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Člani Lions kluba Brnik bodo v sodelovanju z Občino Cerklje in 
Zavodom za zdravstveno varstvo Kranj pripravili že 4. humani
tarno prireditev Hodim, da pomagam – Gibanje v zdravem 
okolju s pohodom trojk v nordijski hoji, ki bo v soboto, 8. juni
ja, na Domačiji Vodnik v Adergasu. Pohodniki bodo lahko iz
brali med krajšo in ravninsko, sedem kilometrov dolgo potjo, 
ali daljšo bolj hribovito potjo, dolgo deset kilometrov; start bo 
ob 10. uri. Startnina za trojke je 30 evrov. Zbrana sredstva bodo 
tudi letos namenili za cepljenje otrok proti klopnemu menin
goencefalitisu in pomoč otrokom s posebnimi potrebami. J. P.

Hodim, da pomagam

Jasna Paladin

Test je bil 9. maja v Cerkljah 
organiziran prvič, potekal 
pa je v okviru projekta Živi
mo zdravo. Udeležilo se ga 
je 63 pohodnikov. »Z ude
ležbo smo zadovoljni. Obča
ni so na akcijo odreagirali 
pozitivno, kar nas veseli,« 
nam je povedala Simona 
Vodlan z Občine Cerklje. 
Udeleženci, ki so se zbrali 
za osnovno šolo, so ob prija
vi navedli svojo starost, težo 
in višino, izpolnili vprašal
nik o svojem zdravju, si iz
merili tlak in se pogovorili z 
zdravnico. Sledilo je ogreva

nje, nato pa odhod na start, 
kjer so prostovoljci udele
žencem izmerili srčni utrip, 
jim nato merili čas hoje na 
dva kilometra, ob prihodu v 
cilj pa so jim srčni utrip iz
merili še enkrat. Zbrane po
datke so vnesli v računalnik, 
rezultat pa je udeležencem 
pokazal raven njihove fizič
ne pripravljenosti. »Gre za 
individualno ocenjevanje fi
zične pripravljenosti, takšne 
teste pa priporočamo dva
krat na leto, saj posameznik 
tekmuje sam s seboj,« je 
povedala Alenka Hafner, re
gijska koordinatorka progra
ma Živimo zdravo.

Test hoje uspel
Občina Cerklje je v sodelovanju z Zavodom za 
zdravstveno varstvo Kranj in Rdečim križem 
Cerklje organizirala brezplačen preizkus hoje.

Test hoje je naletel na dober odziv občanov. / Foto: Gorazd Kavčič

Gasilski dom že 
dobiva streho

Gasilci PGD Zgornji Brnik so v 
dveh mesecih in pol, kolikor dolgo 
že gradijo svoj novi gasilski dom, 
ob pomoči praktično cele vasi in 
številnih donatorjev opravili že več 
kot 6500 prostovoljnih ur dela.
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OBČINA

Odpadkov manj  
kot lani
Na čistilni akciji, v kateri so 
sodelovale vaške skupnosti, 
osnovna šola in društva iz 
občine Cerklje, je bilo pobra
nih 30 kubičnih metrov me
šanih odpadkov, največ ob 
cestah in v gozdovih.
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AKTUALNO

Gremo v Cerklje?  
Zakaj pa ne?
Zavod za turizem Cerklje je 
pod tem naslovom pripravil 
sklop turističnih programov 
za oglede v Cerkljah in okoli
ci, ki jih bodo izvajali s po
močjo lokalnih turističnih 
vodnikov. 
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POGOVOR

Glasba, ki ji verjame
Ugleden pedagog na Škofij
ski klasični gimnaziji Dami
jan Močnik sodi med uspeš
nejše skladatelje in zborov
ske dirigente v državi. Nje
govo znanje in izkušnje pa z 
njim želijo deliti tudi zbori v 
tujini.
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ŠPORT

Igrati želijo tudi  
med elito
Pravkar končana ligaška ro
kometna sezona je bila za 
člansko moštvo Damahaus 
Cerklje najuspešnejša v vsej 
zgodovini kluba.
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Prijatelji  
Štefanje gore

Na Kmečkem turizmu Pri Mežnarju so 1. 
maja že 15. podelili priznanja najvztrajnejšim 
pohodnikom na Štefanjo goro. V vpisni 
knjigi je bilo v zadnjem letu 23 tisoč vpisov, 
med najbolj vztrajnimi pa je bil Janez Žaler z 
Visokega, ki se je na goro podal 365-krat.
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Jasna Paladin

Cerklje – S položitvijo te
meljnega kamna se je v pe
tek popoldne tudi uradno 
začela gradnja Doma sta
rejših Taber, ki ga Socialno 
varstveni zavod Taber, kate
rega ustanoviteljica je Obči
na Cerklje, gradi med vase
ma Šmartno in Poženik.
Priprave na gradnjo so se 
začele že leta 2005 s spreje
tjem potrebnih prostorskih 
aktov, gradbeno dovoljenje 
je bilo izdano leta 2010, de
lavci izbranega izvajalca 
(gradbena pogodba v vre
dnosti 6,5 milijona evrov je 
bila podpisana s podjetjem 
CGP Novo mesto in partner
jema Gorenjsko gradbeno 
družbo Kranj in podjetjem 
Koling iz Spodnje Idrije) pa 
so svoje gradbene stroje po
gnali sredi marca letos. Na 
zemljišču, velikem 3,5 hek
tara, bodo zgradili dva med 
seboj povezana objekta sku
pne površine več kot 8000 
kvadratnih metrov. V objek
tu A bo 53 sob, od tega dva 
varovana oddelka za 24 
oskrbovancev, poslovno 
upravni del in prostori za 
vodstvo doma, v objektu B 
pa 42 sob, prostori za geria
trično rehabilitacijo, zdrav
stveno oskrbo in kuhinja za 

oskrbovance in zaposlene. 
Skupaj bo v domu v 95 eno 
in dvoposteljnih sobah pro
stora za 151 oskrbovancev, 
zanje pa bo skrbelo 69 zapo
slenih. Socialno varstveni 
zavod Taber je že leta 2008 
od Ministrstva za delo, dru
žino in socialne zadeve pre
jel koncesijo za storitev in
stitucionalnega varstva v 
domovih za starejše. »V ob
čini smo zadnjih petnajst let 

gradili različne objekte za 
aktivno populacijo, zdaj pa 
je čas, da zgradimo tudi ne
kaj za tiste, ki so nam vse to 
omogočili – za starejše. Pred 
nami je še težka naloga. 
Vodstvo občine, predvsem 
pa svet Socialno varstvenega 
zavoda Taber, čaka izbira 
strokovnega kadra, ki bo 
dom vodil, in priprava ustre
znega programa, ki bo prija
zen do uporabnikov, hkrati 

pa ekonomsko opravičljiv. 
Upam, da bo na to zemljišče 
kmalu posijalo sonce in da 
bo dom decembra zgrajen, 
januarja prihodnje leto pa 
že odprt za uporabnike,« je 
na slovesnosti, ki jo je 
sprem ljal dež, povedal žu
pan Franc Čebulj. Temeljni 
kamen je blagoslovil župnik 
Stanislav Gradišek, slove
snost pa so popestrili mladi 
člani Godbe Cerklje.

Položili temelje za dom 
starejših
Dom starejših Taber bo predvidoma končan do konca letošnjega leta, v njem pa bo prostora za 151 
oskrbovancev in 69 zaposlenih.

Temeljni kamen za nov dom starejših so položili: direktor Gorenjske gradbene družbe 
Kranj Branko Žiberna, v. d. direktorja Socialno varstvenega zavoda Taber Zdravko Kastelic, 
župan Franc Čebulj in predsednik uprave CGP Novo mesto Marjan Pezdirc. / Foto: Tina Dokl

Časopis Glas izpod Krvavca
Glas izpod Krvavca je lokalni časopis Občine Cerklje na Gorenjskem, izhaja 
dvakrat na leto v nakladi 19.000 izvodov. Brezplačno ga prejmejo vsa 
gospodinjstva in drugi naslovniki v občini Cerklje na Gorenjskem, priložen  
pa je tudi vsem izvodom Gorenjskega glasa. 
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Cenik Glas izpod Krvavca

Velikost oglasa 1/1 1/2 1/2 1/2 1/4 1/4 1/4 1/4 1/8 1/8 1/8 1/16 1/16

Dimenzija 259x363,

259x391

259x191 127x391 171x296 127x191 259x95 83x286 171x143 127x95 83x143 171x72 83x76 127x52,5

Barvni oglas/EUR 1.200 600 600 600 310 310 310 310 150 150 150 70 70

POPUSTI IN DOPLAČILA

1. Popusti
• popusti na število objav:  
    5 objav – 20 %, 8 objav – 25 %  

in 11 objav – 27 %
•  pogodbenim poslovnim partnerjem glede 

na dogovorjeni letni obseg poslovanja 
odobrimo pri vsaki objavi dogovorjen 
popust, kar velja tudi za vlaganje tiskovin 
oz. reklamnih letakov

2. Doplačila
• prva stran spodaj + 150 %
• zadnja stran + 100 %
•  izbrana stran + 20 %
•  edini oglas na strani + 50 % (najmanjša 

dimenzija je 1/8 strani)

TEHNIČNA NAVODILA ZA  
ODDAJO GRADIVA

Oglase in PR članke v digitalni obliki 
lahko dostavite na USB ključku ali CD-ju 
ali jih pošljite preko elektronske pošte. 
Slike morajo biti shranjene v formatu TIF, 
JPG ali EPS, z ločljivostjo najmanj 250 
dpi (v velikosti 100 %). Oglasi morajo biti 
shranjeni v CMYK barvnem prostoru, v 
EPS ali PDF formatu. Če pošiljate oglase 
v odprti datoteki (CDR ali AI), morajo biti 
fonti obvezno v krivuljah. Oglasi, izdelani 
v formatu PDF, morajo biti shranjeni s 
stopnjo kompresije, ki je sprejemljiva za 
tisk (Press Optimized).

ROKI ZA ODDAJO GRADIVA

Časopis Gorenjski glas – za petkovo izdajo 
v sredo do 8. ure in za torkovo objavo 
v petek do 8. ure. Priloge Gorenjskega 
glasa: sedem delovnih dni pred izidom 
posamezne edicije

Oglas 1 col./cm

Dimenzija 39x10

Barvni oglas/EUR 5,5

Križanka 1/1

Dimenzija 259x363

Barvni oglas/EUR 420

V ceni ni upoštevan 22% DDV. Cenik velja od 1. 7. 2013.


