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Novice  i zpod Krvavca
Vsem občankam in občanom

Občine Cerklje na Gorenjskem 
čestitamo ob občinskem prazniku,

23. septembru.

Župan Franc Čebulj,
občinski svet 

in občinska uprava
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Kako komentirate zadnjo anonimko, ki
vam očita, da ste s pomočjo občinskega sveta
na Trati izven normalnih okvirov dosegli za-
zidljivost za svoje zemljišče, precej zemljišča
pa naj bi nakupili tudi na Jezercih? Avtor
anonimke dvomi tudi o vaši izobrazbi ... 

”Kot veste, so anonimna pisanja pogosto iz
trte zvita, njihov pravi namen pa je zgolj jav-
na diskvalifikacija za vsako ceno. Mediji to-
vrstne anonimke radi uporabijo za javne linče,
pri tem pa mi je najhuje, da zaradi takih ano-
nimk trpi vsa družina. Avtorji teh pisanj so
ljudje z nizko kulturno ravnjo in s slabim ob-
čutkom za sočloveka. Kdor ima kaj za poveda-
ti oziroma če koga pri meni kaj moti, naj me
pride kar povprašat, kako gospodarim kot
kmet in kako kot župan. Kljub temu da sem po
razmišljanju nekaterih ljudi brez izobrazbe,
sem z delom v zadnjih šestnajstih letih doka-
zal, da imam najboljšo, življenjsko izobrazbo.
Ne čutim prav nobene potrebe po študiranju,
da bi na ta način drugim dokazoval, kako pa-
meten da sem. Zaradi takih anonimk je v me-
dijih kar naenkrat bistveno več poudarka na
Francu Čebulju kot pa na tem, koliko in kakš-
ni projekti ta trenutek potekajo v občini Cer-
klje. O zemljiščih pa naslednje: bil sem kmet

in sem kupoval zemljišča, pre-
den sem postal župan, kupoval
sem jih tudi pozneje in jih tudi še
bom, če bo le na voljo dovolj de-
narja. Zemljo na Trati sem pode-
doval od očeta, tudi zemljišča na
Krvavcu sem kupil v devetdese-
tih letih, ko sem delal še na ben-
cinski črpalki. Zazidljiva so bila
že tedaj in ne šele potem, ko sem
postal župan. Kar se tiče mene in
naše Vodnikove domačije, lahko
zagotovim, da bom z njo gospo-
daril enako uspešno kot doslej in
kot sem doslej gospodaril tudi z
občino. Trudim se, da bi z raz-
položljivim denarjem naredili kar največ, zato
mislim, da sem bil doslej dobra naložba za ob-
čino. Da mi ne bo kdo spet skušal kaj podtak-
niti, sem na zadnji seji občinskega sveta tudi
javno pojasnil, da sem vložil prošnjo za prido-
bitev nepovratnih evropskih sredstev za turi-
zem, in sicer za družinsko podjetje, ki ga bo
po mojem prepričanju prevzel sin, ki ima turi-
stično oziroma gostinsko izobrazbo. Kot oče
mu želim pomagati in zaprosil sem za tristo ti-
soč evrov, ki jih želimo vložiti v dopolnilno
turistično dejavnost. Vse vodimo pregledno,
nič ni spornega, sicer pa moram poudariti, da
teh sredstev sploh še nismo pridobili. Če jih
bomo, bomo morali prevzeti tudi obveznosti,
saj mora podjetje že prvih pet let pozitivno
poslovati, sicer bomo morali vrniti vsa pridob-
ljena sredstva z obrestmi vred.”

Na zadnji seji je občinski svet obravnaval
tudi poročilo nadzornega odbora, ki je pre-
veril gospodarnost porabe občinskega de-
narja in bonitete, ki pripadajo vam kot žu-
panu ...

”Nadzornemu svetu sem naložil, naj za zad-
njih pet let pregleda ter izvedene javne razpise
in bonitete župana, to so kilometrine, dnevnice
..., predvsem zaradi očitkov Liste za Vas, pa
tudi dvomov nekaterih drugih svetnikov, pose-
bej tistih, ki ne znajo brati gradiv za občinske
svete ali pa jih sploh ne preberejo. In kaj je od-
kril nadzorni odbor? Da si nisem dal izplačati
nič kilometrine in dnevnic, čeprav veliko poti
opravim z lastnim avtomobilom in sem od
doma ves dan. Tudi poraba za reprezentanco
je bila transparentna. Ugotovili so, da smo v
zadnjih petih letih z občinskimi sredstvi ravna-
li zelo varčno, gospodarno in namensko, po-
misleki o morebitnih bonitetah pa so bili pov-
sem neupravičeni. Tudi pri pregledu petnajstih
občinskih investicij, ki so se v zadnjih petih le-
tih vodile preko javnih razpisov, je nadzorni
svet ugotovil, da so vodeni v skladu s predpisi.
Vedno je bil izbran najugodnejši ponudnik, v
nekaterih primerih smo s pogajanji celo dodat-
no znižali njihove cene, v primerih, ko so bili
podpisani aneksi k pogodbam o investicijah,
pa sta bila vselej priložena vzrok in cenovno
ovrednoten znesek. Nadzorni odbor je tako
ugotovil, da se z občinskimi sredstvi ravna na-
mensko in v skladu s sprejetimi proračuni.” 

Bliža se občinski praznik,
kar je priložnost, da se pogle-
da, kateri projekti so bili izve-
deni ali začeti v zadnjem letu
dni ... 

”V zadnjem letu smo zgradili
ogromno primarnega sistema fe-
kalne kanalizacije, sočasno pa
smo obnavljali tudi vodovodno
omrežje. Največji zalogaj na tem
področju in tudi sicer je gradnja
nove fekalne kanalizacije, vodo-
voda, meteorne kanalizacije,
javne razsvetljave, plinovoda,
optičnega omrežja, elektrifikaci-
je in obnova cestišč na Zgor-

njem Brniku. Po desetletnem intenzivnem pri-
zadevanju se je letos vendarle začela tudi re-
konstrukcija regionalne ceste od Vopovelj do
Spodnjega Brnika, kmalu bo sledila tudi grad-
nja krožnega križišča na Spodnjem Brniku.
Veliko smo naredili tudi na pridobivanju pro-
jektov in gradbenih dovoljenj. Tako se že pri-
pravljamo na začetek gradnje fekalne kanaliza-
cije na trasi Pšata-Zalog, začeli smo z gradnjo
prizidka k vrtcu v Cerkljah, kupili smo stano-
vanje na Krvavški cesti, da smo lahko izpraz-
nili stanovanje v šoli v Zalogu, kjer bomo ure-
dili dodaten oddelek vrtca. Poleti smo vrsto
del izvedli v šoli v Cerkljah, kjer smo obnovi-
li ogrevalni sistem, v pritličju položili nove
pode, izolirali severni del starega dela šole.
Petrovčeva hiša je tik pred odprtjem, sedaj se v
njo vgrajuje oprema, nato bo sledila preselitev
knjižnice ter ureditev muzejskega dela in Turi-
stično informacijskega centra. V zaključni fazi
je tudi ureditev parkirnih prostorov v Adergasu
in nekaj krajših cestnih odsekov. Velika pridobi-
tev je nova cesta Grad-Ravne, pa razširitev ce-
ste na Sv. Lenartu, ta čas potekajo gradbena
dela na Barletovi cesti, ki se bo kompletno ure-
dila, tudi pločnik bomo zgradili na njenem se-
vernem delu. Pridobili smo izvajalca za izdela-
vo zelo pomembnega projekta obnove medob-
činskega vodovodnega sistema Krvavec, v teku
je razpis za gradnjo nogometnega centra Vele-
sovo, za katerega smo pridobili tudi dvajset od-
stotkov državnih sredstev. Poleg tega smo kot
vedno financirali obnove sakralnih in cerkvenih
objektov, namenili sredstva raznim društvom,
od športnih, kulturnih do humanitarnih. Sofi-
nanciramo tudi dejavnost Pomoč družinam na
domu, ki je namenjena starejšim od 65 let.”

Na zadnji seji je občinski svet sprejel tudi
rebalans letošnjega proračuna. Katere so
najpomembnejše spremembe?

”Povečali sta se predvsem postavki za rekon-
strukcijo regionalne ceste na Spodnjem Brni-
ku, saj nismo načrtovali, da bomo letos začeli
z investicijo, precej več sredstev smo namenili
za odkup zemljišč za ceste na visokogorskem
območju, s čimer samo popravljamo stare gre-
he iz nekdanje kranjske občine. Poleg tega že-
limo dokupiti del zemljišča ob Petrovčevi hiši,
ki se sedaj prodaja.

(nadaljevanje na 3. strani)

Župan Franc Čebulj

Na naslovnici: Počitnic je konec
Foto: Tina Dokl

NOVICE IZPOD KRVAVCA (ISSN 1406 - 1369) so priloga
Gorenjskega glasa za občino Cerklje. Prilogo pripravlja
Gorenjski glas, odgovorna urednica Marija Volčjak,
urednik Simon Šubic, oglasno trženje Janez Čimžar,
041/704-857. Priprava za tisk Gorenjski glas, tisk: 
SET, d. d., Vevče. NOVICE IZPOD KRVAVCA številka 3
so priloga 71. številke Gorenjskega glasa, 8. septembra
2009, v nakladi 2350 izvodov pa jih dobijo vsa 
gospodinjstva v občini Cerklje brezplačno. Sestavni 
del NOVIC IZPOD KRVAVCA je tudi Uradni vestnik
občine Cerklje in je uradno glasilo za objavo sprejetih
aktov občinskega sveta in občinske uprave Občine
Cerklje na Gorenjskem. 

Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem

Mislim, da sem dobra naložba
”Z razpoložljivim denarjem skušam narediti kar največ, zato mislim, da sem bil doslej dobra naložba za občino.”
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Program prireditev ob občinskem
praznovanju 2009

(nadaljevanje z 2. strani)
Upam, da se bomo z lastnikom uspeli dogo-

voriti za pravo ceno. Po drugi strani so se se-
veda nekatere proračunske postavke znižale,
predvsem pri komunalnih prispevkih, kjer je
največji izpad zaradi letališke cone. Recesija
je namreč nekoliko zavrla razvojne aktivnosti

na letališču. Tudi celotni prihodki bodo neko-
liko nižji, a lahko zagotovim, da letošnji pro-
račun in vsi začeti projekti niso ogroženi, saj
so sredstva zagotovljena zaradi zaloge, ki
smo jo ustvarili v preteklih letih. Kako bo na-
slednje leto? Prioriteti bosta zagotovo gradnji
novega krvavškega vodovoda in fekalne kana-

lizacije, zavzemam se tudi za pridobitev pro-
jekta obnove vodovoda Šenturška Gora-
Apno-Ravne, ker tam pogosto prihaja do de-
fektov. Že to jesen pa bo dana možnost pri-
ključka na javni vodovodni sistem Ambrož
vasema Stiška vas in Ambrož.”

Simon Šubic

Program prireditev si lahko ogledate tudi na www.cerklje.si.

Spoštovane občanke in občani!

Ob praznovanju občinskega praznika Vas
vljudno vabimo, da se udeležite prireditev in
osrednje slovesnosti s podelitvijo občinskih
priznanj in priznanj za najbolj urejene vasi in
objekte v občini Cerklje na Gorenjskem, ki bo
v soboto, 26. septembra 2009, ob 19. uri v
Kulturnem hramu Ignacija Borštnika v Cer-
kljah na Gorenjskem.

SREDA, 9. septembra

ob 20. uri - Turnir v kegljanju med vasmi iz
občine Cerklje na Gorenjskem (občinsko pr-
venstvo ekip oz. vasi); kegljišče Triglava
Kranj; organizator ŠD Adergas

PETEK, 11. septembra

ob 17. uri - Odprtje prenovljene ceste Grad-
Ravne na Šenturški Gori; organizator Kmečki
turizem Pavlin in vaška skupnost Šenturška
Gora

ob 19.30 - Košarkarska tekma za pokal
ŠPAR, člani Krvavec Meteor : Jesenice; šport-
na dvorana Cerklje; organizator ŠD Krvavec

ob 20. uri - Kulturni program z odprtjem fo-
tografske razstave ”Naš kraj v fotografskem
objektivu”, kulturna dvorana Adergas; organi-
zator KUD Pod lipo Adergas; ogled razstave
tudi v soboto, 12. septembra, in nedeljo, 13.
septembra, med 9. in 12. uro ter med 14. in 18.
uro

SOBOTA, 12. septembra

ob 10. uri - Rokometna tekma st. dečki RK
Cerklje : DRŠ Aleš Praznik Ljubljana in član-
ska revijalna rokometna tekma; športna dvora-
na Cerklje; organizator RK Cerklje 

ob 15. uri - Košarkarski turnir ml. pionirji
Krvavec Tonač : Šentvid in košarkarski turnir
ml. pionirji Krvavec Tonač : Parklji Bežigrad;
športna dvorana Cerklje; organizator ŠD Krva-
vec

ob 17.30 - Košarkarska tekma pionirji Europ-
car Krvavec : Simon Jenko Kranj; športna dvo-
rana Cerklje; organizator ŠD Krvavec 

ob 19.30 - Turnir v šahu; dvorana v Aderga-
su; organizator ŠD Adergas

NEDELJA, 13. septembra

od 9. - 18. ure - Lovsko športno tekmovanje
za prehodni pokal občine Cerklje v streljanju
na glinaste golobe in tarčo srnjaka; pri lovski
koči na Štefanji Gori; organizator Lovska dru-
žina Krvavec

ob 9. uri - Trening varne vožnje v sodelova-
nju z Branetom Küzmičem; prostor pred OŠ
Davorina Jenka v Cerkljah; organizator AMD
Cerklje

ob 9. uri - Nogometni turnir Bose noge; no-
gometno igrišče Velesovo; organizator NK Ve-
lesovo

ob 14. uri - Prijateljska nogometna tekma žu-
pan in občinski svetniki-ce : sponzorji NK Ve-
lesovo; nogometno igrišče Velesovo; organiza-
tor NK Velesovo

PETEK, 18. septembra

ob 19. uri - Odprtje likovne razstave ”Štirje
letni časi” z gostujočo razstavo čipkarskih iz-
delkov klekljaric in čipkaric iz Cerkelj; župnij-
ska dvorana v Cerkljah; organizator Društvo li-
kovnikov Cerklje; ogled razstave do torka, 22.
septembra, vsak dan med 9. in 12. uro ter med
16. in 19. uro

SOBOTA, 19. septembra

od 8. - 20. ure - 2. Memorial v spomin po-
kojnih balinarjev Cerklje; balinišče Cerklje;
organizator Sekcija balinarjev pri DU Cerklje

ob 18.30 - Košarkarska tekma mladinci Am-
brož Krvavec : Kranjska Gora; športna dvora-
na Cerklje; organizator ŠD Krvavec

NEDELJA, 20. septembra

ob 9. uri - Turnir v malem nogometu za
osnovnošolce in člane; igrišče v Adergasu;
organizator ŠD Adergas 

ob 14. uri - Turnir v odbojki za ženske in tur-
nir v odbojki za moške; igrišče v Adergasu;
organizator ŠD Adergas

ob 14.30 - Članski rokometni turnir ob ob-
činskem prazniku; RK Zlatorog Celje, RK Dol
TKI Hrastnik, SVIŠ Ivančna Gorica; športna
dvorana Cerklje; organizator RK Cerklje

ob 15. uri - Tekmovanje v metanju trojk;
igrišče v Adergasu; organizator ŠD Adergas

TOREK, 22. septembra

ob 20. uri - Rokometna pokalna tekma čla-
nov; šp. dvor. Cerklje; organizator RK Cerklje

SREDA, 23. septembra

ob 20. uri - Rokometna pokalna tekma čla-
nov; šp. dvor. Cerklje; organizator RK Cerklje

PETEK, 25. septembra

ob 7. uri - Krvodajalska akcija na Jesenicah,
odhod z avtobusne postaje Cerklje; organizator
KO RK Cerklje

ob 18. uri - Košarkarski turnir mladincev,
članov in veteranov VZHOD : ZAHOD; šport-
na dvorana Cerklje; organizator ŠD Krvavec

ob 18. uri - Dnevi evropske kulturne dedišči-
ne 2009: Odprtje razstave del, nastalih v Me-
žanovi koloniji ob gradu Strmol; JGZ Protoko-
larne storitve RS, Brdo pri Kranju, galerija ho-
tela Kokra; organizator Unesco klub Cerklje

SOBOTA, 26. septembra
ob 10. uri - Rokometna tekma st. dečkov RK

Cerklje : RD Merkur Škofja Loka; športna
dvorana Cerklje; organizator RK Cerklje

ob 12.30 - Košarkarska tekma kadetov Krva-
vec Botana : Šenčur CPK; športna dvorana
Cerklje; organizator ŠD Krvavec

ob 19. uri - OSREDNJA OBČINSKA SLO-
VESNOST s podelitvijo občinskih priznanj in
priznanj za najbolj urejene vasi in objekte v
občini Cerklje na Gorenjskem; Kulturni hram
Ignacija Borštnika v Cerkljah na Gorenjskem

NEDELJA, 27. septembra

ob 18. uri - Večer folklornih skupin; Kulturni
hram Ignacija Borštnika; organizator DU Cerklje

SOBOTA, 3. oktobra

ob 12.30 - Koš. tekma kadeti Krvavec Botana:
Stražišče; šp. dv. Cerklje; organizator ŠD Krvavec

ob 17.30 - Rokometna tekma ml. dečkov RK
Cerklje : RK Krim; športna dvorana Cerklje;
organizator RK Cerklje

ob 19. uri - Rokometna tekma članov RK
Cerklje : DRŠ Aleš Praznik Ljubljana; športna
dvorana Cerklje; organizator RK Cerklje
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Velika plaketa
Veliko plaketo Občine Cerklje na Gorenj-

skem bo prejel Komorni moški pevski zbor
Davorina Jenka Cerklje, ki letos praznuje 50-
letnico delovanja. Nastal je leta 1959, v pol
stoletja pa se je iz skromnega vaškega zbora
razvil v pomembno poustvarjalno telo in stopil
med najboljše slovenske amaterske moške
zbore. Prvo desetletje delovanja zbora je bilo
obdobje iskanja, ki mu je sledilo najinten-
zivnejše in hkrati tudi najuspešnejše obdobje
sedemdesetih in osemdesetih let, ko se je zbor
kar šestkrat udeležil tekmovanj v Mariboru in
s teh prinesel dve priznanji, tri bronaste in eno
srebrno plaketo. V zadnjem obdobju, od leta
1991 naprej, pa se zbor posveča predvsem
študiju vsebinsko zaokroženih koncertnih
sporedov, ki se jih je nabralo že sedemnajst.
Starejšim pevcem se je pridružilo kar petnajst
mladih pevcev, ki s svojo mladostno svežino
dajejo zboru nov polet. Njihova želja je osem
pevcev na glas oziroma skupaj 32 moških
glasov. Zbor je med drugim zelo dejaven pri
organizaciji številnih prireditev v občini, z
gostovanji po Sloveniji in tujini pa uspešno
predstavljajo ustvarjalno glasbeno in kulturno
podobo občine Cerklje na Gorenjskem.
Jubilejno leto bodo zaznamovali s serijo kon-
certov, snemanjem prve zgoščenke, med

drugim pa bodo izdali tudi celostno grafično
podobo in natisnili zbornik o delu v prvih pet-
desetih letih. Dolgoletni zborovodja je Jožef
Močnik, sedanji predsednik pa Alojz Vidmar.

Predlagatelj: KUD Pod lipo Adergas

Mala plaketa
Malo plaketo

Občine Cerklje na
Gorenjskem bo prejel
Borut Belehar, dr.
med. spec. spl. med.,
ki v Cerkljah že od
leta 1968 opravlja
zdravstveno prakso.
Zaposlen je v
Zdravstvenem domu
Kranj, na začetku pok-
licne poti pa je bil

zdravnik šolskih otrok. Poleti 1968 je v
Zdravstveni postaji Cerklje sprva nadomeščal
dr. Cofa, septembra istega leta pa je začel red-
no opravljati zdravstveno prakso v splošni am-
bulanti v Cerkljah. Z ženo pediatrinjo sta tudi
dolgo živela v Cerkljah in se dodobra vživela v
naš kraj. Dr. Belehar je vseskozi svoje paciente
zelo zavzeto spremljal ter jih obiskoval in
zdravil tudi na domu. Velikokrat tudi potem,
ko je patronažna služba že nudila svojo pomoč.

Njegovo dobro delo, prijazen in pristen odnos
do pacientov in njegov čut do sočloveka so od-
like, ki jih je treba nagraditi. 

Predlagatelja: župan Franc Čebulj, UO
KD Davorin Jenko

Nagrada
Nagrado Občine Cerklje na Gorenjskem

prejme Mladinski center Cerklje. Mladinski
center Cerklje je odprl svoja vrata oktobra
2005. Sprva je bil njegov cilj mladim ponuditi
alternativno obliko zabave, prijetno druženje,
kjer se mladi spoznavajo, poglabljajo svoje pri-
jateljske vezi. Marca 2006 se je začel odvijati
program učne pomoči, ki je dotlej v manjšem
obsegu potekala pod okriljem Karitasa. Zaradi
vse večjih potreb in pobud, ki so prihajale s
strani mladih, danes učna pomoč poteka
vsakodnevno, pri oblikovanju učnih načrtov pa
mladinski center uspešno sodeluje s strokovno
službo OŠ Davorin Jenko. V obdobju od janu-
arja do junija 2009 je bilo tako v učno pomoč
vključenih 64 otrok, v letu 2008 pa kar 86
otrok. Izkazalo se je, da težave pri učenju po-
navadi izvirajo iz socialnih stisk doma, tako da
prostovoljci niso samo inštruktorji, temveč tudi
pomembna opora otrokom in mladostnikom v
stiskah. Ob vikendih (petkovi in sobotni
večeri) poteka v centru program mladih za
mlade, kjer mladi za svoje sovrstnike in mlajše
generacije (do 8. razreda osnovne šole)
pripravljajo in izvajajo zabavno-ustvarjalno-
poučni program. V mladinskem centru redno
pripravljajo tudi počitniški program, igralne
urice, ustvarjalne delavnice, zakonske
delavnice in medgeneracijske delavnice. Mladi
preko Mladinskega centra Cerklje tudi radi
sodelujejo pri različnih prireditvah in dogod-
kih v občini in tudi izven njenih meja. Vse te
aktivnosti pa mladinski center ne bi mogel iz-
vajati brez nesebične pomoči prostovoljcev, ki
za svojo pomoč ne prejemajo nobenega
denarnega nadomestila, njihovim potrebam pa
z razumevanjem prisluhne koordinatorka pro-
grama Nataša Urh. 

Predlagatelj: Nina Veselinović

Priznanja
Priznanje Občine

Cerklje na Gorenj-
skem prejme Milan
Zamljen s Šenturške
Gore. Rojen je bil na
Viševnici, po sklenitvi
zakonske zveze pa se
je preselil na Šen-
turško Goro, kjer so ga
vsi spoznali kot prid-
nega in prizadevnega
občana, zato ni čudno,

da je leta 1990 prevzel delo gradbenega odbora
za nadgradnjo telekomunikacijskega omrežja v
vasi. Kmalu zatem se je vključil v delo takratne

Občinski nagrajenci v letu 2009
Letošnja občinska priznanja bodo prejeli Komorni moški pevski zbor Davorina Jenka, Borut Belehar,

Mladinski center Cerklje, Milan Zamljen, skupina mentorjev PGD Zalog, Cveto Kotnik in Jože Močnik.

Mladinski center Cerklje (prostovoljci)

Milan Zamljen

Borut Belehar

Komorni moški pevski zbor Davorina Jenka
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UREJANJE VRTOV
Marko Andrej s. p., Zgornji Brnik 125

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

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

- sajenje in obrezovanje grmičevja 
- strojno zračenje trate

- vgradnja namakalnih sistemov Odprto vsak dan od 7. do 23. ure, ob četrtkih od 7. do 12. ure.

Erjavšek Zvone, s. p.

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

Krajevne skupnosti Šenturška Gora (1991-
1995), po prenehanju delovanja krajevnih skup-
nosti pa je v letu 1997 prevzel vodenje vaške
skupnosti, ki jo uspešno vodi še danes. Pred leti
je uspešno vodil in koordiniral dela pri izdelavi
opornega zidu na pokopališču, nove mrliške
vežice in pri obnovi središča vasi. V zadnjih treh
letih uspešno vodi in aktivno sodeluje pri iz-
gradnji športne ploščadi, balinišča in ureditvi
okolice. Milan Zamljen ima veliko volje do
dela, ne ustraši se novih izzivov. Ves čas sledi
ciljem vaške skupnosti in ostalega območja pod
Krvavcem, zato znatno prispeva k razvoju do-
mačega kraja. Za nesebično delo je leta 2003
prejel tudi spominsko plaketo župana. 

Predlagatelj: PGD Šenturška Gora in kra-
jani

Priznanje Občine Cerklje na Gorenjskem
prejme skupina mentorjev PGD Zalog pri
Cerkljah (Peter Lončar in Tina Lončar iz
Glinj ter Boštjan Kovač in Janez Plevel iz
Zaloga). Omenjena skupina mentorjev oprav-
lja pomembno delo pri vzgoji gasilcev vseh
kategorij v PGD Zalog pri Cerkljah, v kar na-
menjajo ogromno svojega prostega časa. V tej
sestavi so z delom začeli v lanskem letu. V tek-
movalne ekipe so pritegnili več kot dvajset naj-
mlajših, skoraj dve ženski desetini in več član-
skih ekip. Resno delo z vsemi tekmovalci je
gasilskemu društvu prineslo že vrsto uspehov
na občinskih in regijskih tekmovanjih, Bar-
letovem memorialu, v gasilski orientaciji in
srečanju članic. Njihov prispevek k večji
varnosti življenj in imetja, k spodbujanju hu-
manitarnega dela, pomoči ljudem v stiski, utr-
jevanju pripadnosti domačemu kraju, povezo-
vanju vaščanov in utrjevanju ugleda PGD Za-
log pri Cerkljah je izredno velik. 

Predlagatelj: Miro Janežič, predsednik
PGD Zalog

Priznanje Občine
Cerklje na Gorenj-
skem prejme Cveto
Kotnik z Zgornjega
Brnika, ki se že od
18. leta starosti ak-
tivno vključuje v kr-
vodajalske akcije. V
tem času je že 71-krat
tudi sam daroval kri,
kar je največ v obči-
ni. Vsako leto sta or-

ganizirani dve krvodajalski akciji, ki pa se jih
Cveto Kotnik le malokrat udeleži, saj vedno
preteče premalo časa po zadnjem odvzemu

krvi. Na odvzem krvi v Ljubljano namreč
hodi sam štirikrat na leto, z veseljem se
odzove tudi na prošnje Zavoda za transfuzijo,
ko ta potrebuje kri njegove krvne skupine. Z
njegovo krvjo je bilo tako rešeno že mar-
sikatero življenje. S humanitarnim dejanjem
prostovoljnega darovanja krvi je veliko
prispeval za ugled Rdečega križa v občini
Cerklje, kri pa je pripravljen darovati še
naprej. 

Predlagatelj: KO Rdečega križa Cerklje

Priznanje Občine
Cerklje na Gorenj-
skem prejme Jože
Močnik iz Grada.
Dejanja Šinkovčovega
Joža zaslužijo več kot
le priznanje, saj mu ni
tuje nobeno delo in
vedno rad priskoči na
pomoč, poleg tega pa
je skrit pred javnostjo
predano opravljal tudi

humano delo. Skrb za bolno ženo je
samoumevna, pa vendar naloga ni lahka, za-
hteva pa celega človeka, s srcem, dušo, pred-
vsem pa pridnimi rokami, ki jih Joža zagotovo
ima. Kljub skrbi za negibljivo ženo je še vedno
našel čas tudi za pomoč sovaščanom in
drugim. Prijel je za vile, grablje ali lopato in
delo vedno opravil stoodstotno, če pa je bilo
potrebno, je šel med delom domov k ženi in se
vrnil nazaj. Čeprav mu v življenju ni postlano
z rožami, se ni nikoli pritoževal, nasprotno,
sodi med tiste, ki pri delu poskrbijo tudi za pri-
jetno vzdušje. 

Predlagatelj: Uredniški odbor Grajskega
zbornika

Gorenjska turistična zveza
Kranj, Komisija za 
ocenjevanje krajev

Koroška c. 27, 4000 Kranj, tele-
fon: 04/20-10-500

E-naslov: gtz@siol.net,
www.gorenjska.si

VRNIMO GORENJSKI NAGELJ NA 
GORENJSKE BALKONE IN OKNA 2009

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

VRNIMO GORENJSKI NAGELJ NA GORENJSKE BALKONE IN OKNA v letu 2009.

Vsi, ki želite sodelovati na izboru najlepših nageljnov, nam pošljite na naslov:  
Gorenjska turistična zveza, Koroška c. 27, 4000 Kranj 

fotografijo cvetočih nageljnov. 
Priporočljivo je, da nam pošljete sliko tudi na elektronsko pošto.

Fotografiji priložite vaš naslov in telefonsko številko.
Vaše prijave pričakujemo najkasneje do 12. decembra 2009. 

Janez Plevel

Jože Močnik

Tina Lončar

Boštjan Kovač

Peter Lončar

Cveto Kotnik
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Nov vodovod najkasneje čez štiri leta
Občine Cerklje, Šenčur, Komenda, Vodice in Kranj so se dogovorile o gradnji novega skupnega 

vodovodnega sistema Krvavec.

Junija so v občinski stavbi v Cerkljah župani
občin Kranj (Damijan Perne), Šenčur (Miro
Kozelj), Vodice (Brane Podboršek) in Cer-
klje (Franc Čebulj) ter podžupan Komende
Mirko Kepic podpisali pogodbo o sodelova-
nju pri izvedbi projekta ”Povečanje zmogljivo-
sti medobčinskega vodovodnega sistema Krva-
vec”. Sedanji medobčinski krvavški vodovod,
ki napaja približno dvajset tisoč ljudi, je sko-
rajda ves iz azbestnih cevi, na njem pa beleži-
jo okoli 40 odstotkov izgube pitne vode, zato
so se občine odločile, da zgradijo povsem nov
vodovod. ”V skladu s pogodbo mora biti po-
polna dokumentacija za pridobitev gradbenega
dovoljenja izdelana do 1. decembra letos, čez
leto dni naj bi bil zunaj že javni razpis za izbi-
ro izvajalca, jeseni 2010 pa naj bi nov vodovod
že začeli graditi. Gradnja bo predvidoma pote-
kala dve leti, najkasneje pa do leta 2013, kot je
tudi pogoj ministrstva za okolje in prostor,” je
napovedal Čebulj. 

Končno odločitev za povečanje zmogljivo-
sti krvavškega vodovoda so občine sprejele
7. novembra 2007, tedaj pa je postalo tudi
jasno, da je od skupnega projekta odstopila
občina Mengeš. Investicija v 24 kilometrov
dolg vodovod bo po zadnjih ocenah stala
10,7 milijona evrov, od tega pričakujejo se-
dem do osem milijonov evrov iz evropskega
kohezijskega sklada. Preostala sredstva bodo
prispevale občine v deležih, dogovorjenih
glede na kasnejšo porabo krvavške vode.

Občini Cerklje bo tako pripadlo dobrih 32
odstotkov, Komendi in Vodicam po 18,4 od-
stotka, Kranju skoraj enajst odstotkov, Šen-
čurju pa dobra petina vode in seveda tudi
stroškov investicije.

Projektno dokumentacijo za pridobitev grad-
benega dovoljenja bo za 81.900 evrov izdelalo
medvoško podjetje Dr. Duhovnik. ”Nov vodo-
vodni sistem mora biti zgrajen ob polnem de-

lovanju obstoječega, ključno pa bo ojačanje
kraka do Adergasa in naprej do letališča. Hid-
rološka poročila kažejo, da vodni viri na Kr-
vavcu ne zagotavljajo samo stotih litrov vode
na sekundo, temveč kar 150 litrov na sekun-
do,” je povedal lastnik podjetja Jože Duhov-
nik in dodal, da bodo sprojektirali tudi mož-
nost energetske izrabe krvavške vode. 

Simon Šubic

Župani med podpisom pogodbe o gradnji skupnega vodovoda 

Župan Franc Čebulj in direktor Cestnega podjetja Kranj Branko
Žiberna sta junija podpisala pogodbo o gradnji fekalne kanalizacije, ki
bo potekala po vaseh Pšata, Poženik, Šmartno, Glinje in Zalog pri
Cerkljah, skupaj pa bodo zgradili za 3,8 kilometra kanalov. Sočasno s
kanalizacijo bodo obnovili tudi vodovod v dolžini dveh kilometrov in
cestišče.

Pogodbena vrednost gradbenih del znaša skoraj 830 tisoč evrov, sku-
paj s projekti in geodetskimi posnetki pa bo naložba stala dobrih 908
tisoč evrov, v kar pa še niso všteti stroški arheoloških izkopavanj, nad-
zora in raziskav. ”Izbor izvajalca gradbenih del je bil precej zanimiv,
saj se je na javni razpis javilo deset ponudnikov, od katerih je bil že
takoj najcenejši CP Kranj z 985 tisoč evri, najdražja ponudba pa je bila
vredna kar dva milijona evrov. V skladu z zakonom smo se odločili za
dodatna pogajanja, v katera so privolili štirje ponudniki, in največ so
ceno - za 155 tisoč evrov - spet spustili v cestnem podjetju. Upamo, da
bodo dela tudi kakovostno izvedli,” je razložil župan. 

Gradnja primarnega kanala od Pšate do Zaloga mora biti po pogod-
bi končana do 30. septembra 2010. ”Takoj ko bo mogoč priklop na cen-
tralno čistilno napravo, bomo začeli tudi s prvimi priklopi objektov na
javno kanalizacijo. Računamo, da bo to možno že leta 2011,” pričaku-
je Čebulj, ki dodaja, da bodo z gradnjo fekalne kanalizacije skozi
Šmartno olajšali tudi delo investitorju v Vas brez ovir Taber, saj mu ne
bo potrebno graditi samostojne čistilne naprave.

Simon Šubic

Kanalizacija do Zaloga v letu dni
Do konca septembra 2010 bodo od Pšate do Zaloga zgradili 3,8 kilometra fekalne kanalizacije. 

Po pogodbi, ki sta jo podpisala župan Franc Čebulj in direktor Cestnega 
podjetja Kranj Branko Žiberna (levo), mora biti primarni kanal od Pšate do 
Zaloga zgrajen do 30. septembra 2010.
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Novi oddelki do spomladi
V Cerkljah že gradijo prizidek k šolskemu vrtcu, dodaten oddelek bodo še letos pridobili tudi v vrtcu Zalog.

Tudi tokrat bo vso investicijo pokrila občina.

Gradbena dela na prizidku k šolskemu vrtcu
Murenčki že potekajo, zgrajen pa naj bi bil že
do spomladi. Kot je pojasnil župan Franc Če-
bulj, bodo s 442 tisoč evrov vredno naložbo
pridobili tri dodatne igralnice; dva oddelka
bosta za prvo starostno obdobje (sedaj so jasli
le v župnijskem vrtcu), eden pa za starejše
otroke. Na ta način bodo pridobili dodaten
prostor za približno petdeset otrok, kolikor jih
je bilo tudi odklonjeno ob zadnjem vpisu. ”Po-
leg tega razmišljamo, da bi v zgornji etaži
starega dela vrtca pridobili sobo še za dodatni
vrtčevski oddelek,” je napovedal župan. 

Celotno investicijo bo zopet pokrila občina
sama, ob tem opozarja župan: ”Verjetno smo
ena redkih občin v Sloveniji, ki za nove
vrtčevske prostore nismo dobili nobenih
državnih sredstev. Tako nismo prejeli tolarja za
izgradnjo vrtca Murenčki v letu 2002 in tudi
ne leto prej za obnovo vrtca v Zalogu. Leta
2002 so nam sicer obljubili, da bomo upra-
vičeni do sredstev izgradnje vrtca v letu 2008,
občina se je na javni razpis za sofinanciranje
gradnje prizidka tudi prijavila, vendar nam
sredstev znova niso odobrili. Kljub temu je
občina po hitrem postopku začela pridobivati
projektno dokumentacijo z gradbenim dovol-
jenjem za prizidek k obstoječemu vrtcu v

Cerkljah. Ne samo to, letos smo odkupili tudi
stanovanje na Krvavški cesti, da smo izselili
stanovalko oz. stanovalca iz šolskih prostorov
v Zalogu, kjer bomo uredili dodaten oddelek.
Pričakujemo, da bo ta oddelek v decembru že
sprejel približno 17 novih malčkov. Glede na
to, da iščemo možnost še za dodaten oddelek
v Cerkljah, bomo tako verjetno do spomladi

prihodnje leto pridobili kar pet novih
vrtčevskih oddelkov. S tem bomo hitro,
učinkovito in brez jamranja rešili skrb staršev,
kam bodo dali otroke v varstvo.” V sedanjem
vrtcu Murenčki so štirje oddelki, dva sta v Za-
logu (v župnijskem Marijinem vrtcu je osem
oddelkov). 

Simon Šubic, foto: Tina Dokl

NOV DELOVNI ČAS:

Obratujemo ob vikendih

Petek od 16. do 22. ure

Sobota od 11. do 22. ure

Nedelja od 11. do 16. ure

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

ribje jedi, solate in sladice).

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

NOVO - letni vrt, igrala za otroke

Dvorje 46/b, Cerklje

vodenje poslovnih knjig za s.p. in d.o.o.
paket začetnik za nova podjetja
prvo leto sodelovanja vam nudimo 10 % popusta 
na vse naše storitve

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.

VABLJENI v trgovino AGROTEHNIKA v ŠENČURJU
Beleharjeva 6a, kjer vas čaka široka izbira:
■ kmetijske mehanizacije    ■ vrtne opreme
■ rezervnih delov za vse vrste traktorjev in kmetijske mehanizacije
■ gozdarske opreme    ■ akumulatorjev, gum, olja, maziv
■ potrošnega materiala

DELOVNI ČAS: pon. - pet.: od 8. do 18. ure, sob.: od 8. do 12. ure
TELEFON: 04/25 11 155, 031/542 198
E-pošta: agrotehnika.retra@gmail.com

RETRA, d.o.o.
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Prizidek k vrtcu v Cerkljah bodo po županovih napovedih zgradili do pomladi.
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KOMUNALA KRANJ d.o.o., UL. MIRKA VADNOVA 1, KRANJ Čisto je lepo.

Akcija zbiranja nevarnih odpadkov
iz gospodinjstev

Nevarne odpadke bomo zbirali v sredo, 14. oktobra 2009, med 13. in 18. uro na makadamskem parkirišču nasproti bivše
občinske stavbe (Krvavška cesta 18).

BREZPLAČNO boste lahko oddali vse vrste nevarnih odpadkov, kot so odpadna zdravila, kozmetika, čisti-
la, barve, laki, lepila, škropiva, razne kemikalije, spreji, odpadno jedilno in motorno olje, hladilna teko-
čina, akumulatorji, baterije, ...

V mnogih izdelkih, ki jih vsakodnevno uporabljamo, so snovi, ki lahko ob nepravilni uporabi, shranjevanju in odstranjevanju, ško-
dujejo našemu zdravju in našemu okolju. Svojih nevarnih lastnosti ne izgubijo niti takrat, ko postanejo odpadek, zato moramo z
njimi ravnati drugače kot z drugimi gospodinjskimi odpadki. Med nevarne odpadke sodi tudi embalaža, v kateri se je izdelek z
nevarnimi snovmi nahajal. Ko porabimo barvo, je embalaža, v kateri je bila barva, tudi nevaren odpadek.

Prav zato vsako leto organiziramo akcijo zbiranja nevarnih odpadkov in vam tako omogočimo, da nevarne odpadke odložite
ločeno od ostalih nenevarnih odpadkov. Tako bomo 14. oktobra tudi v občino Cerklje pripeljali posebno mobilno postajo, ka-
mor boste lahko pripeljali nevarne odpadke. Na mestu bo prisoten delavec Komunale Kranj in strokovna oseba iz podjetja Ke-
mis, d. o. o., pooblaščenega za zbiranje nevarnih odpadkov, ki bosta nadzorovala prevzem pripeljanih nevarnih odpadkov. 

Akcija ni namenjena nevarnim odpadkom iz poslovnih dejavnosti, saj morate za tovrstne odpadke poskrbeti sami in jih oddati
podjetjem, ki so pooblaščena za zbiranje in nenevarno uničenje odpadkov.

Se zavedamo nevarnosti nepravilno odloženih odpadkov?

Če nevarne odpadke odložimo skupaj z drugimi nenevarnimi odpadki v običajne zabojnike za odpadke, bomo s smetarskimi
vozili zabojnik izpraznili in nevarne odpadke, skupaj z drugimi, odpeljali na odlagališče odpadkov. Ker je odlagališče namenje-
no izključno odlaganju nenevarnih odpadkov, bi napačno odloženi nevarni odpadki imeli škodljiv vpliv na okolje.

Če odpadno jedilno in motorno olje ali druge tekoče nevarne odpadke zlijemo v straniščno školjko, odtok ali celo direktno v ka-
nalizacijo, bodo nevarne snovi uničile mikroorganizme, ki pomagajo po naravni poti razgrajevati ostale odpadke. Prav tako lah-
ko skozi razpoke v kanalizacijskih ceveh prodrejo v podtalnico in zastrupijo zajetja pitne vode ali vode, namenjene zalivanju
kmetijskih površin in izdelkov.

Še posebej nevarno za okolje je, če nevarne odpadke odložimo v naravi. Nevarne snovi, ki jih vsebujejo nevarni odpadki, lah-
ko uničijo življenje v naravi. Živali lahko poginejo, ko pridejo v stik z nevarnimi snovmi. Veliko živali zboli zaradi odpadkov, 
odloženih v naravi.

Nevarne odpadke lahko oddate tudi v zbirnem centru za ločeno zbiranje odpadkov vsak petek
med 13. in 18. uro ter vsako soboto med 8. in 13. uro.

Če je izdelek označen z enim od spodnjih znakov, ga ne smemo odložiti med ostale odpadke. 



Oglas

N OV I C E  I Z P O D  K RVAVC A - 9

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

Manj odpadkov, manjši zabojnik
Zaradi številnih sprememb na področju ravnanja z odpadki smo se že pred časom odločili, da vam ponudimo možnost najema
zabojnika. Prednost najema je, da v kolikor ugotovite, da vam velikost vašega zabojnika ne ustreza, enostavno uredite menjavo
velikosti. Po novem lahko izberete 80-litrski zabojnik za mešane komunalne odpadke. To je najmanjši razpoložljiv volumen, ki ga
lahko ima posamezno gospodinjstvo. Cena mesečne najemnine za 80-litrski zabojnik znaša 0,55 evra. Če želite zabojnik kupi-
ti, boste odšteli 40 evrov.

Skladno z Odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Cerklje na Gorenjskem morate zabojnik najeti oziroma kupiti pri
izvajalcu javne službe ravnanja z odpadki.

Ločeno zbiranje odpadkov je zaživelo
tudi v občini Cerklje

V mesecu maju smo uvedli ločeno zbiranje odpadkov od vrat do vrat. Brezplačno ste prejeli paket ekoloških vrečk, za odlaga-
nje različne odpadne embalaže. Sočasno smo ukinili tudi odvoz mešanih odpadkov enkrat na teden. Za novosti oziroma spre-
membe smo se odločili, ker želimo zmanjšati količine  odpadkov, ki se odlagajo, povečati količine ločeno zbranih odpadkov, ki
se lahko predelajo, in navsezadnje želimo zmanjšati mesečne izdatke vašega gospodinjstva. Skupaj z vami nam to uspeva. Pred
uvedbo ekološke vrečke ste občani ločeno zbrali približno 20 odstotkov odpadkov. Že prvi mesec po uvedbi ekološke vrečke ste
ločeno zbrali 35 odstotkov, drugi mesec pa kar 39 odstotkov. 

Povečala se je tudi količina odpadkov, ki ste jih odložili na ekoloških otokih. V mesecu aprilu ste v zabojnike za ločeno zbiranje
odpadkov odložili 21 ton odpadkov, v mesecu maju 26 ton, v juniju pa kar 34 ton. Za lažjo predstavo podajamo tudi količine
odpadkov, ki jih odložite v vaše običajne zabojnike: v mesecu aprilu ste odložili 105 ton odpadkov, v maju pa se je količina že
zelo zmanjšala, in sicer na 75 ton odpadkov. V mesecu juniju ste odložili 76,5 tone odpadkov.

Zelo obiskan pa je tudi zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov. Na teden vas je zbirni center rekordno obiskalo kar 160 ob-
čanov. Količina odpadkov se je v mesecu juniju, primerjano z mesecem aprilom, kar podvojila, in sicer ste pripeljali skupaj 78
ton odpadkov.

Manj odpadkov bomo prepeljali in odložili na odlagališče, manjši bodo stroški.

V oktobru bomo spremembe uvedli tudi na območju vasi Ravne, Apno, Šenturška Gora, Sveti Lenart, Sidraž, Stiška vas, Ambrož
pod Krvavcem in Štefanja Gora. O tem vas bomo še posebej obvestili.
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Urejenost objektov in vasi 
Občina Cerklje je letos organizirala ocenjevanje 

najbolj urejenih vasi in objektov.
Gorenjska turistična zveza je tudi letos izvedla ocenjevanje krajev v ak-

ciji Moja dežela, lepa in gostoljubna. Za tekmovanje se je letos prijavilo kar
šestnajst gorenjskih občin, med njimi tudi občina Cerklje. Doslej so bile
Cerklje, v kategoriji manjša mesta, kar štirikrat prve na Gorenjskem in prav
tolikokrat v Sloveniji. In kako bo letos? Letos so Cerklje še lepše urejene
kot prejšnja leta. Rezultati ocenjevanja bodo znani 5. oktobra na osrednji
prireditvi ob Srečanju gorenjskih turističnih delavcev na Bledu. 

Občina Cerklje pa je letos organizirala ocenjevanje najbolj urejenih
vasi in objektov v občini Cerklje na Gorenjskem, kar je najavila v
Novicah izpod Krvavca št. 1/2009. Udeleženci izbora so vse vasi,
stanovanjski objekti, kmetije, poslovni objekti in turistični objekti v
občini Cerklje na Gorenjskem. 

Občinska ocenjevalna komisija je v maju in juniju 2009 opravila prvi
del ocenjevanja urejenosti vasi, stanovanjskih objektov, kmetij,
poslovnih in turističnih objektov. Končno ocenjevanje in izbor za 
najlepše urejene objekte in vasi pa je potekal konec avgusta in prve dni
septembra. Najlepšim objektom in vasem bodo na osrednji prireditvi ob
občinskem prazniku 26. septembra podelili priznanja. 

Cilj projekta ocenjevanja je bil izboljšati kakovost življenja, spodbuditi
sodelovanje in povezovanje občanov pri varovanju in urejanju vasi, ure-
jenosti okolice in objektov. S tem so želeli poskrbeti za večjo privlačnost
vasi, stanovanjskih hiš, kmetij ter poslovnih in turističnih objektov in
prispevati k razvoju turistične in ekološke zavesti krajanov. Janez Kuhar

RAZPIS
ZA UPORABO VEČNAMENSKE ŠPORTNE 

DVORANE V CERKLJAH

Obveščamo športna društva, klube, rekreativne skupine ..., da predložijo
vlogo za uporabo oziroma najem prostorov večnamenske športne dvora-
ne v Cerkljah, ki so namenjeni športnim dejavnostim (igranju rokometa, 
košarke, odbojke, namiznega tenisa, badmintona in različni drugi splošni
vadbi oziroma rekreaciji) za sezono 2009/2010 (v obdobju od 1. 9. 2009
do 30. 6. 2010). 
Vloga mora obvezno vsebovati:
● naziv in naslov društva / kluba, rekreativne skupine,...
● priimek, ime, naslov in telefonsko številko kontaktne osebe 

(zaželen tudi elektronski naslov)
● naslov prejemnika računov za najem športne površine
● potrebna površina športne dvorane,
● želeni termin,
● oblika rekreacije (vrsta, dejavnost),
● število udeležencev v skupini. 
Obrazec vloge je objavljen na internetni strani Občine Cerklje na Gorenj-
skem www.cerklje.si, dobite pa ga tudi v pisarni št. 102 v času uradnih 
ur. Zainteresirani uporabniki športne dvorane morajo obvezno vložiti vlogo
na obrazcu.
Cenik najema prostorov večnamenske športne dvorana v Cerkljah je 
objavljen v Uradnem vestniku Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 1/07 in na
internetni strani občine.
Prostore, namenjene športnim dejavnostim, bo možno uporabljati:
● ponedeljek, torek, sreda, četrtek, petek: 16.30 - 22.30
● sobota: po dogovoru
● nedelja: po dogovoru

Na osnovi prejetih vlog bo občinska uprava Občine Cerklje na Gorenjskem
pripravila predlog koriščenja prostorov, namenjenih športnim dejavnostim,
dokončno pa ga bo potrdil župan Občine Cerklje. 
Občinska uprava bo na podlagi potrjenega predloga pripravila pogodbo, 
ki vam jo bo poslala na naslov, ki ga boste navedli na vlogi. 

Vloge pošljite na naslov Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka
13, 4207 Cerklje do vključno 21. septembra 2009. 

Občina Cerklje na Gorenjskem
ŽUPAN

FRANC ČEBULJ

RADI GREMO V PREŠERNOVO GLEDALIŠČE. 
KAJ PA VI? 

VPIŠITE ABONMA - od 7. do 19. septembra 2009! 
www.pgk.si 

telefon 04 20 10 200

REDNI ABONMA:
N. V. Gogolj REVIZOR

V. Möderndorfer LEP DAN ZA UMRET
T. Williams STEKLENA MENAŽERIJA

I. Cankar HLAPCI
D. Jovanović ZNAMKE, NAKAR ŠE EMILIJA (Gledališče Koper)

in še več v SUPERABONMAJSKI ponudbi:
H. Müller MACBETH AFTER SHAKESPEARE  

(Miniteater & CD Ljubljana)

P. Ripley VINCENT RIVER (Gledališči GLEJ & ŠKUC)

B. Završan SOLISTIKA (Društvo Familija & MGL)

D. Muck – J. Ivanušič BOŽIČNI VEČER (Gledališče Koper)
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Počitniške dejavnosti Unescovega
kluba Cerklje

To poletje so se člani Unesco kluba Cerklje udeležili poletnega tabora v Piranu in Mežanove 
slikarske kolonije na gradu Strmol.

Piran
Sedmega poletnega tabora Dediščina v rokah

mladih - mladi posvojijo spomenik smo se ko-
nec junija udeležile tri članice Unesco kluba
Cerklje: Lea in Tina Slatnar v spremstvu Marje-
te Čebulj. Na OŠ Cirila Kosmača v Piranu smo
se družili in ustvarjali predstavniki šol in Unes-
co klubov iz celotne Slovenije. Prvi dan so po-
tekale predstavitve celoletnega dela vseh udele-
žencev, v naslednjih dneh pa smo bolje spozna-
li mesto Piran, njegovo dediščino ter Krajinski
park Sečoveljske soline. Za našo skupino pa je
bilo zanimivo tudi na Tartinijevem trgu. Dobili
smo navodilo za sodelovanje v nagradni igri:
Ali dovolj dobro poznam Piran? S sestrično
Tino in go. Marjeto smo se raziskovanja lotile
kar resno. Sledil je najbolj napeti del: rezultati.
”Nam ni važno, da dobimo nagrado,” smo si re-
kle, ”pomembno je, da smo sodelovale in se za-
bavale!” Potem pa so kar naenkrat povedali, da
nagrado dobi Unesco klub Cerklje. Seveda smo
bile razglasitve in podeljene nagrade zelo vese-
le! Tudi večeri na Tartinijevem trgu so bili zani-
mivi, kjer so potekale kulturne prireditve. V
šolski predavalnici pa smo prisluhnili nacional-
ni koordinatorici ge. Alenki Aškerc Mikeln in
tako spoznali bistvo, ki nam ga posreduje
UNESCO ter omogoča Unescov klub Cerklje,
seveda tudi, da se zavedamo naravne in kultur-
ne dediščine, še posebno naše domače. Napočil
je čas za pakiranje, poslednje kosilo in pot do-
mov. Lea Slatnar 

Grad Strmol
Kot udeleženki Mežanove slikarske kolonije

sva si, končno, tudi člani moje družine, lahko
ogledali delček kulturne dediščine naših pred-
nikov - Strmolski grad. V njegovem okrilju, lepi
urejeni okolici tega protokolarnega objekta,
smo občutili dobrodošlico njegovih skrbnikov
in predstavnikov za stike, sploh pa prijaznost
ge. Alme. Navdihovala nas je grajska notran-
jost, njene sobane z izbrano opremo, grajska
zunanjost pa nam je ponudila lepoto narave, v
kateri smo spoštovali prečudoviti mir, čeprav so
navdihi kar koprneli iz mladih udeležencev
kolonije. Nehote je vsak pri sebi razmišljal,
kako je potekalo življenje naših prednikov v
tem okolju, kam so vodile njihove stopinje,
morda smo prav po njih stopali tudi mi.

Pod sproščenim in strokovnim vodstvom
mentorjev g. Lojzeta Kalinška in ge. Gaje so
kolonijo prevevali ustvarjalnost, kreativnost in
prijetno vzdušje navzočih, medgeneracijsko
sodelovanje oz. delo v tako lepem okolju, kot
bi bili nekje v čisto posebnem svetu. Ustvarjali
smo - in to v okolici naših domov.

Po značaju, sposobnostih, komunikativnosti,
znanju tehnik smo se v začetku zelo razlikovali,

a smo ob sklepu ugotovili, da smo postali kot
neka družina, ki so nas prevevali uspeh, prijetno
in ustvarjalno vzdušje in tudi neka pripadnost
koloniji, ki se je odvijala tri dni. Velika mandala
ob Petrovčevi hiši (domačijo je na slikarsko plat-
no ob četici zavzetih posnemovalcev prenesel g.
Damjan Štirn) je dosegla pozornost in skupaj z
gospodom županom Francem Čebuljem ter rav-
nateljico OŠ Davorina Jenka smo si zaželeli, da
bi ostala trajna, kar pa seveda ni bilo v skladu s
pomenom mandale.

Vsem udeležencem, sploh pa tistim, ki gredo
na oblikovno šolo, želiva veliko uspehov. Unes-
covemu klubu pa, sploh če bo razstava nasta-
lih del na Brdu ali v Petrovčevi hiši ob njenem
odprtju, še veliko tako uspešnih projektov. 
Lilijana in Martina Skubic

Za grajskimi vrati dvorca Strmol
Zaradi svojskosti smo izbrali dvorec za temo

letošnje Mežanove slikarske kolonije in Dneve
evropske kulturne dediščine. JGZ Protokolarne
storitve RS - Brdo nam je odprl strmolska vra-
ta ter mladim ustvarjalcem razkril usodo dvor-
ca in njegovih lastnikov. Ob tem smo spoznali
njegovo arhitekturo z vso notranjo in zunanjo
opremo ter krajinsko ureditev. Usvojeno znanje
in nastale likovne stvaritve bomo posredovali
vsem, ki se zavedate vrednosti in bogastva kul-
turne raznolikosti Evrope, ob odprtju razstave
v galeriji hotela Kokra na Brdu v petek, 
25. septembra 2009, ob 18. uri. Veselimo se
vašega obiska. 

Udeleženci Mežanove kolonije in 
UNESCO klub Cerklje

Utrinka z Mežanove likovne kolonije
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Šola

Konec prejšnjega šolskega leta je prišlo do
zamenjave v vodstvu OŠ Davorina Jenka, saj je
svet šole za novo ravnateljico izbral Damijano
Božič-Močnik. Devetintridesetletna Cerkljan-
ka, po rodu pa Vipavka, je pred prihodom v
Cerklje poučevala glasbo na OŠ Matije Čopa v
Kranju. Cerkljanska šola ji je poznana že od
prej, saj je na njej leta 1994 že poučevala (na-
domeščanje porodniške odsotnosti). Sicer pa je
Božič-Močnikova najbrž mnogim poznana kot
zborovodkinja Mešanega mladinskega pevske-
ga zbora v Cerkljah, solistka mezzosopranistka
ter klavirska in orgelska korepetitorka. Med
drugim je tudi nosilka Otroškega projektnega
zbora ”Gorenjski slavčki”, pri katerem vsako
leto sodeluje od 30 do 40 otrok. Vodi tudi Me-
šani zbor Anton Foerster v Ljubljani. ”Vodenje
OŠ Davorina Jenka je zame nov poklicni izziv.
Novemu šolskemu okolju sem se hitro privadi-
la, tudi z učitelji se dobro razumemo. Na zad-
nji dan prejšnjega šolskega leta so mi pripravi-
li celo nekakšen krst oz. ustoličenje na knežji
kamen,” pravi nova ravnateljica, ki ji pri vode-
nju šole pomagata pomočnici ravnateljice
Zvonka Močnik in Tatjana Škrab Grašič.

Nova ravnateljica napoveduje, da bo svoje
delo gradila na tesnem sodelovanju z lokalno
skupnostjo na različnih področjih (kultura,
šport, sodelovanje z občino, društvi, Mladin-
skim centrom). Šola bo nadaljevala s številni-
mi obstoječimi projekti, kot so Kakovost za
prihodnost vzgoje in izobraževanja, Unicef,
Unesco, Tuji učitelj, Šola za starše ... ”Tema
Stereotipi, rasizem in diskriminacija, ki je letos
tudi tema šolskega parlamenta, bo vključena v
pouk in različne dejavnosti ter predstavljena
staršem ob dnevu šole. Pri tem bomo izkoristi-
li tudi prisotnost tujega učitelja,” pravi Božič-
Močnikova. Kot ravnateljica si bo prizadevala
za vzgojno delovanje šole v skladu z novim
vzgojnim načrtom, ki je nastal v sodelovanju z
učitelji, učenci in starši. Prav tako si bo priza-
devala za medsebojno spoštovanje, spodbujala
vzgojo za trajnostni razvoj (projekti V.O.D.A,
ENO in Mavričniki), ustvarjalnost učencev in

učiteljev ... ”Med drugim se bomo letos pripra-
vili tudi na zunanjo presojo v okviru projekta
Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževa-
nja, s čimer bomo zaključili večletni proces, ki
pa se v bistvu nikdar ne konča,” dodaja. Veli-
ko pozornosti bodo na šoli posvečali zdravi
prehrani. ”Nadaljevali bomo s pripravo bio
prehrane vsaj enkrat na mesec, trudili se bomo
kupovati zdravo, ekološko hrano, ki je pridela-
na v domačem okolju, otrokom pa bo vsak dan
na voljo tudi sadje,” je pojasnila ravnateljica. 

V času počitnic je potekala prenova pritličja
v starem delu šole, ki je sedaj v čisto novi po-
dobi. ”Zelo sem vesela podpore župana in ob-
činskega sveta, ki sta prisluhnila naši pobudi in
poleg centralnega sistema ter novih talnih ob-
log odobrila tudi zamenjavo vseh vrat v pritlič-
ju. Želimo si, da bi v prihodnjem letu podobno
obnovo doživelo tudi zgornje nadstropje stare-
ga dela šole,” je še dejala. 

Župan Franc Čebulj je o imenovanju Dami-
jane Božič-Močnik za ravnateljico povedal: ”V
postopek izbire novega ravnatelja OŠ Davorina
Jenka se v začetku nisem nameraval vmešati,

ker sem bil prepričan, da bo nekdanji ravnatelj
Bogdan Sušnik prejel podporo kolektiva šole
in bo tako še naprej vodil šolo. Taka je bila vsaj
praksa v preteklosti, da se je sledilo volji kolek-
tiva. Ker pa je nato šolski kolektiv na neki na-
čin podal nezaupnico prejšnjemu ravnatelju in
se je začelo lobirati, da bi novi ravnatelj postal
nekdo, ki ne prihaja iz naše občine, po drugi
strani pa smo imeli med kandidati tudi doma-
činko, sem ocenil, da je potrebno posredovati.
Že dalj časa smo se namreč prizadevali, da bi
bil ravnatelj šole nekdo, ki izhaja iz lokalnega
okolja. Tako sem javno podprl kandidaturo edi-
ne domačinke Damijane Božič-Močnik, njeno
kandidaturo pa je na mojo pobudo soglasno
podprl tudi občinski svet, njegovemu stališču
pa je nazadnje sledil še svet šole. Zavedam se,
da sem z javno podporo novi ravnateljici kot
župan prevzel tudi odgovornost, da občina z
njo tesno sodeluje in da šoli nudi vso podporo,
ki jo bo potrebovala. Menim, da je bila odlo-
čitev za Damijano Božič-Močnik pravilna. 
Dajmo času čas in prepričan sem, da bomo na
koncu vsi zadovoljni.” Simon Šubic

Novo šolsko leto, nova ravnateljica
V šolske klopi je sedlo 699 učencev, v vrtcu pa je 130 otrok. ”Verjamem, da bodo znali učitelji počitniško

razigranost otrok hitro preusmeriti v njihovo kreativnost,” pravi ravnateljica Damijana Božič-Močnik.

Uspešni devetošolci pri županu
Tokratne Novice izpod Krvavca so prve po koncu prejšnjega šolskega

leta, zato smo dolžni še objavo fotografije najuspešnejših učencev 
generacije, ki se je junija poslovila od osnovne šole. Kot vedno jih je
sprejel župan Franc Čebulj, ki pa letos ni sprejel le tistih devetošolcev,
ki so imeli vsa leta odlični uspeh, temveč tudi njihove sošolce, ki so se
izkazali s prizadevnostjo, vsestransko aktivnostjo in zglednim veden-
jem. Skupaj jih je bilo 23: Luka Bezovšek, Monika Slemc, Gašper
Gašpirc, Anja Golja, Matic Marn, Katja Grkman, Julija Rozman,
Ana Humar, Tjaša Sorčan, Tajda Jager, Davor Novak, David
Puškarič, Barbara Pfeifer, Jerneja Burgar, Laura Erzar, Ema Ko-
rošec, Tadeja Snedec, Katja Žaler, Lara Ciperle, Ana Šink, Vesna
Golob, Nina Gostan in Tina Jenko. Župan in nova ravnateljica
Damijana Božič-Močnik sta jim čestitala za dosedanji uspeh in jima
zaželela uspešno nadaljevanje šolanja, za nagrado pa so prejeli knjigo
Nepozabni kraji sveta. S. Š.

Ravnateljica Damijana Božič-Močnik
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12. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu
Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2009

13. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o družinskih
prejemkih v Občini Cerklje na Gorenjskem

14. SKLEP o izvzemu iz javnega dobra

12.

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 15. redni seji dne 26. 08. 2009, sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu

Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2009

1. člen
V 2. členu Odloka o proračunu Občine Cerklje na Gorenjskem za 
leto 2009 (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem št. 1/09) se
splošni del proračuna na ravni podskupin kontov določi v naslednjih
zneskih:

Skupina/podskupina kontov v EUR
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 7.829.618
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 6.712.759

70 DAVČNI PRIHODKI 4.412.155
700 Davki na dohodek in dobiček 3.681.888
703 Davki na premoženje 428.020
704 Domači davki na blago in storitve 302.247

71 NEDAVČNI PRIHODKI 2.300.604
710 Udeležba na dobičku in dohodki 

od premoženja 254.490
711 Takse in pristojbine 8.067
712 Denarne kazni 15.935
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 985.607

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih 
institucij 985.607

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 10.923.369
40 TEKOČI ODHODKI 2.149.867

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 309.617
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 48.020
402 Izdatki za blago in storitve 1.329.375
409 Rezerve 462.855

41 TEKOČI TRANSFERI 1.489.589
410 Subvencije 75.800
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 935.913
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 191.812
413 Drugi tekoči domači transferi 286.064

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 3.847.218
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 3.847.218

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 3.436.695
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim 
osebam, ki niso proračunski uporabniki 3.286.695
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 150.000
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) -3.093.751

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
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (440+441+442) 395.347

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 0
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 je v njihovi 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

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.) -3.467.498
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 0
XI. NETO FINANCIRANJE (VI+VII.-VIII.-IX.) 3.093.751

2. člen

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

3. člen

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine
Cerklje na Gorenjskem za leto 2009 začne veljati naslednji dan po 
objavi v Uradnem vestniku Občine Cerklje na Gorenjskem. Posebni
del proračuna in načrt razvojnih programov se objavita na spletni strani
občine.

Številka: 032-10/2006-122
Cerklje, dne 26. 8. 2009 

Župan 
Franc Čebulj, l. r.

LETO: XI. ISSN 1408 - 1239 Cerklje, 8. septembra 2009 Številka 3

Uradni vestnik
Občine Cerklje na Gorenjskem
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13.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
94/07 - uradno prečiščeno besedilo, ZLS-UPB2 ter št. 27/08 in
76/08) ter 14., 86., 87., 92. in 93. člena Statuta Občine Cerklje na
Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem št. 1/99,
1/01, 3/02, 4/03 in 2/07) je Občinski svet Občine Cerklje na
Gorenjskem na 15. redni seji, dne 26. 08. 2009, sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o družinskih prejemkih

v Občini Cerklje na Gorenjskem

1. člen
V Odloku o družinskih prejemkih v občini Cerklje na Gorenjskem
(Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 5/2006) se
besedilo 5. člena spremeni tako, da se glasi:
”Pravica do enkratnega denarnega prispevka za novorojenca se uvel-
javlja s pisno vlogo na Občini Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina
Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem. 

Vlogo obravnava in rešuje občinska uprava skladno z določili Zakona
o splošnem upravnem postopku. O dodelitvi enkratnega denarnega
prispevka za novorojenca se odloči s sklepom. Sklep izda občinska
uprava.

Zoper sklep je dovoljena pritožba v roku 8 dni od vročitve sklepa. O
pritožbi odloča župan občine.”

2. člen
Besedilo 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
”Vloga se odda na predpisanem obrazcu.

Vlogi je potrebno priložiti Izpisek iz rojstne matične knjige za otroka.

Vlagatelj se ob oddaji vloge lahko odloči za nakazilo sredstev na:
- svoj osebni račun ali
- na bančni račun - knjižico otroka, skladno z določili dogovora o
poslovnem sodelovanju, ki je sklenjen med Občino Cerklje in
poslovno banko. 

V primeru, da se vlagatelj odloči za nakazilo sredstev na bančni račun
- knjižico otroka, je potrebno v vlogi poleg davčne številke in EMŠO
vlagatelja navesti tudi davčno številko otroka.

Potrdilo o stalnem bivališču za otroka in starše ter druge potrebne 
podatke pridobi občinska uprava iz uradni evidenc državnih organov 
in nosilcev javnih pooblastil na podlagi pisne izjave vlagatelja, ki je 
sestavni del obrazca za vlogo.

Eden od staršev pisno vlogo za dodelitev enkratnega denarne-
ga prispevka za novorojenca lahko vloži najkasneje devet (9) me-
secev po rojstvu otroka. Po preteku tega roka pravice do prispevka
ni več mogoče uveljavljati, zato se vlogo kot prepozno zavrže s 
sklepom.”

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

Številka: 032-10/2006-123
Cerklje na Gorenjskem, dne 27. 08. 2009

Občina Cerklje na Gorenjskem
ŽUPAN

Franc ČEBULJ, l.r.

14.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
94/07 - uradno prečiščeno besedilo, ZLS-UPB2 ter št. 27/08 in
76/08) in 7. člena Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni
vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 1/99, 01/01, 03/02,
4/03 in 2/07) je Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem na svo-
ji 15. redni seji dne 26. 08. 2009 sprejel naslednji 

SKLEP
o izvzemu iz javnega dobra

1.
Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem je odločil, da se
zemljišča s parcelnimi številkami:
- 1292/2, pot 115 m2, vpisana v ZKV 1281, k. o. Cerklje
- 1293/8, pot 107 m2, vpisana v ZKV 1281, k. o. Cerklje
- 1293/10, pot 82 m2, vpisana v ZKV 1281, k. o. Cerklje
- 1294/2, pot 344 m2, vpisana v ZKV 1281, k. o. Cerklje
- 1743/2, pot 814 m2, vpisana v ZKV1140, k. o. Velesovo
- 1742/3, pot 2319 m2, vpisana v ZKV 1140, k. o. Velesovo
- 1742/4, pot 155 m2, vpisana v ZKV 1140, k. o. Velesovo
- 1742/5, pot 103 m2, vpisana v ZKV 1140, k. o. Velesovo
- 1749/3, pot 1861 m2, vpisana v ZKV 1140, k. o. Velesovo
- 1749/4, pot 1399 m2, vpisana v ZKV 1140, k. o. Velesovo
- 1749/5, pot 1510 m2, vpisana v ZKV 1140, k. o. Velesovo
izvzamejo iz javnega dobra.

2.
Na nepremičninah iz 1. točke tega sklepa pridobi lastninsko pravico
Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje
na Gorenjskem.

3.
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Cerklje na Gorenjskem
in začne veljati naslednji dan po objavi. 

Številka: 032-10/2006-124 
Datum: 27. 08. 2009

Občina Cerklje na Gorenjskem
ŽUPAN

FRANC ČEBULJ, l.r.

Uradni vestnik št. 3 - 8. 9. 2009



Nova maša
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V ponedeljek, 29. junija, na praznik sv. Petra
in Pavla, je Matej Nastran iz Češnjevka v
ljubljanski stolnici prejel zakrament sv. mašni-
škega posvečenja. Slovesen sprejem novomaš-
nika je bil 11. julija v župnijski cerkvi, sloves-
no novo mašo pa je obhajal v nedeljo, 12. juli-
ja, v župnijski cerkvi Marije Vnebovzete v
Cerkljah. To je bil resnično velik praznik vse
župnije. Slovesnost so naznanjali zvonovi in
pritrkovalci z lepimi melodijami. 

V soboto na slovesnem sprejemu novomašni-
ka Mateja Nastrana so bili prisotnotni številni
duhovniki, ministranti, njegovi domači, števil-
ni verniki in s pesmijo udeleženci oratorija, ki
so prav ta dan zaključevali oratorij. Prvi je no-
vomašnika pozdravil in nagovoril pred župnij-
sko cerkvijo domači župnik Stanislav Gradi-
šek. V nagovoru je med drugim dejal: ”Vsa
župnija se veseli in raduje, da si se pred leti od-
ločil in sledil Kristusovemu povabilu, da po-
staneš duhovnik. Sedaj si to dosegel in se vra-
čaš v svojo rojstno župnijo. Pozdravljam te z
lepim slovenskim pozdravom Bog te sprejmi in
blagoslavljaj tvoje življenje in delo”.

V župnijski cerkvi Marije Vnebovzete v
Cerkljah sta novomašnika pozdravila Matjaž
in Lidija Jagodic z besedami: ”V čast in ve-
selje mi je, da vas, dragi novomašnik Matej,
pozdravim v rojstni župniji. Tu se je začelo
vaše življenje, vaše božje otroštvo, ko ste leta
1980 prvič prestopili prag naše župnijske cer-

kve. Danes, na predvečer svoje nove maše, pa
spet slovesno prihajate v našo župnijsko cer-
kev kot maziljeni duhovnik. Župnijsko občes-
tvo vas z velikim veseljem sprejema in se
Bogu zahvaljuje za dar duhovništva. Srečeva-
li smo vas kot ministranta, kot sogovornika,
pri delu in molitvi. Podarjamo vam kelih in

pateno. V začetku vaše poti vam kličemo s
pozdravom, ki ga boste izrekli na začetku
svete maše: Gospod z vami.” Novomašnika je
nagovoril nato še stric Peter in mu izročil kot
darilo mašni plašč. Slovesna nova maša pa je
bila v nedeljo, 12. julija, z veliko udeležbo
ljudi od blizu in daleč.

V Cerkljah imeli novomašnika
Matej Nastran, doma iz Češnjevka, je letošnji novomašnik. 

JEZIKOVNI TEČAJI

RAČUNALNIŠKI TEČAJI

Angleščina   Nemščina   Italijanščina
Španščina   Francoščina   Ruščina
Japonščina   Poljščina   Arabščina

Slovenščina   Latinščina   Kitajščina

TEČAJI ZA PROSTI ČAS
Mozaik   Klekljanje   Nakit    Keramika   
Slikanje  Risanje  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 

14.septembra 
dalje.

Na voljo je 
več kot 200 

različnih 
terminov.

PONUDBA
jezikovni tečaji

60 učnih ur 
odrasli

249 EUR
Cena vsebuje 20% DDV.

Novomašniku Mateju so na slovesnem sprejemu v soboto pred cerkvijo zapeli tudi mladi udeleženci oratorija. 

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

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.



Na tržišču je že precej ponudnikov, ki vam po-
stavijo leseno masivno hišo, prav gotovo ne-
kaj posebnega pa so skeletne hiše. Gre za
preizkušeni srednjeveški način gradnje, ki so
ga razvijali predvsem v Franciji, Angliji in Nem-
čiji. Tam se je mojstrstva učil tudi Marko Štirn
iz Štefanje Gore pod Krvavcem. Z bratom Da-
vidom sta ena prvih mojstrov, ki so začeli s po-
stavljanjem skeletnih hiš pri nas. V družinsko
podjetje DamaHaus, Da pomeni David in Ma -
Marko, sta kot direktorja povabila Andreja
Kosca, prav tako domačina iz Štefanje Gore. 
Postavitev lesene skeletne hiše je na videz
sila preprosta, v resnici pa temelji na pravi
znanosti. ”Gradbeno podjetje je lahko uspeš-
no le, če v svoje delovne procese vključuje
najsodobnejšo tehnologijo in materiale,” je
prepričan Andrej Kosec. ”Gradnja skeletne
hiše se začne z računalniškim modelom, ki se
vnese v računalniško vodeno razrezovalno na-
pravo z robotsko roko. Ta iz primerno suhega
lesa nareže tramove, lege in manjše dele ske-
leta z vsemi potrebnimi luknjami, utori in lasto-
vičjim repom, ki je glavni vezni princip skelet-
ne gradnje. Robotski razrez lesenih konstruk-
cij, ki jih izdelujemo na Štefanji Gori, je najso-

dobnejši na svetu in edini te vrste v Sloveniji,”
pojasni Kosec. 
Za gradnjo ekoloških objektov, ki porabijo
zelo malo energije in sodijo v sam vrh ponud-
be na tržišču, je treba uporabiti le naravne
materiale. Tehnologija 21. stoletja omogoča,
da graditelji skeletnih hiš danes namesto bla-
ta in slame uporabijo polnila iz negorljive celu-
loze, konoplje ali lesne volne, vse skupaj pa
oblečejo v lesno vlaknene plošče. ”Naše hiše
so difuzijsko odprte, kar pomeni, da sta stre-
ha in stena sestavljeni tako, da omogočata iz-
menjavo zračne pare v prostoru z okolico in
obratno. Taka hiša je energetsko izjemno
varčna, govorimo o nizkoenergijski ali celo pa-
sivni hiši,” pravi Marko Štirn. 
Povejmo še, da je lesena hiša v nasprotju s
splošnim prepričanjem požarno varnejša kot
zidana, v primeru ognja imate bistveno več
časa za umik. 
Damahaus pa ne ostaja zgolj pri gradnji lese-
nih hiš. ”Začenjamo se ozirati po tujih trgih.
Ker smo visoko tehnološko razvito podjetje z
jasnimi razvojnimi cilji, smo pod blagovno
znamko Damahaus Technology združili vr-
hunsko znanje in tehnologijo, s katero prodi-
ramo v sosednje države. Okoljevarstvena na-
ravnanost pa odpira priložnosti tudi na podro-
čju turizma. Ekološki objekti so zelo primerni
za investicije v turizem in naš namen je vlaga-
ti v razvoj območja pod Krvavcem, zato uve-
ljavljamo tudi znamko Damahaus turizem,”
na kratko predstavi nadvse ambiciozno vizijo
podjetja Andrej Kosec. 

Alenka Kociper

LESENI DOM ZA 21. STOLETJE
V cerkljanski občini je v zadnjih letih zraslo kar nekaj lesenih hiš in drugih objektov. Marsikdo je
najbrž skeptičen ob pogledu na mojstre, ki dobesedno zlagajo skupaj leseno tramovje, saj pri
nas še vedno prisegamo na masivne zidane hiše. Vendar lesena hiša zagotavlja vrhunsko bivalno
ugodje, hkrati pa je varčna in okolju prijazna. To pa so lastnosti, ki jih zahteva gradnja za 
21. stoletje. Sicer pa so vse to vedeli že naši predniki. Mi se le učimo od njih. 

Na Sp. Brniku je zrasla ulica skeletnih hiš Damahaus, ki s tradicionalnim načinom gradnje, povezanim z najsodobnejšo tehnologijo, stopajo v 21. stoletje.

Župan Cerkelj gospod Franc Čebulj
nam je povedal, da je v občini opaziti 
povečan trend gradnje z lesom. Gre
predvsem za individualne hiše v manjših
kompleksih, do dvanajst parcel, zanje pa
se odločajo tako občani kot tisti, ki se 
želijo priseliti, predvsem mlade družine. 
”Tovrstno gradnjo podpiram osebno in
kot župan, saj se ujema z mojim prepriča-
njem, da moramo skrbeti za okolje, kot
tudi z energetskim konceptom občine,
sprejetim v letu 2008. V času, ko je oko-
lje vse bolj ogroženo, je ekološka narav-
nanost vseh nas še kako pomembna,”
pravi Čebulj in dodaja: ”Zato zagovarjam
izbiro skeletne gradnje tudi pri javnih 
objektih, ki jih bomo v občini gradili v 
bodoče. Podpiram vse, ki si prizadevajo 
za razvoj občine po merilih 21. stoletja,
kamor gotovo sodi tudi naravi prijazna in
energetsko varčna lesena gradnja. Naj
povem, da bi tudi sam, če bom kdaj 
gradil, izbral leseno hišo.”

D
AM

AH
AU

S
 D

.O
.O

.,
 S

P
O

D
N

JI
 B

R
N

IK
 2

, 
C

E
R

K
LJ

E
 N

A 
G

O
R

E
N

JS
K

E
M



S K E L E T N E  H I Š E      

����������	�
������������

www.dama-haus.si

����� �� 	
 � 
 ����� ���� 	 �  
 ���	



Krvavec
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V lepem in sončnem vremenu se je v nedeljo,
16. avgusta, zbralo na žegnanju na Krvavcu
okrog štiri tisoč ljudi, največ iz vasi pod Krvav-
cem, veliko pa je bilo tudi pohodnikov, kolesar-
jev z gorskimi kolesi, planincev in obiskovalcev
iz drugih krajev Slovenije. Številni so prišli do
kapelice peš od planine Jezerca, iz Sv. Ambro-
ža, nekateri pa iz doline, ves dan pa je na Krva-
vec vozila tudi žičnica. Žegnanje oziroma se-
menj je na Krvavcu od leta 1929 dalje prvo ne-
deljo po velikem šmarnu, to je po 15. avgustu.
Tradicionalno žegnanjsko mašo je pri kapelici
Marije Snežne na Krvavcu daroval predoseljski
župnik in cerkljanski rojak Ivan Jenko. 

Letos na Krvavcu praznujejo 80-letnico po-
svetitve kapelice Marije Snežne, ki jo je blago-
slovil takratni ljubljanski škof dr. Gregorij
Rožman. Ob blagoslovitvi Doma na Krvavcu
6. septembra leta 1925 so številni izrazili željo,
naj se v bližini doma postavi še kapela. Alja-
žev klub iz Ljubljane je po načrtih arhitekta Jo-
žeta Plečnika zgradil kapelo, ki naj bi posne-
mala kamnite pastirske bajte. 

Po končani maši so na Krvavcu poskrbeli
tudi za živo glasbo in zabavno vzdušje pri vseh

gostinskih objektih. Za obiskovalce Krvavca so
pripravili pestro ponudbo domačih jedi s plani-
ne. Na Kriški planini sta številne obiskovalce

do poznih popoldanskih ur zabavala ansambla
na planšariji Viženčar Gamsi in na Turistični
kmetiji Pr’ Florjan Gašperji.     Janez Kuhar

Na žegnanju štiri tisoč ljudi
Na žegnanju na Krvavcu je bilo v lepem vremenu okrog štiri tisoč ljudi. Letos praznujejo 80-letnico

posvetitve kapelice Marije Snežne, izdelane po načrtih arhitekta Jožeta Plečnika. 

V drugi polovici junija je pod Domom na
Krvavcu ekipa Inštituta za arheologijo pod
vodstvom Benjamina Štularja izvajala arhe-
ološka izkopavanja, ki jih je plačal RTC Kr-
vavec. S sistematičnim raziskovanjem pašnika
Na Bleku so začeli že maja 2003, že prva
izkopavanja pa so pokazala, da sta na tem ob-
močju najmanj dve arheološko prepoznavni
območji poselitve: zgodnjesrednjeveška iz 9.
in 10. stoletja in poznosrednjeveška iz 13. do
15. stoletja. Kot je povedal arheolog Ivan M.
Hrovatin, gre najverjetneje za ostanke biva-
lišč pastirjev, ki so že v tistem času Krvavec
uporabljali za sezonsko pašo.

Arheologi so letos na zahodnem delu Bleka
podrobneje raziskali naselbino pastirjev iz 14.
in 15. stoletja. ”V Alpah sicer planine že 3.500
let uporabljajo za pašo živine, v srednjem
veku pa je bilo pašništvo gospodarsko precej
intenzivna pomembna panoga, zato so tedanji
aristokrati prevzeli naravne pašnike nad gozd-
no mejo, kmetom pa prepustili nižje planine,
kot so Jezerca in Kriška planina, ki jih je bilo
treba še izsekati. Sprva so na Krvavcu pasli
drobnico in prašiče, ob nastanku večjih mest
pa je postalo zanimivo tudi sirarstvo, zato so
začeli graditi večje sirarne. Letos smo prišli na
Krvavec prav zato, da najdemo večjo sred-
njeveško sirarno, naleteli pa smo na konjski

hlev, kar nas je kar malo presenetilo,” je po-
jasnil Hrovatin.

Terenske raziskave na Krvavcu niso za-
nimive samo za arheologe, ki želijo zbrati čim
več podatkov, s katerimi bi pojasnili vzroke bi-
vanja na Krvavcu v preteklosti. Na podlagi
spoznanj bi bilo možno narediti tudi rekon-

strukcijo srednjeveške pašne skupnosti, takšen
arheološki muzej na prostem, o katerem
razmišljajo tudi v RTC Krvavec, pa bi
popestril poletno turistično ponudbo. ”Sedan-
ja kriza bo najbrž izvedbo teh načrtov neko-
liko upočasnila,” razmišlja Hrovatin.                

Simon Šubic

Nova arheološka izkopavanja na Krvavcu
Na Krvavcu so letos nadaljevali z arheološkimi izkopavanji območja srednjeveške pastirske poselitve.

Arheologi želijo izvedeti čim več o srednjeveški poselitvi Krvavca.
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POGREBNIK d.o.o.

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

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

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

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

Jerovšek Marjeta, s.p. 

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

Na kislo mleko, masovnik 
in žgance na Krvavec

Na Krvavcu, kjer imajo svoje pašnike na planini Jezerca in Kriški
planini kmetje iz vasi pod Krvavcem, se je pašna sezona začela po 8. ju-
niju. Na Kriški planini in Jezercih na Krvavcu se je letos paslo 397 glav
živine. Pred odhodom živine iz domačega hleva so živino po starih
običajih gospodinje poškropile z blagoslovljeno vodo, da se bo vsa zdra-
va vrnila ob malem šmarnu, to je 8. septembra, v tople domače hleve.
Vse mleko, ki so ga na Krvavcu namolzli, so predelali v brunarici
Sonček na Gospinci ter planšariji Viženčar in turistični kmetiji pr’ Flori-
jan na Kriški planini in ga tudi sproti prodali številnim pohodnikom, ki
se pod vrh visokogorske planine pripeljali z gondolo ali z avtom. J. K.

Živina med počitkom v bližini televizijskega stolpa na Krvavcu na nadmorski višini
1740 metrov

Krava Izabela telila trojčke
Na Šimnovi kmetiji, kjer gospodarita Zofka in Jože Glavan, ob-

delujejo 2,5 hektarja lastne in najete kmetijske zemlje, gospodarijo z
dobrima dvema hektarjema gozda, redijo štiri krave in še vedno
oddajajo tudi mleko. No, število repov v hlevu se jim je ob koncu
julija skoraj podvojilo - s štiri na sedem! Njihova lisasta krava Iza-
bela je namreč povrgla trojčke - dva bikca in teličko. ”Že ko je bila
visoko breja, sem vedel, da bosta dva telička, saj se je na zunaj vide-
lo premikanje na obeh straneh trebuha,” je dejal Jože in poudaril, da
porod ni bil težaven. ”Ko sem tisti petek šel po kosilu pogledat v
hlev, je en teliček že ležal pri kravi. Poklical sem soseda, ki mi ved-
no pomaga pri telitvah, in je najprej potegnil iz krave enega telička,
nato pa še enega. Trojčki! Na kmetiji jih še nismo imeli, dvojčki so
bili nazadnje pred približno petindvajsetimi leti.”                   C. Z.

Jože in Zofka pri trojčkih v hlevu / Foto: Gorazd Kavčič

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

Prodaja: - EKOLOŠKI ČESEN
- EKOLOŠKA ŠALOTKA
- VLOŽENI EKOLOŠKI FEFERONI 

Prodaja na domu in tržnicah v Škofji Loki in Kamniku.



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

Razno
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Žetev ovsa v Vašci 
Desetega avgusta so začeli z

žetvijo ovsa v Vašci pri Cerkljah.
Letos je bilo na gorenjskih njivah
posejanega okrog 80 hektarjev
ovsa, kar je nekaj več kot pretekla
leta, saj je na Gorenjskem tudi več
konj. Pred leti so se površine,
posejane z ovsom, zmanjševale z
upadanjem konjereje. Letošnji po-
sevki so bili lepi in tudi dobri.
Povprečni pridelek se je gibal
okrog 3 do 4 tone na hektar,
ponekod tudi več, namenjen pa je
predvsem krmi za konje. Od žit, ki
jih pri nas poznamo, uspeva oves
lahko tudi najvišje v hribih. Rad
ima deževne, hladne pokrajine z
dolgimi in svetlimi dnevi.      J. K.

Tradicionalni piknik ob ribniku
Nekaj prizadevnih članov Vahovških cimbar je konec junija pripravilo že šesti tradicionalni

piknik ob lahovškem ribniku za vse vaščane Lahovč. Piknika se je udeležilo kar precejšnje
število domačinov, ki so ob dobri hrani in pijači pokramljali s sovaščani in se prijetno spros-
tili od vsakdanjika. Vabilu se je prijazno odzval tudi župan Franc Čebulj s soprogo. Piknik so-
financirajo vaščani s pomočjo ‘’šrangarjev’’, sredstva pridobijo tudi z zdaj že tradicionalnim
pustnim sprevodom. Za prireditev ob materinskem dnevu nekaj sredstev nakaže tudi župan.
Upamo in seveda želimo, da se naslednjega piknika udeleži še več vaščanov, kajti v 
zadovoljstvo nam je, ko vidimo, da domov odidejo zadovoljni in dobro razpoloženi. In to šte-
je največ.                                                                                                         Marija Križaj

BAR KERN

Trg Davorina Jenka 9

4207 Cerklje, tel.: 04/252 13 21

Delovni čas: od 6. do 22. ure

torek zaprto
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- 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

Letos je na poljih v okolici Cerkelj, Šenčurja,
Preddvora, Naklega, Vogelj, Voklega, Kranja
in tudi Žabnice ajda posejana na enakih
površinah kot prejšnja leta. Kot pravi Robert
Golc iz KGZ Zavod Kranj - Kmetijsko sveto-
valne službe, je v občini Cerklje letos posejane
okrog 30 hektarjev, v šenčurski občini pa 20
hektarjev ajde. Na poljih v okolici Šenčurja je
ajda zacvetela in spremenila polja v bela mor-
ja. Za njeno cvetje so hvaležni tudi čebelarji,

saj ponuja čebelam bogato pogrnjeno mizo.
Najbolj ajda medi v sončnem in ne prevročem
vremenu. Še posebej so jo čebelarji cenili kot
jesensko pašo. V prehrani uporabljamo ajdovo
kašo in moko. Ajda se vse bolj spet vrača ne
samo na kmečke mize oziroma gospodinjstva
po Gorenjskem, temveč tudi po Sloveniji, vse
več pa je tudi restavracij, ki vam ponujajo
okusne ajdove žgance s kislim zeljem, ajdove
štruklje ali obaro z ajdovimi žganci.          J. K.

Letos posejane 30 hektarjev ajde
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TRGOVINA S KMETIJSKIM REPROMATERIALOM

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

d.
o.

o.

- 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.

TRGOVINA Z AVTODELI 
IN AVTOMEHANIČNE STORITVE

Brane Dolinar

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

R
O

O
F-

R
R

, 
d.

o.
o.

mali oglasi
04/201 42 47, e-pošta: malioglasi@g-glas.si
www.gorenjskiglas.si
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Vsi se bojimo požara, uničujočih posledic,
izgube imetja in življenj družinskih članov.
Vprašajmo se, kaj bi lahko storili, da bi požar
pravočasno odkrili, posledično pravočasno za-
pustili prostor, poklicali gasilce oz. ga pogasili
z gasilnikom.

Največkrat zagori ob koncih tednov,
popoldanskih in večernih urah (od 15. do 24.
ure). Torej, ko pridemo iz službe in začnemo
opravljati hišna opravila. Hitro odkrivanje
požara je bistvenega pomena tako za uporab-
nike objekta kot tudi za gasilce. Prej bomo
požar odkrili, lažje ga bomo pogasili, manjša
bo škoda. 

Kako odkriti požar?
Človek zelo hitro opazi požar. Toda kaj se

zgodi, ko spimo, na štedilniku pozabimo olje
ali pustimo prižgan likalnik ... V teh primerih
bomo požar zelo težko opazili oz. bo takrat že
prepozno. Zato je dobro, če imamo v
posameznih prostorih nameščen avtomatski
javljalnik požara.

Kaj je avtomatski javljalnik požar?
Avtomatski javljalnik požara je detektor, ki

samodejno odkrije požar in o tem z močno
sireno opozori stanovalce.

Kakšen javljalnik požara je
primeren za gospodinjstva?

Obstaja več vrst avtomatskih javljalnikov
požara. Za gospodinjstva je zagotovo najbolj
primeren dimni optični javljalnik. Primerni so
točkovni javljalniki na baterije, ki jih lahko na-
mestimo kot samostojno enoto in ne potrebuje-
mo nikakršnega napajanja preko električnih
inštalacij.

Kako deluje?
Že samo ime nam pove, da dimni optični

javljalnik požara zaznava dim. Deluje na prin-
cipu sipanja (loma) svetlobe. V notranjosti
javljalnika imamo svetlobni izvor, ki
neprestano oddaja snop svetlobe (svetlobni
snop je samo v ohišju javljalnika, ni moteč za

okolico). Ko dimni delci pridejo v območje
svetlobe, se svetloba od dimnih delcev odbije
in preide v svetlobni senzor. Slednji se ob za-
dostni količini prejete svetlobe odzove in javl-
jalnik začne oddajati zvočni alarm. 

Lastnosti, ki jih mora imeti 
vsak javljalnik:

- oznako CE,
- nizek napetostni tok, da ni potrebno pogos-

to menjati baterije,
- opozorilno lučko, ki signalizira delovanje

javljalnika in polnost baterije,
- testni gumb,
- varovalo (brez vstavljene baterije javljalni-

ka ni mogoče namestiti v podnožje),
- namestitev, menjava baterije in navodila

morajo biti preprosta,
- zvok alarma ne sme presegati 85 dB(A)
- izdelan in preizkušen mora biti po standar-

du (SIST EN 54-7:2001),
- dober javljalnik ima oznako VdS (nemška

ustanova za preizkušanje protipožarnih
naprav).

Kje namestimo javljalnik?
Vsako stanovanje ali hiša ima več kot en

prostor, zato tudi en požarni javljalnik običa-
jno ne zadostuje. Javljalnike je potrebno na-
mestiti v prostore, kjer preživimo največ časa
(spalnice, otroške in dnevne sobe), prostore,
kjer je večja verjetnost, da bo prišlo do
požara (kuhinje, kurilnice ...), stopnišča, ki
ob požaru opravljajo funkcijo dimnika,
kletne prostore in podstrešje, kjer se
skladiščijo gorljivi ali celo lahko vnetljivi
materiali. V prostoru je javljalnik najbolje
namestiti na sredino stropa (to je točka, ki
leži najbližje vsem drugim mestom v pros-
toru). Potrebno se je izogibati območjem
mirujočega zraka (vrh stropa v kupolah, na
podstrešju in kotnim stikom med stropom in
steno), prepihu (klimatske naprave,
neposredna bližina oken in vrat), neposredni
bližini oz. prostoru nad štedilnikom, kurišču
kamina oz. peči na trda goriva. Javljalnik
mora biti vsaj 15 cm oddaljen od stranskega

zidu in vsaj 60 cm od vsakega kota ter za 30
cm se je potrebno izogniti tramom. V
primeru, kadar javljalnik namestimo na zid,
mora biti vsaj 30 cm do 50 cm odmaknjen od
stropa. Javljalnike nikoli ne nameščamo v
prostore, kjer nastaja veliko vlage dima in
prahu (kopalnica, garaža ...). Izogibamo se
tudi stropom stanovanjskih prikolic oz. vseh
stropov, kjer sončni žarki ogrejejo strop in
zrak v zgornjem delu stropa. S tem je
preprečeno, da bi dimni delci prispeli do
javljalnika. 

Vzdrževanje javljalnikov?
Če želimo, da bo javljalnik nemoteno delo-

val moram upoštevati navodila proizvajalca.
Potrebno je redno testiranje, vsaj enkrat
mesečno, s pritiskom na testno tipko. Enkrat
na leto je potrebno zamenjati baterijo, ga očis-
titi prahu in umazanije. Javljalniki imajo ome-
jeno dobo delovanja, zato jih je potrebno
vsakih 10 let zamenjati.

Stroški javljalnika
Na slovenskem tržišču lahko dobite požarni

javljalnik za 12 do 25 evrov. Za bolj
kakovostne s profesionalnimi senzorji pa je
potrebno odšteti cca. 50 evrov.

25 evrov (cena javljalnika skupaj z baterijo)
+ 3 evrov (cena 9 V baterije) x 9 let (zamenja-
va baterije enkrat na leto za celo življenjsko
dobo javljalnika) = 52 evrov. Si upate na teht-
nico postaviti 52 evrov proti škodi na objektu,
lastnini, poškodbi oseb ali žrtvam?

Za več informacij se obrnite na komisijo za
Preventivo Gasilska zveza Cerklje gz.cerklje
@siol.net.

Viri in literatura:
- Ahačič M. (Požar, september 2006, str: 13).

Požarni javljalniki rešujejo življenja
- Jug A. (FKKT-OTV, predavanja) požarna

preventiva v tehnologiji
- http://www.detectomat.de

Matej Zamljen, GZ Cerklje, 
Komisija za preventivo

Javljalnik v vsako gospodinjstvo
Petindevetdeset odstotkov vseh žrtev požara ne umre zaradi plamenov, temveč zaradi zastrupitve z dimom.

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



Modri kotiček

N OV I C E  I Z P O D  K RVAVC A - 23

Gorenc Igor - Stare

LASERSKI RAZREZ
(pločevina, cevi)

www.gorenc.si 
tel. 04/28 16 100

PRODAJA NOVIH IN 
RABLJENIH VOZIL

POOBLAŠČENI FIAT SERVIS

POGODBENO SODELOVANJE 
Z VSEMI ZAVAROVALNICAMI ZA
SKLEPANJE AVTOMOBILSKIH
ZAVAROVANJ IN POPRAVILA

VOZIL VSEH ZNAMK

Andrej Ambrož s.p., 
Lahovče 40, 4207 Cerklje 

t: 04 252 90 50, 
e: info@ambroz.si

www.ambroz.si

Z VAMI ŽE LET

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

Športno društvo Gorenjski glas vabi na

3. tek Gorenjskega glasa
Finalna tekma Gorenjskega pokala v rekreativnih tekih in pokala mladih

Dobimo se v Preddvoru v nedeljo, 27. septembra, ob 10. uri 
pred OŠ Matija Valjavca.

Dolžina proge za ženske in moške je 11.040 metrov, za otroke in mladince od 550 do 1650 metrov.
Prijave sprejemamo na dan tekmovanja od 8. do 9.45 na startno-ciljnem prostoru pred OŠ.
Vabljeni vsi navijači in ljubitelji Gorenjskega glasa!

Info: Janez Ferlic, 031/561 663 ali janez.ferlic@gmail.com
www.gorenjskiglas.si
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Mislim, da ni potrebno vsako leto poudar-
jati, kaj vse je potrebno postoriti in na kaj je
potrebno biti posebej pozoren v teh dneh, ko
je skozi šolska vrata stopilo več sto učencev.
Vsi udeleženci v cestnem prometu se moramo
skoncentrirati na vožnjo, saj smo skozi polet-
je nekoliko zaspali in pozabili na najmlajše.
Ker vsi vemo in tudi pregovor pravi, ”da so
otroci naše največje bogastvo”, moramo z nji-
mi tudi tako ravnati. Vseskozi se najmlajši
učijo od starejših, zato apeliram na vse, da se
tako tudi obnašamo. Potrebno je dajati vzgled
in jih pravilno poučevati. Nadzori v pretek-
losti namreč dokazujejo, da veliko staršev ne
spoštuje osnovnih pravil, kaj šele, da bi bili
vzgled svojim in drugim otrokom. Tokrat ne
bom ”grozil” s kaznimi in poostrenimi nad-
zori, ker je to že nekako samoumevno in se
venomer ponavlja. Ker verjamem, da poznate
cestnoprometna pravila, sem prepričan tudi,
da jih boste tudi upoštevali. Torej, previdno

na cesti in ob njej, morda se tam nahaja tudi
vaš otrok ...

Spomladanski in poletni del je minil dokaj
zgledno glede problematike javnega reda in
miru ter po obravnavi kriminalitete. To ne
pomeni, da tovrstnih dogodkov ni bilo, vendar
sam ocenjujem, da ne izstopajo iz preteklih
let. Na občinski upravi smo se dogovorili tudi,
da bo v prihodnjem času nekaj dodatne
prometne signalizacije, saj veliko občanov še
vedno parkira svojega ”jeklenega konjička”
tik pred vhod pošte ali lekarne in tako ovira
druge udeležence v prometu. Posebej se bo ob
tem angažirala redarska služba.

Policijska pisarna je še vedno odprta ob sredah
med 15. in 17. uro. Sam sem bil skozi poletje
zaradi službenih obveznosti nekajkrat odsoten,
vendar vseskozi dosegljiv na službeni telefon 23
36 400. Če imate osebne težave ali potrebujete
nasvet, je to pravo mesto za pogovor. 

Robert Šebenik, vodja policijskega okoliša

Starši bodite zgled otrokom
Kot bi mignil, je poletje minilo. Še posebej tistim, ki smo bili zaposleni
ves ta čas in nismo posvečali posebne pozornosti počitku. Kakor koli,

pred nami je novo obdobje, novo šolsko leto in novi izzivi. 



Šport
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V Smučarskem klubu Triglav, v katerem so
vzgojili že številne izvrstne smučarske
skakalce in nordijske kombinatorce, so se lani
odločili, da več pozornosti namenijo naboru
otrok po šolah. Še pred dobrim desetletjem so
tudi v Cerkljah dobili veliko tekmovalcev, zato
so se odločili, da v sodelovanju z OŠ Davorina
Jenka in občino Cerklje znova ustanovijo sek-
cijo skakalcev, namenjeno otrokom od 1. do 4.
razreda. 

V zadnjem šolskem letu so tako znova pri-
vabili okoli dvajset otrok, ki jih je v okviru
šolske interesne dejavnosti vodil Anže
Brankovič, bivši reprezentant v nordijski
kombinaciji, sicer domačin. Jeseni je dvakrat
na teden za skupino vodil vadbo v telovadnici,
kjer so imeli trening osnov motorike in ani-
macijski program vadbe nordijskega smučanja.
Pozimi je vadba potekala na Krvavcu in v
Gorenji Savi, kjer so se otroci seznanjali z os-
novami alpskega in nordijskega smučanja.
Udeležili so se tudi občinskega in državnega
prvenstva Slovenije za osnovne šole, kjer so
bili zelo uspešni. Na občinskem prvenstvu na
Gorenji Savi se je med najstarejšimi učenci
(letnik 1999) odrezal Nejc Novak iz Šmartne-
ga in zasedel tretje mesto. Med letniki 2000 je
Thai Krajcer iz Cerkelj osvojil peto mesto,
prav tako peta pa sta bila Matic Vesel iz
Praprotne Police (2001) in Silva Verbič iz
Grada (2002). Na državnem prvenstvu v Žireh
so nastopali na osemmetrski skakalnici s sami-
mi najboljšimi skakalci iz vseh slovenskih šol.
Z medaljo in pokalom za tretje mesto se je do-
mov vrnil Matic Vesel (med letniki 2001). S 5.

mestom in najdaljšim skokom tekmovanja je
razveselil Nejc Novak (1999). Thai Krajcer si
je priskakal trinajsto mesto (2000). Med naj-
mlajšimi se je Silva Verbič odlično spopadla z
veliko skakalnico in osvojila dvanajsto mesto
(2002).

Kot je poudaril glavni trener Triglava in član
trenerske ekipe slovenske skakalne reprezen-
tance Jani Grilc, so v klubu zelo ponosni tudi
na mladinca Mateja Dobovška iz Sidraža, ki
je v lanski sezoni in letos poleti nanizal nekaj
odličnih rezultatov v mladinski konkurenci;
zmagal je v alpskem pokalu, v slovenskem
pokalu je nanizal uvrstitve od prvega do pete-

ga mesta in je tako ključen člen slovenske
mladinske reprezentance. ”Marca je, kljub
temu da je še mladinec, uspešno poletel s
planiške letalnice in preskočil 190 metrov,” do-
daja Grilc. 

V SK Triglav bodo tudi v letošnji sezoni
skušali sodelovati s cerkljansko šolo in občino,
zato tudi v tem šolskem letu vabijo učence od
1. do 4. razreda, da se vključijo v njihov brez-
plačen začetniški in nadaljevalni tečaj, kasneje
pa postanejo tudi člani oziroma skakalci in
nordijski kombinatorci najboljšega smučar-
skega kluba v državi.       

Simon Šubic

Tudi v Cerkljah so odlični skakalci
Mladi skakalci iz OŠ Davorina Jenka so lani odlično nastopili na občinskem in državnem prvenstvu za 

osnovne šole, z odličnimi rezultati pa navdušuje tudi mladinec Matej Dobovšek iz Sidraža. 

V Alpskem smučarskem klubu Triglav Kranj, ki sodi med nosilce
razvoja smučanja na Gorenjskem in v Sloveniji, vabijo v svoje vrste
nove mlade člane. Klub ima svoje domicilno smučišče na Krvavcu,
kjer organizirajo tudi Pokal Krvavec, eno redkih tekmovanj za naj-
mlajše pri nas. V klubu se trudijo, da poleg staršev in šole preko
športne dejavnosti skrbijo za vzgojo otrok v celovite, samostojne os-
ebnosti, z organizacijskimi in delovnimi navadami. Njihov pomemben
cilj je tudi, da otroke učijo zdravega in športnega načina življenja, tren-
erji pa jim s svojim delom in načinom življenja nudijo lep vzgled.

Otroci se prvih zavojev na snegu naučijo v Alpski šoli, ki jo vodijo nji-
hovi trenerji-vzgojitelji. Alpska šola ne predstavlja samo vadbe smučan-
ja, ampak tudi vadbo različnih športov skozi vse leto. Vadba poteka poz-
imi na smučišču in v telovadnici, v poletnih mesecih pa imajo vadbo
kondicije na stadionu in drugje v naravi (izleti v hribe, kolesarski izleti,
rolanje ...). Alpska šola je primerna za otroke do 2. oz. 3. razreda, starej-
ši pa se že priključijo cicibanom, kjer se poveča obseg treningov, začno
se tudi že prva potovanja v tujino. V starostni skupini deklic in dečkov
otroci že vadijo po zahtevnejšem programu. Klub in trenerji pri tem za-
htevajo, da se otrok poleg športa aktivno ukvarja tudi s šolo. 

Po koncu osnovne šole otroci prestopijo v mladinsko selekcijo, kjer
se počasi srečajo s profesionalizmom. Tudi tu klub spremlja, kakšen
rezultat otrok dosega v šoli, in če je ta slab, se treningi začasno

prekinejo, zagotavljajo v ASK Triglav. Poudarjajo še, da s članstvom
v njihovem klubu pridobite tudi številne ugodnosti pri nakupih
smučarskih kart in športne opreme v športnih trgovinah.                      

Simon Šubic

Vašega malčka mika smučanje?

Otroci se prvih zavojev na snegu naučijo v Alpski šoli.

Matej Dobovšek s svojo zagnanostjo in sposobnostmi že navdušuje ljubitelje smučarskih skokov. 



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

Šport

N OV I C E  I Z P O D  K RVAVC A - 25

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

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

V jesenskem času Vam nudimo
mačehe in krizanteme.

SLIKOPLESKARSTVO

SUHA MONTAŽA
KNAUF

ADAPTACIJE IN 
ZAKLJUČNA DELA V

GRADBENIŠTVU

Dvorje 71, 4207 Cerklje

matjazstirn@gmail.com

041/432 212GSM

AVTOHIŠA

JENKO d.o.o.

Praprotna Polica 23
4207 CERKLJE

Tel./fax: 04/252 66 06
Tel.: 04/252 66 00
GSM: 041/741 603

CITROËN SERVIS

Nogometni zanesenjaki na Velesovem so z do-
bro voljo in vztrajnostjo dokazali, da je nogomet
pomembna športna panoga za razvoj vsakega
posameznika, tako kot za celotno občino Cerk-
lje, ki nam vsa ta leta trdno stoji ob strani.

Ob tej priložnosti bi se radi zahvalili vsem
bivšim predsednikom, posebej pa Davidu Česnu
za korektno in marljivo delo v klubu, vsem
članom uprave, ki so uspešno opravljali svojo
funkcijo. Prav tako gre pohvala in zahvala vsem
tistim, ki so pobudniki in kakor koli že s prosto-
voljnim delom prispevali k hitrejšemu razvoju
kluba. Iskrena hvala vsem dolgoletnim sponzor-
jem predvsem pa akterjem pridobivanja spon-
zorskih sredstev. Navijači ste vsekakor sestavni
del ekipe, zato vam hvala za vzpodbudo in 
vztrajnost. Predvsem pa najstarejšemu navijaču
Venclju Pavcu. Hvala vsem staršem in trener-
jem, predvsem tistim, ki delajo z najmlajšimi.
Osnovni šoli oziroma ravnatelju in se pri-
poročamo novi ravnateljici za pedagoški pristop,
da s tem vključuje čim več najmlajših v no-
gometni šport.

V okviru 10-letnice in občinskega praznika
NKV v nedeljo, 13. septembra, ob 8. uri orga-
nizira turnir ”Bose noge”, kamor se lahko pri-
javite vsi občani in občanke ne glede na članst-
vo oziroma starost. Po končanem turnirju bomo
odigrali prijateljsko tekmo med županom z
občinskimi svetniki in sponzorji kluba. V

popoldanskem času pa si bomo lahko ogledali
ligaško tekmo drugega kroga kadetov, ki v
letošnji sezoni nastopajo v 2. slovenski ligi v
povezavi z Šenčurjem. 

Smo na začetku sezone 09/10, nastopamo v
desetih različnih starostnih ekipah. Od tega se-
dem moških in tri ženske ekipe, ki jih vodi in
trenira šest licenciranih trenerjev. Med dopusti
smo zavihali rokave, saj nam je s pomočjo žu-
pana uspelo narediti velik korak, kajti v matični
klub se je vrnilo kar lepo število naših igralcev,
ki so si nabirali izkušnje po sosednjih klubih.
Tako smo zelo pomladili člansko ekipo, registri-
rali kadetsko, U14, U13 v povezavi s Šenčurjem,
U12, U10 in U8. Znova pa bodo v Velesovem
nastopale članice, mladinke in ekipa U14.

V času počitnic pa smo letos prvič poskrbeli
tudi za predšolske otroke. Kajti klub je orga-
niziral enkrat na teden nogometne urice, ki se jih
je udeležilo presenetljivo veliko število otrok,
kar je dober pokazatelj za podmladek kluba. Z
začetkom novega šolskega leta pa že po ustal-
jenem redu nadaljujemo s krožki preko interes-
nih dejavnosti pod vodstvom klubskega trenerja.

V klubu se dobro zavedamo, da je dopolnje-
vanje članov nujno potrebno oziroma je eden od
osnovnih pogojev, da napolnimo že tako težko
pričakovano novo gradnjo stavbe v Velesovem in
s tem dvignemo celotno raven NKV. 

NK Velesovo

Deset let samostojnosti
nogometašev

Že spomladi je preteklo deset let od registracije Nogometnega 
kluba Velesovo, medtem ko so prej nogometaši delovali v okviru

Športnega društva Adergas. 

Lokostrelci na Štefanji Gori
V organizaciji Lokostrelskega kluba Fe-

niks Kranj je prvi avgustovski konec tedna
na Štefanji Gori potekalo lokostrelsko dr-
žavno prvenstvo v disciplini Arrowhead.
Okoli 70 tekmovalcev iz 27 klubov je prvi
dan (v soboto) streljalo na dvanajst označe-
nih in dvanajst neoznačenih tarč v naravi,
naslednji dan pa so se prvič v Sloveniji po-
merili še v tekmah na izločanje. Absolutni
državni prvaki so postali Uroš Klička iz Va-
ringa Novo mesto, ki je v sestavljenem loku
presenetljivo ugnal klubskega kolega in pr-
vega favorita Dejana Sitarja iz Dvorij, v go-
lem loku Mihael Kosec (Kamnik), v ukriv-
ljenem loku pa Matija Žlender (Ankaran).
Pri ženskah je v sestavljenem loku slavila
Maja Pavlin Marcen (Dravograd), v ukriv-
ljenem pa Dolores Čekada (Varing Novo
mesto). Na Štefanji Gori smo videli tudi dva
državna rekorda; s 381 krogi ga je v sestav-
ljenem loku pri članicah postavila končna
zmagovalka Maja Pavlin Marcen, prav tako
v sestavljenem loku pa ga je pri mlajših
dečkih s kar 384 krogi dosegel tudi desetlet-
ni Staš Modic iz domačega kluba.                

S. Š.

Na Krvavec kolesarili v dežju
V Rekreacijskem društvu Strmol so imeli

letos kar precej smole z vremenom, a jim je
kljub temu le uspelo izpeljati tradicionalni
kolesarski vzpon za Kralja in Kraljico Kr-
vavca 2009. Prvotni termin (20. junij) je za-
radi slabega vremena odpadel, zato so
vzpon nazadnje izpeljali konec avgusta, ko
pa je kolesarje znova spremljalo slabo vre-
me. Kljub nemogočim vremenskim razme-
ram je do cilja pri Sončku na Krvavcu pri-
peljalo okrog dvesto tekmovalcev.         S. Š.



Objavili smo pred desetimi leti
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Križanka
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KMETIJSKA ZADRUGA CERKLJE, z.o.o.

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

Nagrade:

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

Rešitve križanke (nagradno geslo)
pošljite na dopisnicah do srede, 23.
septembra 2009, na Gorenjski glas,
Bleiweisova cesta 4, 4001 Kranj ali pa
jih oddajte v naši malooglasni službi.
Izžrebance bomo objavili v Gorenj-
skem glasu 25. septembra 2009.

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

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

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

Vse za jesensko ureditev vrtov in grobov



Zadnja
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Ko pride jesen in za njo zima, Vas v Dvorjah 
vsak dan od 7. do 19. ure čaka nova,
iz naravnih materialov spletena, prijetna in kvalitetna
pletenina Jakopina (sobota od 8. do 12. ure).

PE Britof od 9. do 12. ure in od 14. do 18. ure
sobota od 8. do 12. ure

www.jakopina .si

Letošnji izbor mlade kmetice leta je zaradi
lanske zmage Marije Grilc z Ambroža pod
Krvavcem (kmetija Viženčar) 20. junija
potekal v športni dvorani v Cerkljah. Na fi-
nalni prireditvi se je pomerilo šestnajst kandi-
datk, največ znanja in spretnosti pa je pokaza-
la Ema Kožuh s kmetije Okršljan na Svetem
Florijanu nad Škofjo Loko. 

Vseh šestnajst kandidatk je že dopoldne
sprejel domači župan Franc Čebulj, nato pa
so se z avtobusom popeljale do nekaterih zna-
menitosti v občini Cerklje - grad Strmol,
katakombe v Adergasu in ribogojnica na
Pšati. Da so bile kandidatke ves dan veselo
razpoložene, je poskrbel mladi harmonikar
Luka Špruk.

Kandidatke so na finalni prireditvi najprej
odgovarjale na vprašanja o spomladanskem
urejanju vrta, gorenjski kulinariki, pridelavi
mleka, občini Cerklje na Gorenjskem in de-
javnostih Zveze kmetic Slovenije. Najboljše
tri - Ema Kožuh, Jožica Mehak iz Škocjana
in Marjeta Košan iz Selnice ob Dravi - so se
v drugem delu pomerile še v ročnih spretnos-
tih. Najprej so lupile krompir, nato prepoz-
navale zelišča, nazadnje pa iz kock sestavljale
motiv traktorja. Ko je komisija na koncu
preštela vse točke, je bil seštevek najvišji pri
mladi Emi Kožuh, ki je prav tega dne prazno-
vala 33. rojstni dan. 

Izbor za mlado kmetico leta je sicer že os-
mič pripravil Kmečki glas v sodelovanju z
Zvezo kmetic Slovenije, pri organizaciji
prireditve pa sta sodelovala še Aktiv kmečkih
žena Kranj - odbor Cerklje in Občina Cerklje.
Finalna prireditev je potekala v prijetnem 
vzdušju, za kar so poskrbeli mladi harmonikarji

pod vodstvom Darka Kovača, dramska sekcija
Društva upokojencev Cerklje, Mladinski center
Cerklje in hišni ansambel Avsenik, medtem ko
so nagrade za najboljše tekmovalke prispevali
Kmečki glas, Kovaštvo Janez Globočnik, RTC
Krvavec in Planšarija Viženčar.

Simon Šubic

Ema zmagala na rojstni dan
Lansko mlado kmetico leta Marijo Grilc z Ambroža pod Krvavcem je nasledila Ema Kožuh 

s Florijana nad Škofjo Loko. 

Upokojenci 
v izolskem Delfinu

Sedeminštirideset cerkljanskih upoko-
jencev je od 30. julija do 6. avgusta preživ-
ljalo dopust v letovišču slovenskih upoko-
jencev, v hotelu Delfin v Izoli. Kot je v nji-
hovem imenu zapisal Lojze Kalinšek, jim je
teden na morju hitro minil, za kar je za-
služen tudi vodja za izlete Lado Rupar. 
Upokojenci upajo, da jim bo zdravje še
naprej dobro služilo in da se bodo čim prej
lahko spet odpravili v Izolo.               C. Z.

Letošnje kandidatke za mlado kmetico leta, zmagovalka Ema Kožuh druga z desne spodaj

Podjetniki, obrtniki in ostali 
oglaševalci, ki se predstavljajo v glasilu 

Novice izpod Krvavca, 
vsem občankam in občanom želijo lepo 

praznovanje občinskega praznika. 




