je skupina učencev iz 8. razre-
da z likovnimi deli sodelovala na mednarodni
razstavi v Madridu na temo ”Voda za vse”,
sedmošolci Eva Štirn, Anže Štirn in Staš
Berce pa ravnokar razstavljajo plakate na
temo Mir se začne z menoj v stavbi kranjske

občine. Devetošolki Monika Slemc in Katja
Gerkman pa se bosta ta mesec udeležili
večdnevne mednarodne kiparske kolonije v

Črnomlju, kjer bo štirideset mladih iz
Slovenije in tujine spoznavalo kiparske
veščine.                                   Simon Šubic

Državni zmagovalec evronatečaja
Mladi likovniki pod vodstvom mentorice Maje Zajc Sobočan so se 

v prvi polovici šolskega leta izkazali.

Nejc Koželj ob svojem plakatu o evru
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Formirali smo tim za pripravo vzgojnega
načrta, ki ga sestavljamo ravnatelj Bogdan
Sušnik, razredni učiteljici Nataša Kne in Mate-
ja Repnik, predmetna učiteljica Barbara Ple-
ninšek ter svetovalni delavki Vlasta Košnik in
Saša Bogataj Suljanović. 

Ko smo začeli prebirati priporočeno
strokovno literaturo, nam je bilo jasno, da bi
vzgojni načrt lahko napisali v enem dnevu. V
timu smo se odločili za drugo, daljšo in za-
htevnejšo pot, ki pa bo po naših pričakovanjih
prinesla boljše rezultate. K sodelovanju smo
pritegnili ostale strokovne delavce šole ter
učence in starše. Tak pristop nam bo po našem
mnenju omogočil poenotenje naših pričako-
vanj ter pričakovanj staršev in otrok glede
našega vzgojnega delovanja, skupaj bomo
izbrali vzgojna načela, ki jim bomo potem vsi
sledili, skupaj smo se dogovarjali glede vred-
not šole, vzgojnih ukrepov ter pohval, nagrad
in priznanj. 

Starše naših prvošolcev smo pred začetkom
šolskega leta povprašali, kje bi po njihovem
mnenju šola lahko dopolnjevala družinsko 
vzgojo. Ugotovili smo, da starši želijo, da za-
htevamo lepo vedenje, da spodbujamo pomoč
drugim, samostojnost, spoštovanje drugače
mislečih. Želijo tudi, da spodbujamo zdravo
prehranjevanje ter čut za okolje. 

Povprašali smo jih tudi, česa se bojijo ob
vstopu otroka v šolo. Starši so navedli sledeče:
stisk ob zamenjavi okolja, da otrok ne bi hotel
sprejemati pravil, prevelikih psihičnih obre-
menitev, nasilja, drog v višjih razredih, da se
otroka ne bi upoštevalo kot individuum, da se
ne bi znal vključiti v družbo, da bi bila šola
preveč stresna. Njihovi odgovori so bili v ve-

liko pomoč učiteljicam prvošolcev, hkrati pa
so nam odgovori pomagali izbirati preventivne
dejavnosti za to šolsko leto. 

Tudi s predstavniki sveta staršev smo soust-
varjali vzgojni načrt. Dogovarjali smo se o
našem ukrepanju v primeru neopravičenega
izostajanja učencev. Starši so mnenja, da mora
šola o vsakem neopravičenem izostanku ob-
vestiti starše, starši pa so dolžni zagotoviti
otrokovo prisotnost. Če bi učenec redno izosta-
jal od pouka, bi šola morala zahtevati od
staršev, da otroka vsak dan pripeljejo v šolo in
ga ”predajo” učitelju. Učenec naj bi imel tudi
možnost ”popraviti” izostajanje, npr. s prisot-
nostjo v podaljšanem bivanju, kjer bi drugim
učencem pomagal pisati domače naloge.
Števila neopravičenih ur pred določenim vzgo-
jnim ukrepom naj ne bi določali, šola mora
odreagirati na vsak neopravičeni izostanek. 

Starše smo povprašali tudi o tem, kakšno
ukrepanje šole pričakujejo v primeru, da
učenec pri neki organizirani šolski dejavnosti
pije alkohol ter kakšne preventivne in proak-
tivne dejavnosti naj bi izvajali. Dogovarjali
smo se tudi o tem, kdo naj bi izbiral vzgojni
ukrep za določen učenčev prekršek. Razred-
nik? Oddelčni učiteljski zbor? Svetovalna
služba? Celotni učiteljski zbor? Tudi pravila
glede napovedane odsotnosti bodo zajeta v 
vzgojnem načrtu. 

Na drugih roditeljskih sestankih smo že ali še
bomo s starši govorili o vzgojnih načelih.
Poskusili bomo ugotoviti, kaj naj bi zajemalo
načelo spoštovanja učencev in vzajemnega
spoštovanja. Starše bomo prosili, da nam pred-
stavijo, kakšen je po njihovem mnenju učitelj,
ki dosledno upošteva to načelo ter kaj v

povezavi z načelom vzajemnega spoštovanja
lahko mi pričakujemo in zahtevamo od
učencev. 

Razmišljali bodo o načelu združevanja 
pravic, odgovornosti in pravil. Kje je odgov-
ornost posameznika, do kje naj bi poslušali iz-
govore, kje se konča pravica posameznika in
se začne njegova odgovornost, ko se štirje
učenci zapletejo v pretep in se en izgovarja na
sošolca, ki naj bi začel, drugi na prizadeto čast,
ki jo je res moral braniti, tretji na to, da je na-
jboljši prijatelj napadenega, četrti trdi, da je
hotel napraviti red.

Razumevanje načela strokovne avtonomije,
usklajenosti vzgojnih dejavnikov in doslednos-
ti bo zelo zahtevna naloga tako za strokovne
delavce kot za starše. Morali se bomo namreč
dogovoriti, kam naj starši ne bi posegali ter
hkrati, kako zaščititi pravice otroka, ko se
učitelj sklicuje na strokovno avtonomijo. 

Načela osebnega zgleda so se z veseljem
lotili nekateri učenci. Prav izvirno so opre-
delili učitelja in njegova ravnanja. To načelo bo
tudi izhodišče za delo strokovnih delavcev na
naslednjem srečanju strokovnih delavcev za
pripravo vzgojnega načrta. 

Seveda ne bomo pozabili v vzgojni načrt
vključiti načela skupnega dogovarjanja ter čim
bolj intenzivnega sodelovanja. 

Predstavniki sveta staršev bodo vzgojni načrt
dobili v branje in obravnavo v maju, v juniju
pa naj bi svet šole vzgojni načrt tudi potrdil. 

Vabim vse starše, da nam posredujejo svoje
želje, ideje, pripombe glede našega vzgojnega
delovanja. 

Saša Bogataj Suljanović, 
svetovalna delavka

Junija že potrjen vzgojni načrt
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli nam v 60. d členu narekuje, da v tem 
šolskem letu pripravimo vzgojni načrt šole. Nalogo smo na začetku doživljali kot veliko breme, 

sedaj pa nam predstavlja velik izziv.

Medkulturni dialog ob kulturnem prazniku
Na OŠ Davorina Jenka precej pozornosti namenjajo spoznavan-

ju in pozitivnemu sprejemanju drugih kultur. V ta namen so izko-
ristili tudi prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku, na kateri
sta nastopili dve skupini - zambijska pod vodstvom tujega učitel-
ja Steva Zuluja in slovenska, ki sta na zanimiv način predstavili
nekaj kulturnih značilnosti v Sloveniji in Zambiji. Učenci so
lahko primerjali slovenski valček in zambijsko rumbo, harmoniko
in bobne, zambijsko in slovensko narodno nošo, našo in njihovo
ljudsko pesem, slovensko vasovanje in zambijske običaje ob
odraščanju in poroki. Na koncu so ugotovili, da sta obe kulturi
bogati in različni, vsaka pa tudi zelo zanimiva. S. Š.

Sponzorji tekmovanj iz znanj 
Na naši šoli letos organiziramo dve državni tekmovanji - iz

znanja kemije za Preglovo priznanje in biologije za Proteusovo
priznanje, naše učenke in učenci pa se udeležujejo tudi regijskih
in državnih tekmovanj iz znanja drugih predmetov, ki potekajo na
drugih šolah v regiji. Naši prošnji za pomoč so se odzvali: Obči-
na Cerklje, ki je za organizacijo tekmovanj namenila 700 evrov,
ter posamezniki: podjetje Escom, Roman Čebulj, Kmetijska

zadruga Cerklje, Milan Ogrinc in Andrej Lanišek, ki so prispevali 300 evrov.
Vsem se za darovana sredstva lepo zahvaljujemo, saj bomo tudi z njihovo po-
močjo lahko uspešno gostili mlade tekmovalce in tekmovalke. 

Ravnatelj Bogdan Sušnik
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Rokometno šolo obiskuje več kot štirideset
dečkov in deklic, ki vadijo trikrat oziroma dva-
krat na teden. V svojih tekmovalnih skupinah so
dečki odigrali dva turnirja, deklice pa enega.
Turnirji najmlajših potekajo enkrat na mesec in
sicer od decembra do junija. Poleg redne teden-
ske vadbe so otroci obiskali tudi tekmo sloven-
ske moške rokometne reprezentance in mnogi
od njih so prvič uživali ob ogledu tekme pred
šesttisočglavo množico. Konec decembra so se
udeležili tudi novoletnega srečanja Rokometne
šole Uroša Zormana, kjer so uživali v rokomet-
ni igri in druženju z vrstniki.

Vedno več otrok se z organizirano vadbo roko-
meta ukvarja tudi v mlajših selekcijah Rokomet-
nega kluba Cerklje. Mlajši dečki še niso tako
tekmovalno uspešni, saj gre v večini za začetni-
ke, ki se z rokometno igro ukvarjajo šele nekaj
mesecev. Veseli pa množičnost in volja do dela,
ki je učencem šestega in sedmega razreda
osnovne šole ne manjka. Ob resni vadbi lahko
ponovijo uspehe starejših dečkov, za katerimi je
zelo uspešen prvi del tekmovalne sezone. 

Starejši dečki, učenci osmega in devetega raz-
reda, so se po jesenskem delu tekmovalne sezo-
ne uvrstili v polfinalno skupino državnega pr-
venstva pod okriljem Rokometne zveze Sloveni-
je (med 16 najboljših ekip v Sloveniji), prav tako
uspešni so tudi v tekmovanju osnovnih šol. Po-

stali so medobčinski prvaki, zmagali so tudi na
področnem prvenstvu - prvaki Gorenjske (več si
lahko preberete na spletni strani naše šole) in se
tako uvrstili med 32 najboljših šolskih ekip v dr-
žavi. OŠ Davorina Jenka je bila organizator če-
trtfinalnega turnirja državnega prvenstva osnov-
nih šol, ki je bil v četrtek, 5. februarja 2009, tudi

tu so se naši fantje odlično odrezali, osvojili dru-
go mesto in se uvrstili v polfinale državnega šol-
skega prvenstva, med 16 najboljših šol v Slove-
niji. Čestitamo! Vsi ti uspehi starejših dečkov
naj bodo lepa popotnica za še bolj marljivo delo
na in ob rokometnem igrišču.    

Jože Cuderman 

Šola vse bolj uspešna tudi v rokometu
V prvi polovici šolskega leta so bili na športnem področju zelo dejavni učenci, ki obiskujejo Rokometno

šolo Uroša Zormana (učenci in učenke drugega do petega razreda). 

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

Pozdravljene gore
Cena 20 evrov, 
za naročnike 15 evrov + poštnina
Naročanje: po telefonu št. 04/201-42-41 
ali po el. pošti: narocnine@g-glas.si

Stojijo (od leve proti desni): Matija Pušavec, Jaka Zajc, Urban Čimžar, Nik Kimavec, Matic Korošec, trener Jože
Cuderman, čepijo: Jure Pernuš, Luka Fajon, Luka Stare, Robin Markun, Rok Dolžan, Anže Sluga, ležita: Uroš 
Česen, Janez Mušič

Zbrali skoraj 2.700 zaobljub
V okviru projekta ENO so učenci OŠ Davorina 
Jenka zbrali 2.668 zaobljub otrok in odraslih.

Na OŠ Davorina Jenka so 24. januarja zaključili projekt ENO, v
okviru katerega so zbirali zaobljube otrok in odraslih, kako bodo
sami varčevali z energijo, vodo, odpadki ipd. Napisali so poziv
učencem in razrednikom, vrtcema, staršem ter ustanovam in orga-
nizacijam v lokalni skupnosti. Izdelali so tudi žabca Franceljna in
nadgrajevali žabcev kotiček. K projektu so povabili tudi olimpijsko
podprvakinjo, plavalko Saro Isaković, ki je dala tudi svojo za-
obljubo, veliki trgovski center pa jim je doniral večnamenske
vrečke. Z žabcem so se učili tudi pametno nakupovati, predvsem pa
so iskali živila slovenskega izvora.

S projektom so seznanili učence od 1. do 5. razreda, oglasili so se
tudi pri ravnatelju, v pošti, lekarni, pri županu in župniku ... Ljudje
so razmišljali in se odločali za svoje zaobljube. 

V zadnjem, promocijskem tednu ENO so izvedli ekološko igro
vlog, v kateri so z rdečimi in zelenimi lističi odločali, katero rav-
nanje otrok je ekološko in katero ne. Na sklepni prireditvi se je
zbrala pisana množica - od najmlajših do velikih. Otroci so vodili
program, peli, igrali, glasovali, razdelili pa so tudi priznanja za
sodelovanje. V kuhinji so poskrbeli tudi za zdrav posladek, suho
sadje in mandarine. 

Učenci so lahko upravičeno ponosni nase, saj so zbrali kar 2.668
zaobljub, po občini pa je bilo zasajeno tudi 44 novih dreves. Še
posebej prizadevni in ekološko ozaveščeni so bili otroci, starši in
učitelji v zaloški podružnici. Zadnji dan projekta so organizirali še
pohod žabca s plakati, tedaj jih je sprejel tudi župan in jih pogostil. 

S. Š.



Vrtec

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

Poudarek je bil na spoznavanju življenja ne-
koč. Spoznali smo stare navade, izvajali stare
igre: Ali je kaj trden most?, Mama, koliko je
ura? in Potujemo v Rakitnico. Vzgojiteljice in
pomočnice vzgojiteljic smo po ljudski pravljici
zaigrale lutkovno igro Fižolček, ogelček in sla-
mica. Odpravili smo se tudi na kmetijo Kvas v
Spodnji Zalog. Za boljšo varnost smo imeli ob-
lečene odsevne brezrokavnike in si svetili s sve-
tilkami. Tam smo dobili fižol, ki smo ga potre-
bovali za delavnico. Otroci so pomagali pri pri-
pravi prostora za izvedbo delavnic, na katerih so

luščili in prebirali fižol ter trli orehe. Učili so se
razvrščanja, uporabe kladiva ter urili svoje
drobne prste. Po marljivem delu smo čakali 
večerjo, ki je že tradicionalna, slastne palačinke,
ki jih spečejo mamice. Da pa so otroci pokazali
svojo odraslost, so se oblekli v pižame, nato pa
smo skupaj zaplesali. Ob pravljici so legli na
svoje ležalke in ob tihem klepetu brezskrbno za-
spali. Nekateri otroci naredijo s pižama žurom
pomemben korak, zberejo pogum in prvič noči
ne preživijo v bližini staršev, temveč med svoji-
mi prijatelji v vrtcu.                        Ida Vadnov

Enajsti pižama žur 
Letošnji pižama žur je bil že enajsti v zaloškem vrtcu. 

Muca Copatarica na obisku

Pravljico Muca Copatarica vsi otroci zelo
dobro poznajo. S pomočjo pravljice se učijo
skrbeti za svojo lastnino in jo pospravljati. To
prijazno muco iz pravljice smo povabili tudi v
naš vrtec.  Otroci so bili navdušeni, ko so za-
gledali pravo Muco Copatarico. Počasi in pri-
jazno je stopila med otroke in jih ogovorila.
Vsi smo bili očarani nad njeno nežnostjo, pri-
jetnim glasom in mimiko, ki nas je umirjala
in spodbujala k aktivnemu poslušanju. Že to-
likokrat slišana pravljica je bila zanimiva, kot
bi jo poslušali prvič, saj nam jo je pripovedo-
vala sama Muca Copatarica.      Irena Naglič

Jaslice iz naravnih materialov
Skupina Sončnice v Marijinem vrtcu se je pod vodstvom vzgojiteljice Ivanke Likar de-

cembra odločila za projektno delo - narediti jaslice iz naravnih materialov. Kot so nam zau-
pale štiri- in petletne sončnice, so iz gline naredili ovčke, iz ličja pastirje in Jezusovo družino,
velik štor, ki so ga našli v gozdu na Štefanji Gori, so uporabili za hlevček, za jaslice so seve-
da uporabili tudi mah. Jaslice so s pomočjo drugih skupin v vrtcu postavljali ves mesec, jih
vse do božiča počasi dopolnjevali in na ta način spoznavali svetopisemske like in običaje.
Posejali so tudi božično žito. Jaslice si je ogledal tudi strokovnjak Leopold Grčar, ki je bil
nad njimi navdušen, dal pa je tudi nekaj nasvetov, da bodo lahko jaslice v naslednjih letih še
izpopolnili. Kot nam je zaupala Ivanka Likar, jaslice iz ličja izdelujejo samo še na Češkem,
pred tremi leti pa jih je Grčar opazil tudi v Prekmurju. S. Š.

Vrtec Murenčki pri 
OŠ Davorina Jenka Cerklje

Krvavška cesta 2, 4207 Cerklje

VABI K VPISU OTROK V ENOTI 
CERKLJE IN ZALOG ZA ŠOLSKO 

LETO 2009 / 2010

Dnevni program za otroke od 3. leta
starosti do vstopa v šolo - vrtec Cerklje

Dnevni program za otroke od 2. leta
starosti do vstopa v šolo - vrtec Zalog

Vpisnico lahko dobite tudi na spletni 
strani šole in vrtca z naslovom: 
vrtec.dj-cerklje@guest.arnes.si.

Oddajte jih osebno ali pošljite po 
elektronski pošti do 20. marca 2009.

Marijin vrtec Cerklje
Trg Davorina Jenka 14

4207 Cerklje

VPIS V MARIJIN VRTEC

Na podlagi drugega odstavka 20. člena
Zakona o vrtcih obveščamo, da poteka
vpis v Marijin vrtec Cerklje, za šolsko leto
2009/10, v dnevni program za otroke
prvega in drugega starostnega obdobja.
Vpišete lahko otroke rojene od letnika
2004 do 2008.

Vlogo za vpis lahko dvignete v vrtcu med 
6. in 16. uro.

Vpis se zaključi v sredo, 15. aprila 2009.
Vloge, ki bodo prispele po tem datumu, ne
bomo obravnavali.

Cerklje, 6. februarja 2009
Vodstvo vrtca
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Potrebujemo novo gasilsko vozilo
Prostovoljno gasilsko društvo Šenturška Gora namerava v letu 2010

kupiti novo gasilsko vozilo. 

Starost sedanjega voznega parka, razgiban
teren, slabša pokritost s hidrantnim omrežjem
in oddaljenost od osrednje enote so razlogi, ki
potrjujejo potrebo po nakupu novega gasilske-
ga vozila. Sedanje orodno vozilo Tam (na sli-
ki) je staro 21 let. V njem ni vgrajenega rezer-
voarja za vodo, prav tako z vozilom ne smemo
prevažati otrok. Staro orodno vozilo bi radi za-
menjali z novim sodobnim vozilom GVV-1, ki
bi bilo izdelano v skladu s tipizacijo Gasilske
zveze Slovenije in bi na intervencijo lahko pri-
peljalo sedem operativnih gasilcev, približno
500 litrov vode in drugo potrebno opremo za
intervencije. Z vozilom bi zagotovili pogojem
za gašenje manjših požarov v objektu. Zaradi
terenskih lastnosti podvozja, pogona 4x4, bi
bilo vozilo primerno tudi za gašenje požarov v
naravnem okolju in interveniranju ob poplavah
in drugih naravnih ujmah.

Nakup vozila naj bi se financiral s sredstvi
Občine Cerklje, Gasilske zveze Cerklje in
prostovoljnega gasilskega društva. S pobira-
njem prostovoljnih prispevkov bo društvo za
pomoč zaprosilo tudi vaščane in podjetja iz
vasi pod Krvavcem. Za vsa morebitna spon-
zorstva in donatorstva pa se upravni odbor ga-
silskega društva vsem prav lepo zahvaljuje.
Nakup vozila bo speljan preko javnega razpisa. 

Društvo razpolaga tudi z 18 let starim povelj-
niškim vozilom Lada Niva, in dokler bo vozi-

lo izpolnjevalo varnostne zahteve, bo tudi slu-
žilo svojemu namenu.

V letu 2010 bo društvo praznovalo tudi 20-
letnico ustanovitve. Da je društvo na pravi
poti, lahko ocenjujemo z izjemnimi uspehi, ki
jih dosega na regijskih in državnih tekmova-
njih, preventivnih aktivnostih in delu v Gasil-
ski zvezi Cerklje.

Upravni odbor PGD Šenturška Gora

Modri kotiček
Leto se je izteklo in brez obstanka nadaljujemo poti, ki smo si jo
zastavili v začetku. V tem času policisti povzamemo statistične 

podatke in ocenimo naše preteklo delo. 

- POLAGANJE KERAMIKE, 
MOZAIKA IN KAMENJA

- KOMPLETNA ADAPTACIJA STANOVANJ
- SPLOŠNA GRADBENA DELA

Tomaž JENKO s.p.
Zgornji Brnik 131a

4207 Cerklje na Gorenjskem
Telefon: 04/252 16 44

041/22 55 97
e-pošta: gradbenistvo.jenko@siol.net

www.gradbenistvo-jenko.net

BAR KERN

Trg Davorina Jenka 9

4207 Cerklje, tel.: 04/252 13 21

Delovni čas: od 6. do 22. ure
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● frizerske storitve
● umetni nohti ● manikura 

● make up ● solarij

Mlakarjeva cesta 76
4208 Šenčur

tel.: 04 251 66 99
mobi: 041 356 070

spela.nohti@gmail.com
www.lepotni-studio.com

Čeprav posameznik ne občuti naših uspe-
hov ali neuspehov, lahko zagotovo trdimo, da
je bilo v preteklem letu storjenih veliko na-
log, za katere se je izkazalo, da so v veliki
meri prispevale k večji varnosti.

Statistični podatki prikazujejo trend upada-
nja kršitev na vseh področjih našega dela,
vendar pa to še ne pomeni, da bomo zaradi
ugodnih rezultatov stagnirali. Vse to je zgolj
stimulacija za še bolje opravljene naloge. Med
prometnimi zadevami je večji uspeh to, da ni-
hče ni umrl v nesreči, za stanje javnega reda
in miru je uspeh tudi to, da nihče ni huje kršil
javnega reda v lokalih kakor tudi v zasebnem
življenju, med kriminaliteto pa je uspeh med
drugim tudi to, da nismo obravnavali hujših
kaznivih dejanj, kot so ropi in podobno.

Čeprav smo še ”globoko” v zimskem času,
se policisti pripravljamo na preventivne akci-
je ob začetku pomladi, ko se pojavi večje šte-
vilo pešcev in kolesarjev. V okviru osvešča-
nja pa že sedaj po šolah izvajamo več projek-
tov, kjer otroke pripravljamo na poznavanje
pravil obnašanja v javnosti, med katerimi je
tudi vandalizem. 

Ker je v tem času tudi močno povečan pro-
met, predvsem zaradi smučarske sezone na
Krvavcu, policisti intenzivno opravljamo la-
serske meritve hitrosti na omenjeni relaciji.
Na smučišču pa poskušamo z občasnimi po-
ostrenimi nadzori zajeziti kršitve po uredbi o
prepovedi vožnje z motornimi vozili v narav-
nem okolju in sicer predvsem zoper voznike
motornih sani, ki pa tega žal ne upoštevajo.

Glede kriminalitete lahko poudarim to, da
je zelo pomembno, kako se samozaščitno za-
varovati pred storilci kaznivih dejanj, kateri
prihajajo predvsem iz drugih občin, čeprav
smo v preteklem obdobju bili priča tudi
temu, da so storilci domačini. Namreč že
sama pozornost na neznane registrske tabli-
ce in osebe drugih držav (največkrat Bolga-
rije in Romunije) pripomorejo k učinkovitej-
ši izslediti morebitnih storilcev kaznivih de-
janj.

V upanju, da bomo skupaj uspešno prebro-
dili ”zimsko idilo”, vas lepo pozdravljam in
želim, da bi se počutili čim bolj varno.

Robert Šebenik, 
vodja policijskega okoliša

Zahvala gasilcem
Četrtega oktobra 2008 je pogorel naš

vikend na Krvavcu. Ogenj so pogasili gasil-
ci iz PGD Cerklje, Zgornji Brnik in Šen-
turška Gora, ki se jim zahvaljujemo za ves
trud in požrtvovalnost, ki so ju izkazali,
čeprav objekta ni bilo možno več rešiti. 

Družina Poravne iz Poženika
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Novoletna donacija 
mladinskemu centru

Mladinski center Cerklje, ki deluje v okviru župnijske Karitas, je med
novoletnimi prazniki prejel novoletno donacijo Banke Koper. Sim-
boličen ček v znesku dva tisoč evrov je vodja centra Nataša Urh pre-
jela iz rok vodje kranjske poslovne enote Banke Koper Davida Zor-
mana. Banka Koper je sicer novoletne donacije poklonila štirinajstim
humanitarnim organizacijam, kolikor ima banka v Sloveniji tudi
poslovnih enot. Banka Koper že nekaj let za novoletne donacije na-
menja denar, ki bi ga sicer porabila za novoletne obdaritve poslovnih
partnerjev. Do zdaj so bili med prejemniki njenih novoletnih donacij
organizacije, ki namenjajo posebno skrb otrokom in mladini v stiski,
muzeji, galerije, knjižnice, društva upokojencev in druge neprofitne or-
ganizacije. V Mladinskem centru Cerklje bodo denar porabili za obno-
vo svojih prostorov. S. Š.

JEZIKOVNI TEČAJI

TEČAJI ZA PROSTI ČAS

RAČUNALNIŠKI TEČAJI

Angleščina   Nemščina   Italijanščina
Španščina   Francoščina   Ruščina

Slovenščina   Latinščina   Hrvaščina

Mozaik   Klekljanje   Nakit   
Keramika   Risanje   Slikanje   

Poslikava stekla, svile,...

Windows   Word   Excel   Power Point

MEKON LOKA D.O.O.
Podlubnik 253, 4220 Škofja Loka

tel.: 04 51 50 590
info@mekon-loka.si
www.mekon-loka.si

ZA:
učence
dijake

študente
odrasle

upokojence

KDAJ?
Pričetki od   

9. februarja 
dalje.

Na voljo je 
več kot 200 

različnih 
terminov.

PONUDBA
jezikovni tečaji

60 učnih ur 
odrasli

249 EUR
Cena vsebuje 20% DDV.

Alto plus 

Britof 135, Kranj

Tel.: 0590/34 000

Fax: 0590/34 001

e-pošta: info@demaco.si

www.demaco.si

● popravilo vseh vrst 
telefonov

● dodatna oprema za 
GSM aparate

● PC servis
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V soboto pustna povorka
Na pustno soboto, 21. februarja, bo v občino Cerklje znova pripoto-

vala Pustna povorka šestih občin, ki jo člani Športnega društva Voklo
in Krajevna skupnost Voklo ter prijatelji iz drugih občin organizirajo
že osmič zapored. Povorka bo v soboto že ob 8. uri krenila iz Vokle-
ga, potem ko bo prepotovala občine Šenčur, Kranj, Vodice, Medvode
in Komenda, pa se bo ustavila tudi v občini Cerklje. Najprej se bodo
ob 15. uri ustavili pred okrepčevalnico Marička v Zalogu, pol ure kas-
neje pa tudi pred OŠ Cerklje. Tako kot vedno bo v povorki sodelova-
lo okoli deset vozov z različnimi tematikami. Letos bodo tako poprav-
ljali omet v šentviškem predoru, postavljali džamijo sredi Ljubljane,
pozabili ne bodo tudi na plinske zdrahe med Rusijo in Ukrajino ...
Skozi celotno povorko jih bo spremljal Radio Kranj in v živo javljal
dogajanja, tako kot lani pa bo z njimi sodeloval in zabavljal obisko-
valce humorist Kondi Pižorn. Prišli bodo tudi kurenti. Na sliki: vaš-
čani Zaloga so se lani spomnili filma Ko to tamo pjeva. S. Š.
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Pred člani so odločilni meseci
Članska ekipa Rokometnega kluba Cerklje se bo v naslednjih treh mesecih borila za uvrstitev v 1. B državno ligo. 

Preteklo leto se je za rokometaše članske in
mladinske ekipe končalo zelo uspešno. Mla-
dinci po polovici sezone zasedajo četrto me-
sto v drugi državni mladinski ligi, članska
ekipa pa si je po treh sušnih letih zagotovila
mesto v ligi za prvaka druge lige. ”Fantje,
večinoma še mladinci, zavzeto vadijo štirikrat
na teden, v soboto je članska tekma, v nede-
ljo mladinska. Napredek v igri je očiten, vese-
li pa tudi dejstvo, da so fantje prava klapa

tako na igrišču kot tudi ob njem,” pravi trener
Jože Cuderman.

Prihajajo odločilni meseci, v katerih se član-
ska ekipa ne sme zadovoljiti že z uvrstitvijo v
ligo za prvaka, meni Cuderman: ”Konkurenca
je huda, čaka nas deset težkih tekem, naspro-
tniki pa so kot po meri za dokazovanje: Zlato-
rog Celje - ekipa mladinskih in kadetskih re-
prezentantov, Drava Ptuj - pet igralcev, ki so še
lani igrali v prvi ligi, DOL TKI Hrastnik - dol-

goletni član 1.B lige, Sevnica - dolgoletni član
1.B lige in vedno neugodna ekipa Kranja.”

Prvo domačo tekmo v ligi prvakov proti Sev-
nici so sicer izgubili, a cilji ekipe ostajajo viso-
ki: boj za drugo mesto in s tem uvrstitev v 1.B
državno rokometno ligo. Naslednja domača
tekma bo v soboto, 21. februarja, proti ekipi
Zlatorog Celje. Izdatna pomoč s tribun bo ro-
kometašem še kako koristila. 

Simon Šubic

Uspešno v novo leto
Tudi košarkarske ekipe Športnega društva Krvavec so uspešno začele novo leto. 

Ircem pomagali do pokalnega naslova.

O uspešnih nastopih cerkljanskih košarkar-
jev v tem letu največ povejo rezultati. Člans-
ka ekipa Krvavec Meteor je tako v domači
dvorani premagala Ivančno Gorico (80:66) in
Žiri (87:68), v gosteh pa Šenčur (68:78).
Kadeti Krvavec Botana so pod Šmarno goro
premagali Pingvine Šmartno s 76:81, doma
pa klonili proti Tinex Medvodam (73:86).
Mladinci imajo novega sponzorja Ambrož
prašno barvanje-eluksiranje, v Cerkljah pa so
se prvič predstavili na valentinovo v soboto. 

Starejši pionirji Europcar Krvavec pridno
vadijo pod nadzorom trenerja Anžeta
Brankoviča in nestrpno pričakujejo pom-
ladanski del sezone ter FIBA turnir v Franci-
ji. Zelo uspešno nastopajo mlajši pionirji Kr-
vavec Tonač, ki so na turnirju v Cerkljah
premagali vse nasprotnike in osvojili prvo
mesto pred ekipami iz Škofje Loke, Jesenic,
Šenčurja in Tržiča. Na drugem turnirju v
Šenčurju pa so bili v podobni konkurenci na
koncu tretji; zmagala je Komenda. 

Te dni so v klubu tudi sicer zelo zadovoljni,
saj so prejeli pošto z Irskega, s katero jih BC

Moycullen, pokalni zmagovalec Irske, ob-
vešča, da so po njihovem mnenju ravno
tekme, ki so jih poleti odigrali proti ekipam
iz Cerkelj, botrovale k največjemu uspehu te
irske ekipe. Ni čudno torej, da jim že sedaj

sporočajo, da so na Irskem vedno dobrodošli. 
V ŠD Krvavec ob koncu vabijo vse ljubitel-

je košarke na ogled prihajajočih tekem v
športni dvorani v Cerklje.

Simon Šubic, foto: Ivan Draškič

Mladinska ekipa Ambrož prašno barvanje-eluksiranje Krvavec 
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PRALNICA PERILA
Pavec Slavka, s. p.

Ul. 4. Oktobra 4
4207 Cerklje na Gorenjskem

tel.: 04/25 21 314

Sprejemamo oblačila za kemično čiščenje.
Peremo tudi odeje, gostinsko perilo in vse vrste zaves.

TRGOVINA
Z NOVIMI IN RABLJENIMI AVTODELI
AVTOKLEPARSTVO

Dvorje 93, 4207 CERKLJE

GSM: 041/331 396

Tel./fax: 04/25 26 750

se priporoča

MILAN KRNIČAR s.p

Dvorje 46/b, Cerklje
Delovni čas: 
pon., tor.: zaprto
sre. - sob.: 11:00 - 22:00
ned.: 11:00 -16:00

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

ribje jedi, solate in sladice).
Po 11. uri vam ponudimo tudi malice in 

kosila od 12. - 16. ure.
Sprejemamo rezervacije za večje skupine 

(ohceti, obletnice, sedmine ...)

Deklice so državne prvakinje 
zimske lige

Ekipa deklic nogometnega kluba Velesovo je zmagala v futsal zimski ženski ligi Nogometne zveze Slovenije. 

V nogometnem klubu Velesovo
se veselijo uspeha svojih deklic.
Že jeseni so poročali, da so v klu-
bu pridobili lepo število novih čla-
nic, ki so pod strokovnim vod-
stvom takoj začele kvalitetno in
vztrajno trenirati. Sad dobrega
dela se je pokazal že v zimski ligi
v okviru Nogometne zveze Slove-
nije, saj je ekipa U14 postala dr-
žavni prvak, kar je za NK Veleso-
vo velik uspeh. 

”Največje zasluge za ta uspeh
seveda nosijo trener in vsaka po-
samezna igralka. Dobili pa smo
tudi najboljšo ocenjeno vratarko v
tej kategoriji. Iskrene čestitke ce-
lotni ekipi! Ženska mladinska eki-
pa ima veliko igralk, ki so bile pr-
vič registrirane jeseni, zato je ne-
korektno takoj pričakovati večje
rezultate, se pa tudi pri njih že
kaže napredek,” sporočajo iz no-
gometnega kluba, v katerem veli-
ko truda in s tem sredstev vlagajo
v najmlajše, saj bodo le tako lah-
ko številčno in kvalitetno okrepili
klub. Decembra so tako za vse
šolske otroke v občini organizirali
predstavitev nogometa in jih ob
tej priložnosti obdarili. Namen je
bil dosežen, saj je bilo zanimanje

med otroki veliko, prav takšnega
pa se nadejajo tudi zgodaj spo-
mladi, ko bodo otrokom predsta-
vili pravi nogomet na glavnem
igrišču v Velesovem. 

V prvi polovici januarja in prvi
dan februarja so organizirali tur-
nirje za selekcije U8, U10 in U12.
”Udeležba je bila zelo dobra, saj
je nastopilo kar 18 ekip iz različ-
nih klubov. Zelo smo zadovoljni z
uvrstitvami naših ekip, saj sta se-
lekciji U12 in U10 zasedli tretje,
U8 pa šesto mesto. Takšni turnirji
zahtevajo dobro organizacijo, ka-
tero preko kluba vodijo trenerji
sami in seveda njihovi pozitivni
starši, zato se jim upravni odbor

kluba ob tej priložnosti ponovno
zahvaljuje,” so zadovoljni v NK
Velesovo. 

Lepe rezultate je dosegla tudi
ekipa dečkov U14, ki trenutno za-
seda tretje mesto v ligi in ima zelo
dobro izhodišče za spomladanski
del. Člani so na polovici sezone
pristali na petem mestu, vendar za
drugim mestom zaostajajo samo
za tri točke. Konec februarja bodo
izvedli še zimske priprave v šport-
nem centru Lignano, kjer bo lah-
ko vsaka ekipa postavila prave te-
melje za še boljše spomladanske
rezultate v ligi.

Vodstvo nogometnega kluba za
konec še poudarja, da sta k do-

brim pogojem za treninge z iz-
gradnjo pomožnega igrišča, ki je
že dobro preizkušen in polno za-
seden, veliko pripomogla župan
oziroma občina Cerklje. ”Dobro
se zavedamo, da moramo z dejanji
oziroma rezultati dokazati, da
klub dela vse bolje, vendar je po-
trebno razumeti, da se to ne da do-
seči čez noč, kot si nekateri pred-
stavljajo. Novo gradnjo imamo
pred vrati, zato vsi skupaj dvigni-
mo glave, si poglejmo v oči in
pošteno poprimimo za delo, za
katerega je zadolžen vsak posa-
meznik,” zrejo v prihodnost vele-
sovski nogometaši. 

Simon Šubic

www.gorenjskiglas.si
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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

Rešitve križanke (nagradno geslo) pošljite na dopisnicah do srede, 4. marca 2009,
na Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, 4001 Kranj ali pa jih oddajte v naši 
malooglasni službi. Izžrebance bomo objavili v Gorenjskem glasu 6. marca 2009.

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

KMETIJSKA ZADRUGA CERKLJE, z.o.o.

Slovenska cesta 2, 
4207 Cerklje
Telefon: 04/25-29-010, 
Fax: 04/25-29-011, 
e-mail: kzcerklje@siol.net
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Plavati želi svetovni rekord
Za plavalca Emila Tahiroviča je bilo leto 2008 zelo uspešno, tako v bazenu kot zunaj njega. Postal je očka 
in na evropskem prvenstvu na 50 metrov prsno osvojil bronasto medaljo. Njegov letošnji veliki cilj pa je

odplavati svetovni rekord.

Adergas - Emil Tahirovič, plavalec PK Merit
Triglav Kranj, čigar trener je Roni Pikec, je le-
tošnjo sezono v 50-metrskem bazenu začel zelo
uspešno. V začetku februarja je namreč na med-
narodnem plavalnem mitingu Zvezda v Kranju v
disciplini 50 metrov prsno postavil letos najbolj-
ši izid na svetu (27,86 sekunde). Uspešno pa je
končal tudi leto 2008, z osvojitvijo medalje na
evropskem prvenstvu v 25-metrskih bazenih na
Reki. Na 50 metrov prsno je bil tretji.

”Leto 2008 je bilo zame izjemno uspešno.
Res je, da nisem nastopil na olimpijskih igrah,
a sem normo zgrešil za vsega 13 stotink. Že
večkrat sem dejal, da zame to ni bilo nobeno
razočaranje. Glede na to, da sva lani z Alek-
sandro dobila prvorojenca, je to več kot popla-
čano za vse, kar mi ni uspelo odplavati. Konec
leta sem osvojil medaljo na evropskem prven-
stvu, kar je moj najboljši dosežek kariere,” je
povedal plavalec iz Adergasa, kamor se je k
srčni izbranki preselil pred nekaj manj kot tre-
mi leti. Na vprašanje, kaj mu pomeni medalja
z Reke, je odgovoril: ”Upam, da je to odskoč-
na deska za naprej. Pomeni mi veliko, ker sem
sam sebi dokazal, da sem še sposoben, in
upam, da sem zaprl usta marsikomu, ki je dvo-
mil o meni. Zelo sem zadovoljen in upam še na
boljše.” 

Velik cilj ima tudi v letošnji sezoni: ”Želim
odplavati svetovni rekord in to je edini večji cilj.

Vse delam na tem. Upam, da mi bo uspelo.” Za
to bo potrebnega veliko trdega treninga. Trenira
desetkrat na teden po tri ure (ura suhega trenin-
ga in dve uri plavanja). Do konca aprila bo ve-
činoma treniral v Kranju. ”Meseci maj, junij in
julij pa so tako zasedeni, da v treh mesecih ne
vem, če bom vsega skupaj doma deset dni,” po-

jasnjuje 29-letnik, o prihodnjih tekmah pa doda-
ja: ”To bodo mednarodne tekme v tujini, ne-
kakšne vmesne tekme pred sredozemskimi ig-
rami in svetovnim prvenstvom.” V preteklem
letu je postal tudi očka, kar pa mu je, kot pravi
za konec, dalo le še dodatne energije. 

Maja Bertoncelj, foto: Gorazd Kavčič

Emil Tahirovič (desno) s trenerjem Ronijem Pikcem in bronasto medaljo z evropskega prvenstva 

vodenje poslovnih knjig za s.p. in d.o.o.
brezplačno računovodsko svetovanje na dan registracije
cenovno ugodna ponudba

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

EErrjjaavvššeekk  ZZvvoonnee,,  ss.. pp..

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

Ulica 4. oktobra 1
4207 Cerklje

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

ŠIVILJSTVO GRILC 

Šivanje po meri - vsa popravila oblačil.
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