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novice izpod krvavca sO PRilOGA čAsOPisA  

novice izpod krvavca (issN 1406 - 1369) so priloga Gorenjskega glasa za občino Cerklje. Prilogo pripravlja Gorenjski glas, odgovorna urednica Marija Volčjak, urednica 
Ana Šubic, oglasno trženje Janez čimžar, 041/704-857. Oblikovanje Matjaž Švab. Priprava za tisk Gorenjski glas, tisk: Ti skar na lit te ra pic ta, d. o. o. NOViCE iZPOD KRVAVCA 
številka 2 so priloga 33. številke Gorenjskega glasa, 24. aprila 2015, v nakladi 2440 izvodov pa jih dobijo vsa gospodinjstva v občini Cerklje brezplačno. sestavni del NOViC 
iZPOD KRVAV CA je tudi Uradni vestnik občine Cerklje na Gorenjskem in je uradno glasilo za objavo sprejetih aktov občinskega sveta in občinske uprave Občine Cerklje na 
Gorenjskem. Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem. Na naslovnici: člani Kulturnega društva Folklora Cerklje, foto: Primož Pičulin

ana Šubic, Foto: Matic zorMan

• Občinski svet je na zadnji seji opra-
vil prvi obravnavi odlokov, s katerima 
bi občina ljubljanski Snagi podelila 
koncesiji tako za odlaganje in prede-
lavo komunalnih odpadkov kot tudi 
za zbiranje in odvoz. Kdaj se bodo cer-
kljanske smeti začele odlagati na ljub
ljanskem regijskem centru in ali je že 
odločeno, da odvoza ne bo več izvajala 
kranjska Komunala?
"Po zadnjih napovedih bo ljubljanski re-
gijski center za ravnanje z odpadki RCE-
RO na Barju začel poskusno obratovati 
novembra, odpadke iz naše občine pa 
naj bi začeli prevzemati marca ali apri-
la prihodnje leto. Odločitev za odlaganje 
smeti na Barju je dokončna, sprejeli smo 
jo junija 2010 z izstopom iz konzorcija 
CERO Gorenjska in podpisom pogodbe o 
pristopu k RCERO Ljubljana. K temu so 
nas privedle slabe poslovne odločitve 
Komunale Kranj in večletno neplodno 
iskanje lokacije za gorenjski center. Gle-
de odvoza smeti pa smo se s Snago začeli 
pogovarjati lani, ko sem kranjski občini 
in vodstvu Komunale Kranj tudi predla-
gal, da bi v Ljubljano začeli odvažati od-
padke iz vseh občin solastnic, seveda po 
ceni, kot jih ima Snaga, ki je ta trenutek 

cenejša od Komunale Kranj. Odločitev 
je sedaj v njihovih rokah, a če se bodo 
odločili za drugo lokacijo, se bomo pač 
morali mi obrniti na Snago."
• Bliža se odprtje doma starostnikov v 
Šmartnem. Kdaj bodo objavljeni raz-
pisi za vodstvo doma in ostale usluž-
bence? 
"Gradnja Socialno varstvenega zavoda 
Taber v Šmartnem je v zaključni fazi, 
če bo šlo vse po načrtih, bo dom prve 
starostnike lahko sprejel že septembra. 
Sedaj je naša največja skrb in obenem 
odgovornost, da najdemo dober kader 
tako za vodenje doma kot tudi ostale-
ga osebja. Razpis za vodstveni kader bo 
objavljen v naslednjem mesecu, kmalu 
zatem pa še za okoli 60 zaposlenih. Obe-
nem bomo objavili tudi poziv za prijave 
starostnikov, ki bi želeli bivati v domu. 
Lahko pa zatrdim, da je zanimanje za 
dom v Šmartnem že zdaj veliko, kar po-
trjuje moje osebno prepričanje, da je in-
vesticija v dom zelo upravičena. Seveda 
moramo poskrbeti, da bodo cene oskrbe 
čim bolj primerljive cenam v drugih do-
movih, pri čemer pa želimo vložek obči-
ne dobiti nazaj. Z vodstvom Osnovnega 
zdravstva Gorenjske se tudi pogovarja-
mo, ali bo splošni zdravnik v domu pri-
soten stalno ali samo dvakrat na teden, 

kot narekuje pravilnik. Prizadevamo si, 
da bi nam odobrili stalno ambulanto, 
saj občini glede na število prebivalcev 
pripadata vsaj dva splošna zdravnika, 
trenutno pa imamo enega. V Osnovnem 
zdravstvu Gorenjske se sicer sklicujejo 
na zdravnika na letališču, ki pa je tam 
predvsem zaradi letališča. Prav tako 
razmišljamo, da bi v prostore doma pre-
selili še kakšno drugo zdravstveno de-
javnost, na primer zobno ambulanto za 
odrasle in fizioterapijo."
• Kako poteka sofinanciranje tega 
projekta?
"Za dom starostnikov v Šmartnem, ki bo 
stal okoli deset milijonov evrov, si je Za-
vod Taber zagotovil sofinanciranje drža-
ve in Evropske unije v višini 5,7 milijona 
evrov. Čeprav se je na začetku z izplači-
lom teh sredstev res zatikalo, pa zdaj ne 
vidim bojazni, da odobrenega denarja 
ne bi tudi prejeli."
• V preteklih mesecih je bila imeno-
vana že večina vaških odborov. Na teh 
sestankih so vas najbrž seznanili tudi z 
najbolj perečimi problemi po vaseh ... 
"Prejeli smo vrsto pobud in predlogov, 
ki jih bomo v nadaljevanju analizirali 
in poskusili uvrstiti v plan dela. Moram 
pa poudariti, da je med danimi predlo-
gi tudi nekaj takih, ki izražajo povsem 

Franc ČebuLJ, Župan obČine cerkLJe 
na GorenJSkeM

Smeti na Barje 
prihodnje leto
Odločitev, da bomo 
odpadke odlagali v novem 
ljubljanskem centru za 
ravnanje z odpadki, je 
dokončna, izbrati moramo 
še izvajalca odvoza, pravi 
župan Franc Čebulj.
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individualne želje posameznikov, ki jih 
seveda ne moremo upoštevati. Predlogi 
so se sicer nanašali v prvi vrsti na pro-
blematiko varnosti cestnega prometa, 
tako glede postavitve prometnih znakov 
kot večjih posegov v ceste. Že sedaj lah-
ko napovem, da bomo v naslednjih No-
vicah izpod Krvavca objavili prioritetno 
listo, še prej pa bom sklical vse novo
izvoljene predstavnike vaških skupnosti 
in jim predstavil investicijski ciklus za 
naslednja leta na področjih kanalizacije, 
cest in priprave projektov za nove inve-
sticije. Zavedati se je treba, da imamo 
pač omejeno količino denarja, dodatnih 
kreditov pa ne nameravamo najeti. Zdaj 
smo ga vzeli, da smo lahko prehodno 
premostili plačila gradbenih situacij pri 
domu in predvsem pri kanalizaciji, ker 
od države nismo pravočasno prejeli so-
financerskih sredstev. Če bodo vaški od-
bori hoteli, da se nekatere zadeve hitreje 
realizirajo, lahko kvečjemu dvignemo 
občinske davščine, s čimer pa se najbrž 
nihče ne bo strinjal. Občinski proračun 
nam lahko pomagajo dodatno napolniti 
tudi vsi tisti občani, ki smo jim s pro-
storskim aktom dali določene možnosti, 
da legalizirajo svoje nelegalne objekte. S 
plačilom komunalnega prispevka se na-
mreč polni tudi občinski proračun. Pri-
bližno trideset odstotkov občanov nima 
legaliziranih vseh svojih objektov, tako 
da se po naši oceni tu skriva še približno 
tri milijone evrov dodatnega proračun-
skega priliva. Rezerva je še pri občinskih 
zemljiščih, ki jih občani uživajo že od 
vekomaj, na njih pa imajo postavljene 
nelegalne objekte."
• Gradnja kanalizacijskega sistema že 
več let sodi med največje občinske na-
ložbe. Kako trenutno poteka? 
"Gradnja kanalizacije, ki jo povsod spre-
mljajo tudi obnova vodovoda, vgradnja 
optike, elektrifikacija in obnova cest, 
poteka brez večjih zapletov, zato pred-
videvamo, da bo v osrednjem delu Cer-
kelj končana do konca avgusta; v Za-
logu pa računamo, da bo končana že 
konec maja. Veseli nas, da so v sosednji 
občini Komenda končno začeli graditi 
povezovalni vod od občinske meje do 
vasi Klanec, ki ga potrebujemo za pri-
ključitev na čistilno napravo v Domža-
lah. Gradnjo sicer financirata obe obči-
ni v približno enakih deležih, končana 
pa bo predvidoma prav tako do konca 
maja. S tem bo omogočen priklop na 
kanalizacijo v vzhodnem delu naše ob-
čine, tudi novega doma starostnikov v 
Šmartnem."

AnA Šubic

Občina Cerklje je tudi letos organizira-
la spomladansko čistilno akcijo. Blizu 
tisoč sodelujočih je bilo porazdeljenih 
na 62 lokacijah po občini, skupaj pa so 
nabrali okoli trideset kubičnih metrov 
mešanih odpadkov. "Zbrana količina 
je bila letos malo manjša, saj je ver-
jetno kar nekaj odpadkov odnesel mo-
čan veter, ki je pihal pred tem. So se pa 
tudi letos pojavljala standardna 'od-
lagališča', na katera občani pripeljejo 
odpadke, ker vedo, da se bliža čistilna 

akcija," je povedal Metod Kropar iz ob-
činske uprave. Župan Franc Čebulj je 
posebej pohvalil osnovno šolo, kjer se 
je akciji pridružilo 611 učencev, 62 uči-
teljev in 139 staršev, razočaran pa je bil 
nad udeležbo vaških skupnosti in dru-
štev z izjemo gasilcev in ribičev. Slednji 
sicer zaradi visoke vode tokrat v strugo 
niso mogli na vseh odsekih potokov, so 
pa očistili brežine. "S čiščenjem napla-
vin v strugah v Praprotni Polici, Veleso-
vem in Češnjevku je pričel koncesionar 
v sklopu akcijskega programa za leto 
2014," je še povedal župan.

Pobrali trideset 'kubikov' smeti

V čistilni akciji je letos sodelovalo okoli tisoč občanov. 

Občinski svetniki so na aprilski seji zavrnili nove cene oskrbe s pitno vode, ki bodo sicer 
enotne za celotno območje, ki ga pokriva Komunala Kranj. Razlog za zavrnitev ni bila 
višina cene, ampak namera komunalnega podjetja, da 136 tisoč evrov preveč pobrane 
števnine v letih 2005–2010 gospodinjstvom povrne v naslednjih treh letih po mesečnih 
obrokih 1,25 evra, za kolikor naj bi bile v tem obdobju nižje položnice. Občinski svet 
meni, da bi morala Komunala Kranj preveč zaračunan denar vrniti v enkratnem znesku 
in z zakonitimi zamudnimi obrestmi, takšen sklep pa naj bi predvidoma kmalu sprejeli 
na dopisni seji. Enotna cena vode bo sicer višja od sedanje, a za občino Cerklje še vedno 
ugodnejša, kot če bi jo še naprej izračunali samo za njeno območje. Poleg tega bo obči-
na po novem od Komunale prejemala tudi višjo najemnino za vodovodno infrastrukturo. 
Zavrnitev novih cen je presenetila župana Franca Čebulja, ki je dejal, da bi ga morali 
svetniki pravočasno opozoriti na svoje pomisleke in se pozanimati, kakšne so posledi-
ce njihove odločitve, saj bi bili s spremembo akta občani tudi razbremenjeni stroškov 
izgradnje in vzdrževanja hišnih priključkov na javni vodovod. Strinja pa se, na kar je tudi 
na Svetu ustanoviteljev Komunalne Kranj že opozoril, da naj bo preveč zaračunan zne-
sek občanom vrnjen v enkratnem znesku, vključno z zamudnimi obrestmi.

Zavrnili nove cene vode

Obveščamo vas, da župan Občine Cerklje na Gorenjskem od maja 2015 občane in 
druge stranke sprejema vsako sredo od 8. do 11. ure.

Sprememba uradnih ur župana
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AdergAs 
1. Alojz Kotnik ml., predsednik
2. Rok Rezar, član
3. Anže Sirc, član
4. Filip Nastran, član
5. Tilen Selan, član

Ambrož Pod KrvAvcem  
1. Marko Kuhar, predsednik
2. Jože Turšič, član
3. Tone Slatnar, član

APno 
1. Matjaž Ivačič, redsednik
2. Jože Grilc, član
3. Vlado Torkar, član

ČešnjeveK    
1. Pavel Šink, predsednik
2. Milan Gašpirc, član
3. Janez Šink, član

dvorje   
1. Rajko Rozman, predsednik
2. Štefan Hudobivnik, član
3. Janko Košnik, član
4. Andrej Kuralt, član
5. Miha Begelj, član

grAd   
1. Miha Zevnik, predsednik
2. Brane Lipar, član
3. Tomaž Galjot, član
4. Janez Kepic ml., član
5. Martin Kropivnik, član

LAhovČe 
1. Jože Vrtnik, predsednik
2. Jože Ciperle, član
3. Andrej Vidmar ml., član
4. Jože Zorman, član
5. Miha Janhar, član

PoženiK  
1. Matija Koritnik, predsednik
2. Janez Grošelj ml., član
3. Silva Dolinar, član

PrAProtnA PoLicA  
1. Matjaž Štirn, predsednik
2. Andrej Maček, član
3. Robert Zupin, član

PšAtA 
1. Boštjan Jenko, predsednik
2. Peter Kern, član
3. Bojan Sluga, član

PšeniČnA PoLicA   
1. Aleš Petrič, predsednik
2. Roman Čebulj, član
3. Stane Kepic, član

rAvne   
1. Franc Vrhovnik, predsednik
2. Anton Jagodic, član
3. Mihael Unk, član

sidrAž   
1. Ivan Dobovšek, predsednik
2. Aleš Dobovšek, član
3. Srečo Grilc, član

sPodnji brniK  
1. Robert Golc, predsednik
2. Aleš Ropotar, član
3. Janez Traven, član
4. Boštjan Ropotar , član
5. Mitja Šeruga, član

stišKA vAs   
1. Franc Močnik, predsednik
2. Igor Tratnik, član
3. Franc Zupin, član

sveti LenArt   
1. Janez Gradišek, predsednik
2. Andrej Jagodic, član
3. Gorazd Rozman, član

šenturšKA gorA   
1. Milan Zamljen, predsednik
2. David Rupnik, član
3. Marko Jagodic, član

šmArtno  
1. Roman Repnik, predsednik
2. Peter Preložnik, član
3. Simon Štern, član

štefAnjA gorA   
1. David Štirn, predsednik
2. Darja Kokalj, članica
3. Mitja Škerjanc, član

vAšcA *

veLesovo  
1. Ivan Korošec, predsednik
2. Jani Podrepšek, član
3. Milan Grča, član
4. Ciril Kern, član
5. Irena Ropret, članica

voPovLje  
1. Vlado Ahčin, predsednik
2. Marjan Urh, član
3. Miro Jagodic, član

ZALog  
1. Janez Korbar, predsednik
2. Jože Bergant, član
3. Marko Prosen, član
4. Janez Kmetič, član
5. Jaka Ogrinc, član
6. Jože Ipavec, član
7. Miro Janežič, član

Zgornji brniK  
1. Frane Kropivnik, predsednik
2. Filip Frantar, član
3. Aleš Jenko, član
4. Franc Kuralt, član
5. Klavdija Frelih, članica

cerKLje nA gorenjsKem * 
 
* Zbora vaških skupnosti Vašca 
in Cerklje na Gorenjskem nista 
bila sklepčna, zato nova odbora 
nista bila izvoljena.

Sestava odborov v vaških skupnostih, VI. mandat

Novi odbor vaške skupnosti Velesovo 
je za krajane pripravil nekaj novosti, 
kot so uradne ure, ki bodo vsako prvo 
sredo v mesecu ob 20. uri v prostorih 
gasilskega doma. Prvič bo takšna ura 
v sredo, 6. maja. Vsi krajani Velesove-
ga so vljudno vabljeni, da se pridru-
žijo s svojimi predlogi in pobudami. 
Hkrati je že registriran elektronski po-
štni naslov vaškega odbora skupnost.
velesovo@gmail.com, kjer se bodo 
zbirali predlogi in pripombe krajanov. 
V sodelovanju z gasilci iz Velesovega 
pa bodo pripravili še spletno stran z 
informacijami vaške skupnosti.

Obvestilo

AktuAlnO

Občina Cerklje je spremenila režim parkiranja na parkirišču za barom Kern v Cerkljah, kjer 
je po novem od ponedeljka do petka med 7. in 16. uro parkiranje dovoljeno le z dovolilnico 
občine. "Opažamo, da na tem parkirišču posamezni vozniki pustijo vozila ves dan. Z novim 
režimom parkiranja želimo omogočiti parkiranje občinskim uslužbencem, zdravstvenim 
delavcem, zaposlenim na pošti in v lekarni, s čimer se bodo sprostila parkirna mesta ob 
stavbi Občine. To bo prebivalcem olajšalo dostop do zdravstvene postaje, lekarne, pošte 
..." so pojasnili na občini. V nadaljevanju urejanja parkirnega režima v centru Cerkelj bo 
občina pripravila projekt uvedbe modrih con s kratkotrajnim brezplačnim parkiranjem. 

spremenjen režim parkiranja za barom Kern

Na pobudo vaščanov bo občina na državni cesti skozi Lahovče namestila prikazovalnik 
hitrosti. Za tri mesece jim ga bo posodila Javna agencija za varnost prometa, je pojasnil Me-
tod Kropar iz občinske uprave: "Izmerjene hitrosti bo prikazovalnik tudi beležil, da bomo 
lažje ocenili, ali je na tej cesti hitrost res tako velika ali pa gre samo za občutek občanov."  

Prikazovalnik hitrosti kmalu tudi v Lahovčah
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1. Obvestilo občanom 
naselja o začetku priklopa 

na javno kanalizacijo

2. Obračun komunalnega 
prispevka po uradni 

dolžnosti

3. Plačilo  
komunalnega  

prispevka

4. Vloga za izdajo 
soglasja za priključitev  

na kanalizacijo

6. Obvestilo izvajalcu 
javne službe pred 

pričetkom del

7. Izgradnja 
kanalizacijskega 

priključka

8. Prijava pregleda 
izvedenega priključka 
izvajalcu javne službe

5. Soglasje  
za priključitev na  

kanalizacijo

9. Pregled  
izvedenih del 

priključka

10. Vpis nove  
priključitve  
v evidenco

11. Obračun odvajanja  
in čiščenja  

odpadnih voda

INFORMATIVNI POSTOPEK ZA PRIKLJUČITEV  
NA JAVNO FEKALNO KANALIZACIJO

legenda

 Občina Cerklje na Gorenjskem
 Uporabnik javne kanalizacije
 Izvajalec javne službe (komunala)

ANA ŠUbIC

Avtomatski defibrilator, ki je bil doslej nameščen v prostorih 
Zdravstvene postaje Cerklje, so pred kratkim namestili na 
stavbo Občine Cerklje (na sliki), s čimer je javno dostopen 24 
ur na dan. Po razlagi Jožeta Prestorja iz Zdravstvenega doma 
Kranj raziskave kažejo, da lahko z defibrilacijo v prvih treh do 
petih minutah po srčnem zastoju dosežemo preživetje 50 do 
75 odstotkov bolnikov, vsaka minuta zamude pa zmanjša ver-
jetnost preživetja za 10 do 15 odstotkov. Ker povprečni dostopni 
čas ekipe z reševalnim vozilom znaša malo nad deset minut, 
je namestitev defibrilatorjev na javno dostopna mesta še to-
liko bolj pomembna. Avtomatski zunanji defibrilator je raču-
nalniško voden aparat, ki s pomočjo govornih in včasih tudi 
slikovnih navodil vodi laične uporabnike ali profesionalce, 
da izvedejo varno defibrilacijo pri nenadnem srčnem zastoju. 
Priloženi sta dve za dlan veliki samolepilni elektrodi. Večino-
ma je na vsaki skiciran njen pravilni položaj na prsnem košu. 
Na ohišju sta običajno dva osrednja gumba, eden za vklop in 

drugi za sproženje električnega sunka, ki je označen s 'strelo'. 
Obstajajo tudi aparati, ki se ob odprtju pokrova ali potegu ele-
ktrod vključijo sami in imajo zato le en gumb. Javno dostopen 
defibrilator imajo od lani tudi na Šenturški Gori.

defibrilator javno dostopen tudi v Cerkljah

Občinski svet Cerklje je na predlog žu-
pana Franca Čebulja potrdil spremembo 
odloka o odmeri komunalnega prispev-
ka, ki uvaja več obrokov za plačilo pri-
spevka za kanalizacijo. Po novem bodo 
občani prispevek lahko poravnali v naj-
več petnajstih zaporednih mesečnih 
obrokih, ki ne smejo biti manjši od 50 
evrov, medtem je bilo doslej na voljo šest 
obrokov. Poleg tega bo po novem občina 
že po plačilu prvega obroka Komunali 
Kranj izdala potrdilo, da zavezanec iz-
polnjuje pogoje glede plačila komunal-
nega prispevka, s čimer bo omogočen 
tudi priklop na kanalizacijo, medtem ko 
je doslej potrdilo izdajala šele, ko je bil 
plačan ves prispevek. "Spremembo sem 
predlagal na podlagi zaupanja občanom, 
da bodo prispevek plačevali v skladu s 
podpisano pogodbo. Če pa nekdo po pri-
klopu prispevka ne bo plačal v celoti, bo 
prišlo do izvršbe," je dejal župan.

Komunalni prispevek 
odslej na več obrokov

Avto moto društvo Cerklje vabi na Pr-
vomajsko parado, na kateri pričakujejo 
100-120 osebnih vozil in 80 motornih 
koles. Zbor udeležencev bo 1. maja ob 9. 
uri pred gostilno Bavant, zaključek pa bo 
ob 10.30 pod Jenkovo lipo. a. Š.

Prvomajska parada
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Ekipe cerkljanske gasilske zveze, ki so sredi marca sodelovale na regijskem kvizu  
gasilske mladine v Cerkljah.

JANEZ KUHAR

Gasilska zveza Cerklje je sredi marca v gasilskem domu v Cerkljah uspešno organizirala 
16. regijski kviz gasilske mladine za pionirje, mladince in gasilce pripravnike. Udeležilo 
se ga je šestdeset ekip z vse Gorenjske, od tega 21 pionirskih, 22 mladinskih in 17 ekip 
gasilcev pripravnikov. Najboljših osem ekip se je uvrstilo na državno tekmovanje, ki je 
potekalo konec marca na Osnovni šoli Franceta Prešerna v Kranju. Na državnem kvizu 
gasilske mladine sta se gasilski ekipi pionirjev iz Cerkelj odlično odrezali, saj sta med 
39 ekipami dosegli deveto in deseto mesto, mladinci Zgornjega Brnika pa so med 38 
ekipami osvojili 22. mesto.

Mladi gasilci uspešni na državnem tekmovanju

Prostovoljno gasilsko društvo Cerklje bo 
v soboto, 30. maja, pred osnovno šolo v 
Cerkljah organiziralo tradicionalni, 28. 
Barletov memorial, na katerem bodo so-
delovale gasilske ekipe z Gorenjske. Tek-
movanje članskih ženskih in moških ekip 
bo potekalo s pomočjo stare ročne batne 
črpalke, izdelane pred več kot stotridese-
timi leti na Češkem. Najboljše gasilsko 
društvo bo prejelo pokal Občine Cerklje. 
Memorial prirejajo v spomin na Frana 
Barleta, starosto in organizatorja sloven-
skega gasilstva, ki je leta 1864 rodil v Cer-
kljah. J. Ku.

Barletov memorial

AKtuAlno

Ob požaru, ki je izbruhnil 17. februarja, se 
zahvaljujeva prizadevnim gasilcem iz PGD 
Šenturška Gora, PGD Cerklje in PGD Zgor-
nji Brnik za hitro in učinkovito posredo-
vanje ter vsem sosedom in sokrajanom, 
ki so pomagali preprečiti, da bi se požar 
razširil na stanovanjski hiši v bližini.
Jože in Sonja Vrhovnik, Šenturška Gora

Zahvala

ANA ŠUbic, FOTO: MAtic ZoRMAN

PGD Zalog je februarja v športni dvorani 
v Cerkljah izpeljal že šesti Memorial To-
maža Plevela, ki ga prirejajo v spomin na 
v poplavah leta 2007 preminulega pred-
sednika društva. Tekmovanje je potekalo 
v sklopu zimske lige Gasilske zveze Slove-
nije, udeležilo pa se ga je rekordno število 
gasilcev – okoli 450. Znova so se pomeri-
li v spajanju sesalnega voda, letos pa so 
poskusno organizirali tudi tekmovanje 
za napadalce, ki so izvajali vajo z motor-
no brizgalno. "Glavni namen je druženje 
in da gasilci vzdržujejo pripravljenost, 
kondicijo," je razložil Miha Škrabar, novi 
predsednik PGD Zalog. 

Pripravili tudi 
tekmovanje za 
napadalce
Šestega Memoriala Tomaža 
Plevela se je udeležilo kar 
450 gasilcev.

Ekipa PGD Zalog – F9 je v spajanju sesalnega voda osvojila pokal za najhitrejšo vajo dneva, 
tekmovanje pa je končala na tretjem mestu.

Tekmovanje za napadalce je novost v slovenskem prostoru, zanj pa so se odloči-
li, ker pozimi za napadalce ni drugih tekmovanj. Na Gasilski zvezi Slovenije so 
naleteli na dober odziv, zato bodo to tekmovanje organizirali tudi v prihodnje.
Obsežno tekmovanje je potekalo kar deset ur. V spajanju sesalnega voda se je po-
merilo 44 moških in 24 ženskih ekip. Med člani je bil najboljši PGD Šentjošt pred 
ekipama PGD Žažar in PGD Zalog – F9, ki je s časom 14,78 sekunde osvojila tudi po-
kal za najhitrejšo vajo dneva. Med članicami so slavile večkratne olimpijke iz PGD 
Hajdoše pred PGD Ivančna Gorica in PGD Komenda. V tekmovanju za napadalce je 
sodelovalo osem moških in pet ženskih ekip. Pri članih so se najbolj izkazale ekipe 
PGD Starše, PGD Hajdoše in PGD Tinje (četrti je bil PGD Zalog pri Cerkljah – F3), pri 
članicah pa PGD Šmartno na Pohorju, PGD Hajdoše 2 in PGD Rovte.
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Četrtek, 30. april • Kmečki turizem Pri Mežnarju, Štefanja Gora, ob 20. uri 

TRADICIONALNO PRVOMAJSKO KRESOVANJE NA ŠTEFANJI GORI
Organizacija: Kmečki turizem Pri Mežnarju

Petek, 1. maj • začetek Trg Davorina Jenka Cerklje, nadaljevanje  
po vaseh, ob 6. uri

PRVOMAJSKA BUDNICA 
6.00 Cerklje, 6.45 Dvorje, 7.00 Grad, 7.20 Pšata, 8.10 Štefanja Gora,  
8.40 Šenturška Gora, 9.10 Pšenična Polica, 9.25 Šmartno, 9.45 Zalog, 
10.30 Vopovlje, 11.00 Zgornji Brnik, 11.30 Vasca, 12.00 Češnjevek,  
12.20 Praprotna Polica, 12.40 Trata, 12.50 Adergas

Organizacija: Godba Cerklje

Petek, 1. maj • Zbor pred gostilno Bavant v Dvorjah, ob 9. uri

62. TRADICIONALNA PRVOMAJSKA PARADA 
Organizacija: AMD Cerklje 

Petek, 1. maj • Kmečki turizem Pri Mežnarju, Štefanja Gora, ob 13. uri

17. PODELITEV NAGRAD NAJVZTRAJNEJŠIM POHODNIKOM  
NA ŠTEFANJO GORO V SEZONI 2014/2015. 
Za zabavo bo poskrbel ansambel Gama.  
Organizacija: Kmečki turizem Pri Mežnarju

Torek, 5. maj • Pred AMD Cerklje, ob 8. uri

POHOD PO KROŽNI POTI OKROG SNOVIKA IN KOPANJE
Organizacija: Društvo upokojencev Cerklje

Četrtek, 7. maj • za športno dvorano v Cerkljah, med 17. in 18. uro

BREZPLAČEN PREIZKUS HOJE NA 2KM 
Pridite športno oblečeni in obuti ter ugotovite svojo telesno zmogljivost. 

Organizacija: Krajevna organizacija Rdečega križa Cerklje

Četrtek, 7. maj • Petrovčeva hiša, ob 20. uri

DAVORIN JENKO, ODPRTJE RAZSTAVE ARHIVA RS 
Kulturni program: Klub Liberius, Šenturški oktet pod pokroviteljstvom 
Občine Cerklje

Organizacija: Klub Liberius Cerklje, Občina Cerklje

Sobota, 9. maj • Po občini Cerklje

MEDDRUŠTVENI POHOD DIABETIKOV PO CERKLJAH 
Krajši pohod po Cerkljah z ogledom znamenitosti in daljši pohod do 
samostana Velesovo v Adergasu

Organizacija: Društvo diabetikov Kranj

Sobota, 9. maj • Kulturni hram Ignacija Borštnika, ob 20. uri  

KONCERT OB 155. OBLETNICI NASTANKA SLOVENSKE NARODNE HIMNE  
NAPREJ ZASTAVA SLAVE AVTORJEV DAVORINA IN SIMONA JENKA 
Organizacija: Komorni moški pevski zbor Davorina Jenka Cerklje

Torek, 12. maj • Pred AMD Cerklje, ob 8. uri 

KOLESARSKA TURA PREDDVOR–JEZERO ČRNJAVA. DOLŽINA POTI 29 KM 
Organizacija: Društvo upokojencev Cerklje

Torek, 12. maj • Petrovčeva hiša, ob 20. uri

BRALNO-ŠTUDijSKI KROŽEK LIBERIUS
Organizacija: Klub Liberius Cerklje

Petek, 15. maj • Kulturni hram Ignacija Borštnika, ob. 20. uri

SLAVNOSTNI KONCERT GODBE CERKLJE OB 5-LETNICI DELOVANJA
Gostje: Mladinski zbor OŠ Davorina Jenka Cerklje in Tomaž Ahačič - Fogl 

Organizacija: Godba Cerklje 

Torek, 19. maj • Pred AMD Cerklje, ob 7. uri 

PLANINSKI IZLET NA SNEŽNIK (3–4 URE HOJE)
Organizacija: Društvo upokojencev Cerklje

Sobota, 23. maj • Krvavec, ob 8. uri

ZAČETEK POLETNE SEZONE NA KRVAVCU IN ODPRTJE NOVE  
ROCK'FLOW KOLESARSKE PROGE 
Organizacija: RTC Krvavec 

Sobota, 23. maj • Petrovčeva hiša, ob 20. uri

MOJE FRANCOSKE IZKUŠNJE SLAVICA BIDERMAN OB SVETOVNEM  
DNEVU KULTURNE RAZNOLIKOSTI
Organizacija: Klub Liberius Cerklje

Torek, 26. maj • Petrovčeva hiša, ob 20. uri

BRALNO ŠTUDijSKI KROŽEK LIBERIUS
Organizacija: Klub Liberius Cerklje

Petek, 29. maj • Kabinska žičnica Krvavec, ob 19. uri

VEČERJA NA ZAJLI, KULINARIČNO DOŽIVETJE V OBJEMU  
KAMNIŠKO-SAVINJSKIH ALP, 
Prijava prek spleta ali telefona +386 (0)1 361 94 21.  
Organizacija: Dvor Jezeršek in Gostilna Krištof

Sobota, 30. maj • Pred OŠ Davorina Jenka Cerklje, ob 8.30

28. BARLETOV MEMORIAL 
Gasilsko tekmovanje v spomin na Frana Barleta

Organizacija: PGD Cerklje 

Koledar dogodkov in prireditev, maj 2015
Zavod  za turizem Cerklje, TIC – Turistično informativni center, Petrovčeva hiša, Krvavška 1b, 4207 Cerklje na Gorenjskem, T: +386 4  28 15 822,  
F: +386 4  28 15 822, W: www.tic-cerklje.si, E: info@tic-cerklje.si, FB: www.facebook.com/ticcerkljenagorenjskem. Delovni čas TIC-a Cerklje:  
ponedeljek zaprto, torek 12.–18. ure; sreda 10.–18. ure; četrtek 10.–18. ure; petek: 10.–18. ure; sobota 9.–16. ure; nedelja, prazniki zaprto

»Vodimo vas varno mimo davčnih čeri.«

Računovodski servis, davčno in poslovno svetovanje  
Belska cesta 15, 4205 Preddvor

E: info@vencelj.si, I: www.vencelj.si, T: 04/2559-500

Sp. Brnik 98,  gsm: 041/816 528
4207 Cerklje  avto.pris@siol.net
Tel./faks: 04/25 26 860 www.avto.net/pris

ODKUP IN PRODAJA AVTOMOBILOV, PREPIS VOZIL
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KOMUNALA KRANJ d.o.o., UL. MIRKA VADNOVA 1, KRANJ

Spremljamo kakovost pitne vode

Letno poročilo o kakovosti vode, namenjene  
za prehrano ljudi v občini Cerklje za leto 2014

V občini Cerklje upravljamo s tremi vodovo
dnimi sistemi. Naša glavna skrb je zagotoviti 
zadostno količino pitne vode, ki je ustrezne 
kakovosti, kar pomeni, da ne vsebuje mikro
organizmov ter drugih snovi v koncentracijah, 
ki same ali skupaj z drugimi snovmi lahko 
predstavljajo nevarnost za zdravje ljudi. 
Zelo pomembno za zdravje je obvladovanje 
mikroorganizmov v pitni vodi. Ti imajo lahko 
akutne posledice za zdravje. Onesnaženost 
pitne vode z mikroorganizmi označujejo mi
krobiološki parametri, zato se ti parametri 
prednostno spremljajo.
Ali je pitna voda mikrobiološko ustrezna ali ne, 
ocenjujemo glede na vrednosti in v povezavi z 
ostalimi parametri. Pri določanju ustreznosti 
pitne vode smo upoštevali parametre in mejne 
vrednosti parametrov iz Pravilnika o pitni vodi.
Kakovost pitne vode ugotavljamo z odvze
mom vzorcev vode na različnih mestih v 
omrežju. Na odvzetih vzorcih se v laboratoriju 
opravijo preskušanja na izbrane parametre.

VodoVodni sistem Cerklje
Vodovodni sistem Cerklje s pitno vodo oskr
buje 6353 prebivalcev. Oskrbuje naselje Ader
gas, Češnjevek, Dvorje, Glinje, Grad, Cerkljan
ska Dobrava, Cerklje na Gorenjskem, Lahovče, 
Poženik, Praprotna Polica, Pšata, Pšenična 
Polica, Spodnji in Zgornji Brnik, Šmartno, Tra
ta pri Velesovem, Vašca, Velesovo, Vopovlje in 
Zalog pri Cerkljah.  
Vir pitne vode je staro zajetje Grad, ki se napa
ja iz razpoklinskega vodonosnika in predstav
lja 18 odstotkov celotne količine vode. Ostala 
voda priteče iz Virov pod Krvavcem, in sicer iz 
dveh vrtin ter spodnjega drenažnega zajetja. 
Pitna voda iz zajetja Grad se ne dezinficira ali 
kako drugače obdeluje, medtem ko se voda iz 
Virov pod Krvavcem stalno dezinficira s plin
skim klorom. V letu 2014 smo v vodovodni 
sistem distribuirali 819.155 m3 pitne vode.
Za mikrobiološka preskušanja je bilo odvzetih 
trideset vzorcev pitne vode, za fizikalnoke
mijska preskušanja pa trije. Laboratorijska 
preskušanja so pokazala, da so bili glede 
na obseg opravljenih preskušanj vsi odvzeti 
vzorci ustrezni.

VodoVodni sistem Ambrož  
pod krVAVCem
Vodovodni sistem Ambrož pod Krvavcem s pi
tno vodo oskrbuje 199 prebivalcev v naseljih 
Ambrož in Stiška vas.
Viri pitne vode so vrtina Ambrož in zajetja 
Ambrož. Vrtina se napaja iz razpoklinskega 
vodonosnika, zajetja pa iz kraško kaverno
znega vodonosnika. Pitna voda se stalno de
zinficira s presvetljevanjem z UVsvetlobo. V 
vodovodni sistem smo distribuirali 6.829 m3 
pitne vode.
Za mikrobiološka preskušanja je bilo odvzetih 
osemnajst vzorcev pitne vode, za fizikalno
kemijska preskušanja pa dva. Laboratorij
ska preskušanja so pokazala, da so bili glede 
na obseg opravljenih preskušanj vsi odvzeti 
vzorci ustrezni.

VodoVodni sistem ŠenturŠkA GorA
Vodovodni sistem Šenturška Gora s pitno 
vodo oskrbuje 379 prebivalcev v naseljih 
Apno, Ravne, Sidraž, Sveti Lenart in Šentur
ška Gora. Viri pitne vode so zajetja Blate, ki 
se napajajo iz razpoklinskega vodonosnika. 

Pitna voda se stalno dezinficira z natrijevim 
hipokloritom. V vodovodni sistem smo distri
buirali 39.768 m3 pitne vode.
Za mikrobiološka preskušanja je bilo odvze
tih štirinajst vzorcev pitne vode, za fizikalno
kemijska preskušanja pa dva. Laboratorij
ska preskušanja so pokazala, da so bili glede 
na obseg opravljenih preskušanj vsi odvzeti 
vzorci ustrezni.

Laboratorijska preskušanja, 
opravljena v letu 2014, so 
pokazala, da pitna voda v vseh 
vodovodnih sistemih v občini 
Cerklje, ki so v upravljanju 
Komunale Kranj, ni ogrožala 
zdravja ljudi. Tudi v prihodnje 
bomo zagotavljali ustrezen 
nadzor nad kakovostjo pitne vode 
iz rednih in rezervnih vodnih 
virov ter iz omrežja vodovodnega 
sistema. Trudili se bomo, da 
boste lahko še naprej uporabljali 
zdravstveno ustrezno pitno vodo. 
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Čisto je lepo.

Kakovost pitne vode se poleg notranjega 
nadzora spremlja tudi v okviru državnega 
monitoringa. Zagotavlja ga Ministrstvo za 
zdravje, nosilec monitoringa je Nacionalni 
laboratorij za zdravje, okolje in hrano.

Za ohranjanje čiste pitne vode smo seveda 
soodgovorni tudi uporabniki sami. 

Poskrbeti moramo za redno vzdrževanje 
hišnega vodovodnega omrežja, ki vključuje 
cevovod, opremo in naprave, ki so vgraje-
ne med priključkom na sistem za oskrbo s 
pitno vodo in mestom uporabe pitne vode. 
Upoštevajmo naslednja priporočila:
Redno čistimo mrežice na pipah (približno 
enkrat na 14 dni). Čiščenje pomeni spiranje 
z vodo in po potrebi odstranjevanje vodnega 
kamna.

Vodo uporabljajmo na vseh pipah v stano-
vanju oziroma hiši. Vsako jutro na pipi, pred 
prvo uporabo tega dne, stočimo nekaj vode 
(voda naj teče dve minuti oziroma do usta-
litve temperature vode). Enako naredimo, 
ko pridemo iz službe, predvsem pa, ko se 
vrnemo po daljši odsotnosti.
Na mestih, kjer voda v omrežju zastaja, iz-
vajajmo tedensko izpiranje do stabilizacije 
temperature vode.
Evidentirajmo slepe rokave in jih odstrani-
mo. Do takrat je potrebno enkrat na teden 
spirati vodo iz slepih rokavov.
Na onesnaženje vode vpliva tudi uporaba 
kemikalij, zato bodimo previdni in zmanjšaj-
mo uporabo kemikalij. Namesto agresivnih 
čistil in ostalih snovi se odločimo za okolju 
prijazne izdelke. S tem bomo zmanjšali tudi 
onesnaženost odpadnih voda. 

Na kakovost pitne vode vpliva tudi ravnanje 
z odpadki. Divja odlagališča so velik poten-
cialni onesnaževalec podtalnice, zlivanje 
odpadnih kemikalij v kanalizacijo in vodoto-
ke prav tako povzroča onesnaževanje pitne 
vode. V okolici objektov za zajem pitne vode 
je prepovedan vnos nevarnih snovi in gnojil 
v tla ter preoravanje travinja. Pomembno je 
tudi, kako pogosto in na kakšen način gre-
znice praznimo. Greznične gošče so zelo 
koncentriran odpadek, ki poleg dušikovih 
spojin lahko vsebuje še druge okolju nevar-
ne snovi. 

Vodni viri niso neomejeni, zato z njimi rav-
najmo skrbno, celovito in trajnostno. Le 
tako bomo lahko tudi v prihodnje pili svežo 
vodo, vodo iz pipe.

Včasih je zaradi okvar oziroma posegov na javnem vodovodnem 
omrežju in objektih (kot so redno in izredno vzdrževanje, obnove, 
prevezave na omrežju, prekuhavanje vode) oskrba s pitno vodo mo-
tena. V primeru večjih okvar obvestimo Center za obveščanje, občino 
in radijske postaje. Obvestilo objavimo tudi na naši spletni strani. Do-
datno imamo vzpostavljeno tudi osebno obveščanje po SMS- in/ali 
sporočilih po elektronski pošti. 
Če na osebno obveščanje še niste prijavljeni, to lahko storite 
po elektronski pošti na naslov info@komunala-kranj.si, preko 

obrazca na spletni strani www.komunala-kranj.si ali osebno na 
sedežu našega podjetja. Lahko nam tudi pišete na naslov Komu-
nala Kranj, d. o. o., Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj.

Poseben poziv k obvezni prijavi velja za predstavnike javnih usta-
nov (šole, vrtce, zdravstvene ustanove, gostinske lokale …).

O načinih obveščanja v posameznih primerih glede na zahteve pra-
vilnika o pitni vodi vas podrobneje seznanimo vsako leto, z obvesti-
lom na hrbtni strani naših položnic. 

Soodgovorni za ohranjanje  
kakovosti vode

Obveščanje v času motene  
oskrbe s pitno vodo

Želite klasični  
račun zamenjati  
z elektronskim?
Nudimo možnost pošiljanja računov za komu-
nalne storitve v obliki e-računov ali računov na 
vaš elektronski naslov. Obe obliki enakovredno 
nadomeščata račun v papirni obliki, kar pome-
ni do okolja prijaznejše poslovanje. Namesto 
klasičnega papirnega računa po navadni pošti 
se torej lahko odločite za prejemanje računov  
v svojo spletno banko ali elektronski naslov. 

Na prejemanje e-računov za komunal-
ne storitve se prijavite neposredno v svoji 
spletni banki. Če pa želite prejemati račun 
v obliki pdf. na elektronski naslov, nam to 
sporočite na info@komunala-kranj.si.
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● Ribogojnica
●  Mlada  

govedina 
●  Kisla repa in 

kislo zelje

Kmetija  Pr' Kral, Grad 13, Cerklje

Tel: 04-25-22-267  
Mobi: 041-506-234, Avguštin

031-479-801, Helena
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AnA šubic, FOTO: GorAzd KAvčič

Devetnajstletni Žiga Dobnikar z Zgornjega Brnika je na le-
tošnjem evropskem prvenstvu mladih pečarjev rokodelcev 
dokazal, da se razvija v pravega pečarskega mojstra. Na 
tekmovanju v avstrijskem mestu Wels je namreč kot edini 
slovenski predstavnik med mladimi pečarji iz sedmih dr-
žav osvojil četrto mesto. 
Naloga mladih pečarjev na evropskem tekmovanju je bila 
izdelava lončene peči od podstavka do zaključka po projek-
tu. Na voljo so imeli dva dneva in pol, mladi Brničan pa je 
izdelavo začel s poldnevno zamudo, saj je slovenska dele-
gacija imela na poti težave. A Žiga, ki znanje pridobiva v 
pečarski delavnici mojstra Jurija Hrovata v Mengšu, je zao-
stanek za tekmeci uspel nadoknaditi, na koncu pa je od ru-
ske delegacije prejel celo priznanje za najbolj prizadevnega 
in simpatičnega tekmovalca.

Njegov mentor Jurij Hrovat, tudi predsednik Odbora pečar-
jev na Obrtni zbornici Slovenije, je poudaril, da se mladi 
pečarji v drugih državah na tekmovanje posebej pripravlja-
jo, za kar Žiga ni imel ne časa ne možnosti. Hrovat je seve-
da zelo ponosen, da je njegov pečarski pomočnik v Avstriji 
dokazal, da se s svojimi sposobnostmi in znanjem lahko 
postavi ob bok kolegom iz drugih držav. "Žiga je tudi sicer 
izredno delaven, učljiv in ročno spreten," je še dejal.
"Od poklica pečarja mlade najbolj odvrne dejstvo, da je tre-
ba trdo delati, včasih tudi v mrazu, da se kdaj pa kdaj de-
lavnik konča šele v večernih urah, da si pri tem delu tudi 
umazan ... A če imaš to delo rad, to ni ovira. Ni pa vsak za 
tako delo, to moraš imeti v sebi. Pečar mora biti delaven, 
pripraven, natančen, imeti mora voljo in veselje, se znati 
obrniti," pa nam je zaupal Žiga.

Med najboljšimi  
mladimi pečarji v Evropi
Na evropskem prvenstvu mladih 
pečarjev rokodelcev je Žiga Dobnikar  
z Zgornjega Brnika zasedel četrto mesto.

Žiga Dobnikar v poklicu pečarja zelo uživa.  

AnA šubic, FOTO: TinA doKl

Člani Slovenskega društva za proučevanje in varstvo netopirjev so 
marca v okviru projekta Navadni netopirji – prav posebni sosedje!, 
s katerim se zavzemajo za ohranitev cerkvenih zatočišč navadnega 
netopirja, podstrešje župnijske cerkve v Cerkljah očistili netopir-
skih iztrebkov. Napolnili so 25 vreč z 200–250 kilogrami iztrebkov, 
ki so jih netopirji izločili od leta 2008, ko je bilo cerkveno podstreš-

je ob menjavi strehe zadnjič očiščeno. Čeprav so navadni netopirji, 
ki si zatočišče pogosto poiščejo v zvonikih in cerkvenih podstrešjih, 
zaščitena živalska vrsta in so tudi precej koristni kot plenilci nočno 
delujočih žuželk, jih nekateri vseeno preganjajo in celo pobijajo, je 
povedala članica društva Jasmina Kotnik. Njihovi iztrebki (gvano) 
so sicer odlično gnojilo, kar je potrdil tudi cerkljanski župnik Stane 
Gradišek, ki ga je že preizkusil na vrtu. Na Gorenjskem je znanih pet 
kotišč navadnih netopirjev, kar dve sta v cerkljanski občini – v cer-
kvah v Cerkljah in na Češnjevku. Slednjo so podobno očistili že lani. 

odstranili netopirske iztrebke

MIHA GRO ŠELJ
Tel.: 04 25 22 574, faks: 04 25 25 859, GSM: 041 672 - 057

KLJU ČAV NI ČAR SKE STO RIT VE
4207 Cer klje, Po že nik 14a

d.o.o
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J. Ku, Š. L., M. G.

Proslava ob materinskem dnevu in te-
dnu družine na Zgornjem Brniku je bila 
prva javna prireditev v novi dvorani 
tamkajšnjega gasilskega doma. V boga-
tem kulturnem programu, ki ga je iz-
brala in pripravila prizadevna Urša Ho-
čevar, so številni prisluhnili prepevanju 
najmlajših, deklamacijam, v srce pa se 
jim je vtisnila marsikatera lepa misel. 
Prijetno in domače vzdušje so ustvar-
jali tudi zvoki harmonike, prisotni so 
se nasmejali ob igrici Torta za mami. 
Mladi glasbeniki so z Avsenikovo Prehi-
tro mine nam mladost spomnili, da čas 
prehitro beži. Prireditvi je sledilo druže-
nje s pogostitvijo, kjer so za številne do-
brote poskrbele brniške gospodinje. 
Tudi otroci in mladi s Spodnjega Brnika 
in Vopovelj so materam na sproščeni 
in veseli proslavi sporočili, da jih imajo 
radi, saj jim pomenijo varno zavetje, ko 
ga potrebujejo, včasih pa tudi osebo, ki iz-
polnjuje njihove želje in muhe. Najmlajši 
so se najprej predstavili s kratkimi za-
bavnimi recitacijami, sledila je priredba 
hudomušne igrice Živ žav v gozdu, za za-
ključek pa so mladinci predstavili sklop 
skečev V kavarni. Predstavili so se tudi 
mladi glasbeniki. Ob zaključku prireditve 
so vse prisotne žene obdarili z vrtnico, 
obiskali pa so tudi vse obolele in starej-
še gospe v obeh vaseh, ki na proslavo 
niso mogle priti, in jim poklonili šopek. 
V Domu krajanov Poženik so zanimivo 
prireditev pripravile članice dramske 
skupine Pod Stražo, na njej pa so nasto-
pili otroci in mladi s Pšate, iz Poženika in 
Šmartna, ki se za njihovo skrb in nese-
bično ljubezen niso zahvalili le mamam, 
temveč tudi očetom ter dedkom in ba-
bicam. Najmlajši so pogumno povedali 
vsak svojo recitacijo in skupaj prepevali 
otroške pesmi. Sledila je igrica Pomladna 
zgodba v izvedbi šmarskih 'tamalih'. Šol-
ska mladina je navzoče razveselila s fraj-
tonarico, sintesajzerjem in flavto. Za ko-
nec so zaigrali še otroško igro Modri cvet. 
Po prireditvi so otroci vsem gledalcem 
postregli še s pecivom, tako da se je dru-
ženje v prijetnem vzdušju še nadaljevalo.

Zahvalili so se materam
Tudi ob letošnjem materinskem dnevu so po občini pripravili več prireditev,  
ki so bile namenjene materam. S treh smo prejeli tudi krajše zapise, ki smo jih  
združili na tem mestu.

Nastopajoči na prireditvi na Spodnjem Brniku v priredbi igrice Živ žav  v gozdu. 
 / Foto: Tajda Janežič

Mladi z Zgornjega Brnika so za materinski dan prvič nastopili v novi dvorani in navdušili starše.

Na prireditvi v Poženiku je nastopilo 25 otrok in mladih iz treh vasi. / Foto: Vido Frantar
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ZAPORE CEST
30. aprila od 16.00 do 02.00 ure in 1.maja bo od 6.00 do 
16.00 ure popolnoma zaprta cesta Javornik - Sv.Jošt. 
Obiskovalce naprošamo, da upoštevajo navodila rediteljev

četrtek, 30. april, 20.00 

Narisani, 
Prižig kresa

petek, 1. maj, 10.30 
Pihalni orkester Mestne občine Kranj

Uvodni pozdrav predsednice Sveta gorenjskih sindikatov, Nežke 
Bozovičar in župana Mestne občine Kranj, Boštjana Trilarja

Ansambel Veseli Begunjčani
Boštjan Meglič - Peška

Čarovnik Grega

41. prvomajsko 

srečanje na Joštu

srečanje na Joštu

srečanje na Joštu

30. april - 1
. maj

SGS_1maj_sindikalni_casopis_A4_plakat_2015_GG.indd   1 8.4.2015   12:32:36

Marija Marko še vedno bere brez očal.

JANEZ KUHAR

Devetdeseti rojstni dan je 22. marca v veselem razpoloženju v 
krogu domačih, sorodnikov in sosedov praznovala Marija Marko, 
rojena Kordež z Zgornjega Brnika. Utvezovi mami so ob jubileju 
zaplesali tudi člani Kulturnega društva Folklora Cerklje. Marija 
Marko vseskozi živi na svojem domu na Zgornjem Brniku, še ve-
dno sama kuha in opravlja gospodinjska dela. Mož Lojze ji je umrl 
pred 21 leti. Zelo rada dela na njivi, rada pa se tudi vozi s kolesom. 
Še vedno bere brez očal; najraje ima Gorenjski glas, najprej pa 
prebere novice izpod Krvavca.

Devetdesetletnica Marija Marko

www.presa.si

PREŠA CERKLJE
SLOVENSKA CESTA 51

HIŠA ZAUPANJA

 PRODAJA NOVIH VOZIL RENAULT

 POOBLAŠČENI SERVIS ZA VOZILA 
RENAULT IN DACIA

 NADOMESTNO VOZILO

 RENAULT POMOČ NON-STOP

 AVTOLIČARSKE IN 
AVTOKLEPARSKE STORITVE
ZA VOZILA VSEH ZNAMK

 POOBLAŠČENO CENILNO MESTO 
ZA ZAVAROVALNICE

www.rpresa.si

ANA ŠUbic

Marca je 101. rojstni dan praznovala najstarejša občanka Cerkelj 
– Justina Vreček iz Lahovč, ki ji je za visok osebni praznik čestital 
tudi župan Franc Čebulj. Rodila se je 19. marca 1914 pri Bongelnu 
v Lahovčah kot najmlajša od petih otrok, v rojstni hiši pa živi še 
danes. Vse življenje je delala na domači kmetiji, veliko je poma-
gala tudi drugim kmetom. Z že pokojnim možem Janezom otrok 
nista imela. Vedno dobrovoljna Justina kljub visoki starosti nima 
večjih zdravstvenih težav, le sliši in vidi malo slabše, nam je zau-
pala Jana Urh, ki zadnja leta skrbi zanjo. Še vedno pa se ob lepem 
vremenu s palico rada sprehodi po vasi in poklepeta s sovaščani. 

Praznovala najstarejša občanka

Justino Vreček je ob 101. rojstnem dnevu obiskal tudi župan  
Franc Čebulj.
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7.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 
št.: 11/2011 – UPB4, 14/2013) in 16. člena Statuta Občine Cerklje na Gorenj-
skem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 3/2010) je občinski 
svet Občine Cerklje na Gorenjskem na 4. redni seji dne, 15. 4. 2015 sprejel 

ZAKLJUČNI RAČUN 
pRORAČUNA ObČINe CeRKLJe NA GOReNJsKem ZA LetO 2014

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 
2014.

2. člen

Zaključni račun proračuna Občine Cerklje na Gorenjskem izkazuje v obdobju 
od 1. 1.2014 do 31. 12. 2014 naslednje zneske:

 A. bILANCA pRIHODKOv IN ODHODKOv 
  I. sKUpAJ pRIHODKI (70+71+72+74+78) 5.980.791
  teKOČI pRIHODKI (70+71) 5.634.651
 70 DAVČNI PRIHODKI 4.953.382
  700 Davki na dohodek in dobiček 4.192.227
  703 Davki na premoženje 503.301
  704 Domači davki na blago in storitve 257.854
 71 NEDAVČNI PRIHODKI 681.269
  710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 294.353
  711 Takse in pristojbine 4.002
  712 Globe in druge denarne kazni  38.283
  713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 23.288
  714 Drugi nedavčni prihodki 321.343
 72 KAPITALSKI PRIHODKI 6.988
  720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 34
  722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih 
  dolgoročnih sredstev 6.954
 73 PREJETE DONACIJE 29.314
  730 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb 29.314
 74 TRANSFERNI PRIHODKI 303.916
  740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 129.455
  741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 
  iz sredstev proračuna Evropske unije 174.461
 78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE 5.922
  787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 5.922
  II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 3.970.695

 40 TEKOČI ODHODKI 1.250.101
  400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 220.866
  401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost  32.743
  402 Izdatki za blago in storitve 977.113
  403 Plačila domačih obresti 1.080
  409 Rezerve 18.299
 41 TEKOČI TRANSFERI 1.851.798
  410 Subvencije 110.874
  411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.238.547
  412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 220.083
  413 Drugi tekoči domači transferi 282.294
 42 INVESTICIJSKI ODHODKI 766.480
  420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 766.480
 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 102.316
  431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, 
  ki niso proračunski uporabniki 99.000
  432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 3.316
  III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.- II.) 2.010.096

 b. RAČUN FINANČNIH teRJAtev IN NALOŽb  

   IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA 
  KAPITALSKIH DELEŽEV (750) 2.544
 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA 
  KAPITALSKIH DELEŽEV 2.544
  750 Prejeta vračila danih posojil  2.544
  V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
  KAPITALSKIH DELEŽEV (440) 4.100.000
 44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
  KAPITALSKIH DELEŽEV 4.100.000
  443 Povečanje namenskega premoženja 
  v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, 
  ki imajo premoženje v svoji lasti 4.100.000
  VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN 
  SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. –V.) -4.097.456

 C.  RAČUN FINANCIRANJA  

   VII. ZADOLŽEVANJE (500) 3.000.000
 50 ZADOLŽEVANJE 3.000.000
  500 Domače zadolževanje 3.000.000
  VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 0
 55 ODPLAČILA DOLGA 0
  550 Odplačila domačega dolga 0
  IX SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU 
  (I. +IV. + VII. - II. -V. -VIII.) 912.640
  X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.) 3.000.000
   XI. NETO FINANCIRANJE (VI. + VII. - VIII. - IX.) 2.010.096

3. člen

Zaključni račun proračuna Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2014 sestav-
ljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz pred-
videnih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz 
bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa 
financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in 
drugih izdatkov proračuna Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2014. Sestavni 
del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan 
prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov.

4. člen

Zaključni račun proračuna Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2014 se ob-
javi v Uradnem vestniku Občine Cerklje na Gorenjskem in začne veljati 15 dni 
po objavi.

Številka, 032-05/2014-25
Cerklje, 15. 4. 2015
 Župan
 Občina Cerklje na Gorenjskem
 Franc Čebulj. l. r.
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8.

 
Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 33/07, 
70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11-ZKZ-C 
57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 Skl.US: U-I-43/13-8), 29. člena 
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, ZLS-UPB2 ter št. 27/08, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12), 9. in 17. 
člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Ur. l. RS, št. 
80/07), 8. člena Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Ur. l. 
RS, št. 95/07) in 7. ter 13. člena Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Ura-
dni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 3/10 in 1/15) je Občinski svet 
občine Cerklje na Gorenjskem na 4. redni seji, dne 15. 4. 2015 sprejel

O D L O K 

o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja  
stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka  

za kanalizacijo komunalnih odpadnih vod, ki je bila zgrajena  
v obdobju 2008–2013 in bo zgrajena v obdobju 2014–2015  

v občini Cerklje na Gorenjskem.

1. člen

V Odloku o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komu-
nalnega prispevka za kanalizacijo komunalnih odpadnih vod, ki je bila zgrajena 
v obdobju 2008–2013 in bo zgrajena v obdobju 2014–2015 v občini Cerklje 
na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 1/14) se 
besedilo 16. člena spremeni tako, da se glasi:

»16. člen

(1) Za zavezance iz 11. člena tega odloka postopek za odmero komunalnega 
prispevka uvede občinska uprava po uradni dolžnosti, z izdajo odločbe o plačilu 
komunalnega prispevka.

(2) Odmera komunalnega prispevka se opravi na podlagi podatkov iz javnih evi-
denc o nepremičninah, o osebah, ki so v 11. členu tega odloka določene kot 
zavezanec. 

(3) Komunalni prispevek po tem odloku se lahko plača v enkratnem (celotnem) 
znesku ali v največ petnajstih (15) zaporednih mesečnih obrokih, prvi obrok se 
plača v roku 30 dni od dokončnosti te odločbe, to je najkasneje 45. dan po pre-
jemu (vročitvi) odločbe, nato vsak naslednji mesec sledijo še preostali obroki. 
Znesek posameznega obroka ne sme biti manjši od 50,00 EUR.

(4) V primeru, da se zavezanec odloči za obročno odplačevanje (največ 15 
obrokov), občino o tem pisno obvesti (z vlogo), nato z občino sklene ustrezno 
pogodbo (Pogodba o obročnem plačilu komunalnega prispevka).

(5) Po sklenitvi pogodbe o obročnem plačilu komunalnega prispevka in plači-
lu 1. obroka občina izda izvajalcu javne gospodarske službe Komunala Kranj, 
javno podjetje, d.o.o., potrdilo, da zavezanec izpolnjuje pogoje glede plačila 
komunalnega prispevka do občine Cerklje na Gorenjskem.«

2. člen

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

Številka: 032-05/2014-24
V Cerkljah, dne: 15. 4. 2015

 Občina Cerklje na Gorenjskem
 ŽUPAN
 Franc Čebulj, l.r.

9.

Na podlagi 56. in 57. a člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list 
RS, št. 131/06 – ZPCP-2 ter št. 5/07, 123/08, 28/10, 49/11, 40/12-ZUJF, 
57/12, 39/13), in 16. člena Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni 
vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 3/2010) je Občinski svet Občine 
Cerklje na Gorenjskem na 4. redni seji, dne 15.4.2015 sprejel 

ODLOK

o spremembah in dopolnitvah Odloka o avtotaksi prevozih in stalnih 
izvenlinijskih prevozih (shuttle prevozih) na območju 

Občine Cerklje na Gorenjskem

I. SPREMEMBE ODLOKA

1. člen

V Odloku o avtotaksi prevozih in stalnih izvenlinijskih prevozih (shuttle prevozih) 
na območju Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 3/2012) se v tretjem odstavku 2. člena pred piko na koncu 
doda besedilo », razen, če zakon določa drugače«.

2. člen

V 6. členu se črta besedilo », za čas do izteka veljavnosti licence«.

3. člen

V 19. členu se črta besedilo »za čas do izteka veljavnosti licence ali licence 
Skupnosti za prevoz oseb«.

II. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

4. člen

Dovoljenja za izvajanje avtotaksi prevozov in dovoljenja za izvajanje shuttle pre-
vozov, izdana pred uveljavitvijo tega odloka, prenehajo veljati eno leto po izteku 
obdobja, za katerega je na dan uveljavitve tega odloka plačana občinska taksa 
za avtotaksi postajališče oziroma postajališče, razen če posamično dovoljenje 
preneha zaradi prenehanja licence ali drugih razlogov po 11. oziroma 25. členu 
Odloka o avtotaksi prevozih in stalnih izvenlinijskih prevozih (shuttle prevozih) na 
območju Občine Cerklje na Gorenjskem že pred tem datumom.

Po uveljavitvi tega odloka se dovoljenja za izvajanje avtotaksi prevozov in dovo-
ljenja za izvajanje shuttle prevozov izdajajo (podaljša) z veljavnostjo do 31. 12. 
2016 oziroma za čas do izteka veljavnosti licence, če licenca poteče pred tem 
datumom, prenehajo pa lahko predčasno iz razlogov po 11. oziroma 25. členu 
Odloka o avtotaksi prevozih in stalnih izvenlinijskih prevozih (shuttle prevozih) na 
območju Občine Cerklje na Gorenjskem.
 

5. člen

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

Številka: 032-05/2014-27
V Cerkljah, dne 15. 4. 2015

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

10.

Na podlagi določil Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10 in 48/12) in 7. 
člena Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 3/10) je Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem na 4. 
seji dne 15. 4. 2015 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest 

v Občini Cerklje na Gorenjskem

1. člen

V Odloku o kategorizaciji občinskih cest v Občini Cerklje na Gorenjskem (Ura-
dni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 4/09, 3/14) se v 7. členu nado-
mestijo naslednji zapisi:

Zap. 
št.

Številka 
ceste

Številka
odseka

Začetek
odseka

Potek odseka
Konec
odseka

Dolžina 
odseka 
v občini 

[m]

Namen 
uporabe

Preostala 
dolžina 

odseka v 
sosednji 

občini [m]

101 540110 540111 540100 Pšata - Pungart 039610 316 V

Skupaj 81.655
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2. člen

H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z 
določbo 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list 
RS, št. 49/97 in 113/09) pridobljeno soglasje Direkcije Republike Slovenije za 
ceste št. 37162-2/2015-44(507) z dne 10. 3. 2015.

3. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Cer-
klje na Gorenjskem.

    
Številka: 032-05/2014-26  
Cerklje na Gorenjskem, dne 15. 4. 2015

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

11.

Na podlagi 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnostih (Ur. l. RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013 - ZDU-1G in 
50/2014), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) in 88. čle-
na Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 3/2010 in 1/2015) je občinski svet Občine Cerklje na Gorenj-
skem na 4. redni seji dne 15. 4. 2015 sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM

Občine Cerklje na Gorenjskem v letu 2015

1. člen
(Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem)

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Cerklje na Gorenjskem 
v letu 2015 (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 1/2015) se v 
drugem odstavku 8. člena spremeni tako, da se:
 -   zamenja zemljišče, vpisano pod zaporedno številko 20, tako da se vpis 

pod zaporedno številko 20. po novem glasi:
  -  »20. parcela št. 366/78 k.o. 2110 - GRAD (ID 6382747), 1179 m2«,
 -   zamenja zemljišče, vpisano pod zaporedno številko 45, tako da se vpis 

pod zaporedno številko 45. po novem glasi:
  -   »45. parcela št. 1077/1 k.o. 2116 - SPODNJI BRNIK, 174 m2,«
 -  dodajo nova zemljišča pod zaporednimi številkami:
  -  »117. parcela št. 1077/2 k.o. 2116 - SPODNJI BRNIK, 211m2,
  -  118. parcela št. 366/64 k.o. 2110 - GRAD (ID 6053457), 9 m2,
  -  119. parcela št. 366/79 k.o. 2110 - GRAD (ID 6382745), 37 m2,
  -  120. parcela št. 1054/10 k.o. 2110 - GRAD (ID 6415545), 66 m2, 
  -  121. parcela št. 1087/2 k.o. 2113 - ZALOG (ID 6389492), 45 m2.«

2. člen
 (sprejem in veljavnost)

Spremembe in dopolnitve Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Obči-
ne Cerklje na Gorenjskem za leto 2015 se objavijo v Uradnem vestniku Občine 
Cerklje na Gorenjskem in začnejo veljati naslednji dan po objavi.

Številka: 032-05/2014-28
Datum:   16. 4. 2015

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

12.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 - ZLS-
-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 23. člena 
Zakona o graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 102/2004 (ZGO1-UPB1), (14/2005 
popr.), 92/2005-ZJC-B, 93/2005-ZVMS, 111/2005 Odl.US, 120/2006 Odl.
US, 126/2007, 57/2009 Skl.US, 108/2009, 61/2010-ZRud-1 (62/2010 
popr.), 20/2011 Odl.US) in 7. člena Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem 
(Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 3/2010 in 1/2015) je Ob-
činski svet Občine Cerklje na Gorenjskem na svoji 4. redni seji dne 15. 4. 2015 
sprejel naslednji 

S K L E P
O IZVZEMU ZEMLJIŠČ IZ JAVNEGA DOBRA

1.

Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem je odločil, da se iz javnega dobra 
izvzamejo naslednja zemljišča:
- parcela št. 1087/2 k.o. ZALOG (ID 6389492), 45 m2,
- parcela št. 1054/10 k.o. 2110 - GRAD (ID 6415545), 66 m2,
- parcela št. 1112/11 k.o. 2113 - ZALOG (ID 6178917), 43 m2.

2.

Na nepremičninah iz 1. točke tega sklepa pridobi lastninsko pravico: Občina 
Cerklje na Gorenjskem, matična številka: 5874670, 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: 032-05/2014-29
Datum:   16. 4. 2015 
  Občina Cerklje na Gorenjskem
  ŽUPAN
  FRANC ČEBULJ, l.r.

13.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07– ZLS - 
UPB2, 27/2008 Odl.US, 76/2008, 100/2008 Odl.US, 79/2009, 14/2010 
Odl.US, 51/2010, 84/2010 Odl.US, 40/2012-ZUJF), 21. člena Zakona 
o graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 102/2004 ZGO1-UPB1, (14/2005 popr.), 
92/2005-ZJC-B, 93/2005-ZVMS, 111/2005 Odl. US, 120/2006 Odl. US, 
126/2007, 57/2009 Skl. US, 108/2009, 61/2010-ZRud-1 (62/2010 popr.), 
20/2011 Odl. US, 57/2012), 3. in 39. člena Zakona o cestah (Ur. l. RS, št. 
109/2010, 48/2012), 7. člena Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni 
vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 3/2010 in 1/2015), 2. in 7. člena 
Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Cerklje na Gorenjskem (Uradni 
vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 4/2009 in 3/2014) je Občinski svet 
Občine Cerklje na Gorenjskem na svoji 4. redni seji dne 15. 4. 2015 sprejel 
naslednji 

S K L E P
O RAZGLASITVI ZEMLJIŠČ ZA GRAJENO JAVNO DOBRO

1.

Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobijo naslednja zem-
ljišča:

-  parcela št. 87/2 k.o. 2117 - ZGORNJI BRNIK (ID 4042807), 272 m2, 
-  parcela št. 87/4 k.o. 2117 - ZGORNJI BRNIK (ID 3143539), 287 m2,
-  parcela št. 388/7 k.o. 2118 - CERKLJE (ID 1057317), 633 m2,
-  parcela št. 568/1 k.o. 2079 - ŠENTURŠKA GORA (ID 4018840), 913 m2,
-  parcela št. 144/3 k.o. 2116 - SPODNJI BRNIK (ID 2737327), 227 m2,
-  parcela št. 154/6 k.o. 2116 - SPODNJI BRNIK (ID 3746794), 191 m2,
-  parcela št. 154/7 k.o. 2116 - SPODNJI BRNIK (ID 4251020), 44 m2.

2.

Pri nepremičninah iz 1. točke tega sklepa se v zemljiški knjigi pri lastniku:
Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Go-
renjskem, matična številka: 5874670, zaznamuje:
»grajeno javno dobro lokalnega pomena – občinska cesta«.

3.

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

Številka: 032-05/2014-30
Datum: 16. 4. 2015

 Občina Cerklje na Gorenjskem
 ŽUPAN
 FRANC ČEBULJ, l.r.
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- 20 %5 LET5 LET5 LET

- 25 %6 LET

- 30 %7 LET7 LET7 LET

- 35 %
DO 35% CENEJŠI  ORIGINALNI
NADOMESTNI DELI CITROËN

SERVISNE
UGODNOSTI
PRIDEJO Z LETI
VEČ INFORMACIJ NA WWW.CITROEN.SI/MYCITROENPLUS

POHITITE IN SE NAROČITE
NA BREZPLAČNI ŠTEVILKI

080 30 15

AVTOHIŠA JENKO, D. O. O., PRAPROTNA POLICA 23, 4207 CERKLJE, TELEFON: 04 25 26 600

Nataša HaNuNa,  
vodja dmC Cerklje

Pred dvema letoma se je Župnijska ka-
ritas Cerklje na pobudo nekaterih star-
šev odločila, da pripravi družabno sre-
čanje za otroke s posebnimi potrebami 
in njihove družine. Lani nam je srečanje 
odpadlo, ker nismo našli primernega 
termina. Letos pa smo se projekta zo-
pet lotili. V pripravi na srečanje smo v 
goste povabili Matejo Korošec, direkto-
rico Centra Korak, ki nam je dala nekaj 
koris tnih nasvetov, kako pristopati k 
takim otrokom in kako naj srečanje pri-
pravimo. Tretjo nedeljo v aprilu se nas je 
na župnijskem dvorišču zbralo kar lepo 

število. Otrok je bilo malo manj kot pred 
dvema letoma, vendar je bilo vzdušje 
odlično. Srečanje je bilo medgeneracij-
sko obarvano, saj smo ga pripravljale 
različne generacije prostovoljcev DMC. 
Pesem je bila prisotna skozi vse srečanje, 
vmes pa smo pripravili še skeče, da smo 
se iz srca nasmejali, spoznavali smo se, 
si izmenjali svoje vtise in počutja, vsi pa 
smo najbolj uživali na štafetnih igrah, 
kjer je bilo najbolj pomembno, da smo 
med sabo sodelovali in si pomagali. Vsi 
smo bili enakega mnenja: da je bilo to 
bogato preživeto popoldne in da je čas 
minil, kot bi trenil. Dogovorili smo se, 
da se drugo leto zopet srečamo in pova-
bimo še svoje prijatelje.

Srečanje za otroke s posebnimi 
potrebami in njihove družine

Nataša HaNuNa

na slovenski kulturni praznik smo si 
prostovoljci končno vzeli čas zase in se 
vse popoldne zabavali in družili. zaba-
vali smo se tudi na valentinovo, saj smo 
združili praznik zaljubljenih s pustno 
soboto in organizirali ples s skupino no-
vember band. zimske počitniške delav-
nice so bile resnično poslastica za naše 
otroke. vsakdo je lahko našel nekaj zase: 
šport, ustvarjanje, družabne igre in sre-
čanje s tremi zanimivimi jeziki (japonšči-
no, ruščino in arabščino). otroci so bili 
navdušeni, še prav posebej nad jeziki, in 
so nam že zaupali želje za drugo leto.
letos smo sodelovali pri prireditvi Poda-
rim ti pesem. ob tej priložnosti bi se radi 
zahvalili oŠ za 10-letno odlično sodelo-
vanje in njihovo moralno podporo, da 
vztrajamo naprej kljub svoji materialni 
stiski. 
sodelovali smo pri odprtju velikonočne 
razstave v tiC-u. ob tem smo se spomnili 
na velikonočne običaje in jih predstavi-
li na mladosten način. Pred tem pa smo 
imeli tudi zelo dobro obiskano delavnico 
izdelovanja butaric. 
v šoli imamo krožek vrstniške mediacije; 
z aprilom so mladi mediatorji usposo-
bljeni in bodo začeli s prvimi mediacija-
mi med vrstniki. april je obarvan s sreča-
njem za otroke s posebnimi potrebami 
in njihovimi družinami. Pri pripravi sre-
čanja nam je pomagala mateja korošec, 
direktorica Centra korak. 
z maturanti se aktivno pripravljamo na 
maturo iz angleščine. zagnano pa se z 
angleščino srečujejo tudi odrasli. tečaj-
niki italijanščine maja zaključujejo s sre-
čanji in načrtujejo izlet v italijo.
Četrtkove ustvarjalnice v poletnem času 
potekajo od 17. do 19. ure. večerni del je 
med 20. in 23. uro. starši lahko vedno 
preverite, če je vaš mladostnik pri nas. 
v letu 2015 je v naši župniji vzklilo ne-
kaj novega – taizéjska molitev, ki se ji 
lahko pridružite vsako zadnjo soboto v 
mesecu ob 20. uri v župnijski cerkvi ma-
rije vnebovzete. tudi oratorijske priprave 
so v polnem teku. med prvomajskimi 
počitnicami bomo imeli z animatorji in-
tenzivne priprave v Portorožu. več o na-
ših dogajanjih pa lahko preberete na:  
www.dmc-cerklje.si.

Na Družinskem  
in mladinskem centru 
smo aktivni in  
razigrani ves čas
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Rok Ipavec, s. p.
Za log 61, 4207 CER KLJE

Izdelava pohištva, notranjih vrat in tapeciranje.

Tel.: 04/252 58 00, 
GSM: 040/775 585, 
Tel.&faks: 04/252 16 82

servis viličarjev in traktorjev
Simon Zupanec, s.p.

Ulica Antona Kodra 8, 4207 Cerklje

Tel., faks: 04 25 21 615, GSM: 031 648 917, e-pošta:serviltra@gmail.com

SIMONSODNIK,s.p.
Faks:04/2521090,GSM:031760594,www.sodnik.si

Zalog55,4207CerkljenaGorenjskem

70 let

031 / 652 608 http: //www.g-k.si 

Pravna posvetovalnica  
in mediacija
Nina Ana Jäger, s.p.
LL.M., mag. prav. in mediatorka

Koroška cesta 19
4000 Kranj
Tel. 051 305 998

E-pošta: pravna.posvetovalnica@gmail.com
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AnA Šubic, fOTO: tinA dokl

Februarja so štorkljino gnezdo s stare žage na Spodnjem Br-
niku preselili na gnezdilni drog, saj je v dobrih desetih letih 
postalo težko že približno pol tone, zato se je začelo nagibati in 
grozilo je, da bo padlo na tla. V Zavodu RS za varstvo narave ter 
Društvu za opazovanje in proučevanje ptic so se zato odločili 
za njegovo preselitev. Delavci Elektra Gorenjska so v neposre-
dni bližini postavili dvanajstmetrski gnezdilni drog, kranjski 
poklicni gasilci pa so gnezdo prenesli z avtodvigalom.
Najbližja soseda Vida Vertnik je povedala, da so prva leta za 
štorkljami pospravljali veje od pletenja gnezda in izbljuvke 
hrane, a sedaj so se velikih ptic že povsem navadili. Iz gnezda 
je sicer doslej odletelo blizu 30 mladičev. 
"Običajno štorklje lepo sprejmejo selitev gnezda na mesto, ki 
ni bistveno oddaljeno od stare lokacije," je februarja dejala 
Mateja Nose Marolt iz zavoda za varstvo narave. Štorklji sta se 
pred kratkim že vrnili, ali bosta novo lokacijo gnezda spreje-
li, pa bo pokazal čas. Štorklje sicer gnezdijo tudi na dimnikih 
žup nišča v Cerkljah in hiše v Lahovčah.

Gnezdo so preselili
Beli štorklji je po vrnitvi iz toplih krajev 
gnezdo na Spodnjem Brniku pričakalo na 
novi lokaciji – na gnezdilnem drogu.

Prestavitev gnezda je bila skrbno načrtovana.

Krajevna organizacija Rdečega križa Cerklje v sodelovanju z Nacio-
nalnim inštitutom za javno zdravje Kranj v četrtek, 7. maja, ob tednu 
Rdečega križa organizira Test hoje na 2 kilometra. Vpisovali bodo 
med 17. in 18. uro za Športno dvorano v Cerkljah, kjer bo tudi start 
in cilj preizkusa hoje. "Preizkus hoje na 2 km je enostaven, varen in 
ponovljiv test, na katerem s pomočjo tako hitre hoje, kot jo zmore-
te, da pri tem ne ogrožate svojega zdravja, izmerimo vašo telesno 
zmogljivost in vam na podlagi rezultatov svetujemo ustrezno telesno 
dejavnost. Udeležba na testu je brezplačna. Pridite športno oblečeni 
in obuti ter ugotovite svojo telesno zmogljivost," vabijo organizatorji. 

test telesne zmogljivosti
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janez kuhar

Planinsko društvo Komenda, sekcija 
Škrjančki, je na velikonočni ponedeljek 
organiziralo tradicionalni, sedmi Prde-
nov pohod iz Zaloga pri Cerkljah preko 
Prdena po planinski poti na Šenturško 
goro. Namen pohoda je očiščenje telesa 
po zaužiti kalorični velikonočni hrani. 

Pohoda na 6,5 kilometra dolgi krožni 
poti se je udeležilo 37 pohodnikov, naj-
več iz cerkljanske in komendske občine 
ter iz občin Šenčur, Mengeš in Lukovica. 
Pohodniki so se v nato v znanem Kmeč-
kem turizmu Pavlin okrepčali s toplim 
čajem, se vpisali v pohodniško knji-
go in nadaljevali pot nazaj v dolino do 
Okrepčevalnice Marička v Zalogu, kjer 

se je nadaljevalo tradicionalno druže-
nje ob kavi, prigrizkih in sokovih. Kot 
je povedal vodja pohoda Franc Drolec, 
pohodniki na poti niso imeli težav. Med 
potjo na Šenturško goro so nabrali tudi 
prve gobe marčevke. V soboto, 13. junija, 
pa bodo Škrjančki organizirali že deseti, 
jubilejni pohod Bosonogih na Šenturško 
goro.

Tradicionalni Prdenov pohod na Šenturško goro

Letošnjega pohoda se je udeležilo 37 pohodnikov.

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

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

POGREBNIK, d. o. o.

Pogrebne storitve,  
Dvorje 13, 4207 Cerklje
 
Tel.: 04/25-21-424,  
GSM: 041 624 685 ali 070 443 902 
pogrebnik@siol.net ali darkojeric72@gmail.com

Primož močnik

Godba Cerklje letos praznuje 5. obletnico delovanja. Po dolgoletnih 
željah številnih občanov in na pobudo župana Franca Čebulja, ki je 
k sodelovanju povabil Damijano Božič Močnik in Primoža Močnika, 
je bila v začetku leta 2010 godba ponovno obujena. Predsedovanje 
je prevzel Primož Močnik, dirigentsko paličico Tomaž Kukovič, mla-
di in malo manj mladi občani pa svoje inštrumente. Zgodba Godbe 

Cerklje se je začela pisati – vsakotedenske vaje, vsakoletni koncerti 
in zdaj že tradicionalna prvomajska budnica, zagnani godbeniki, 
potrpežljiv dirigent, smeh in resno delo, zvesta publika, voditeljski 
par Avgust in Domen, vse to so poglavja, brez katerih godba ne bi 
bila to, kar je.  V letu 2015 tako Godba praznuje 5. rojstni dan. Ob 
tej obletnici godbeniki pripravljamo slavnostni koncert z glasbe-
nimi presenečenji, ki bo v petek, 15. maja, ob 20. uri v Kulturnem 
hramu Ignacija Borštnika v Cerkljah. Lepo povabljeni vsi ljubitelji 
dobre glasbe in kulture. Godbeniki bomo skupaj z glasbenimi gosti 
poskrbeli za nepozaben večer. Pridite, ne bo vam žal!

Godbeniki praznujemo petletnico
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Del. čas: pon.–pet.: 7.–19. ure, sob.: 7.–13. ure, ned.: 8.–11. ure

Prišel je čas piknikov! 
Velika izbira svežega mesa in mesnih izdelkov,  

pripravljenih za žar po akcijskih cenah.

Likozar Iztok s. p.,  
Trg Davorina Jen ka 6,  

Cer klje
Tel.: 04/2526-100,  
GSM: 041/646-494

ErjavšekZvone,s.p.
Slovenskac.39,4207CERKLJE

Tel.:++386(0)42529130
Odprtovsakdanod7.do23.ure,občetrtkihod7.do12.ure.

Jožef Močnik

Lani smo cerkljanski kulturni delavci z 
vrsto prireditev zaznamovali 100. oble-
tnico smrti skladatelja Davorina Jen-
ka, letos pa proslavljamo 180. obletnico 
njegovega rojstva.
Za soboto, 9. maja, pripravljata Komor-
ni moški pevski zbor Davorina Jenka 
in gost večera Komorni moški zbor 
Celje koncert ob 155-letnici slovenske 
narodne himne Naprej zastava Slave.
Zgodba o nastanku te koračnice je zelo 
zanimiva, gre po tokole: "Ti, Šmonca, 
spesni mi en marš!" S temi beseda-
mi je Davorin Jenko pred davnimi 155. 
leti nagovoril svojega prijatelja Simona 
Jenka, ki so ga prijatelji klicali Šmonca. 
Koračnico je potreboval za izlete sloven-
skih visokošolcev v okviru Slovenskega 
pevskega društva na Dunaju. Kmalu 
mu je Simon prinesel osnutek pesmi, ki 
sta ga potem skupaj dodelala v obliko, 
ki je bila primerna za uglasbitev. Ven-
dar Davorin ni in ni mogel najti prave-
ga napeva, ki bi bil primeren besedilu, 
želel je namreč, da bi bila pesem nekaj 
več kot le običajna budnica. Potem pa 
se je zgodilo. 16. maja 1860 v Baderjevi 
kavarni na Dunaju. Davorin Jenko je 
prebiral časopis Die Presse in v njem 
našel članek, ki je na žaljiv način pi-
sal o Slovencih in slovenščini. To ga je 
tako razburilo, da je vrgel časopis stran 
in odvihral iz kavarne. Na ulici si je ne-
nadoma začel peti Naprej zastava slave. 
Tudi sam presenečen nad tem je stopil 
v Prater in v gostilni Zum Hirschen pe-
sem zapisal tako, kakor se danes poje.

Pesem se je kot blisk razširila po vsem 
slovenskem ozemlju in skoraj ni bilo 
prireditve, na kateri se ne bi izvajala. 
Kmalu se je uveljavila kot narodna 
himna. Tudi drugi, predvsem slovan-
ski narodi so radi segali po njej, zlasti 
potem, ko je dobila še inštrumentalno 
podobo. Ob svoji petindvajsetletnici je 
doživela angleško izdajo. Po zaslugi 
Davorinovega napeva je Naprej prva 
slovenska pesem, prevedena v angle-
ški jezik.
Koncert 9. maja bo posvečen pesmi Na-
prej zastava slave. Za uvod bosta oba 
zbora skupaj izvedla to skladbo. Zani-
mivo bo prisluhniti skoraj 50-članske-
mu moškemu zboru. Taki zbori so da-
nes prava redkost, v Jenkovem času pa 
so bili v razcvetu. V nadaljevanju bosta 
zbora nastopila vsak s svojim progra-
mom. Najprej domači zbor. Spored so 
oblikovali predvsem iz pesmi, katerih 
je vsaj eden od ustvarjalcev tudi ustvar-
jalec narodne himne, torej Davorin ali 
Simon Jenko. Nekaj pa sta jih ustvarila 
oba. Ker so v zadnjih mesecih izvajali 
veliko pesmi Davorina Jenka, bodo na 
tokratnem večeru dodali še nekaj pe-
smi drugih slovenskih skladateljev.
V drugem delu koncerta pa boste lahko 
uživali ob poslušanju Komornega mo-
škega zbora Celje. To je eden najboljših 
slovenskih zborov v zadnjih desetle-
tjih. Zbora sta se že pred časom sreče-
vala na tekmovanjih slovenskih zbo-
rov Naša pesem v Mariboru. Tokrat pa 
bosta prvič pripravila skupni koncert. 
Za v prihodnje pa načrtujeta še nekaj 
skupnih koncertov.

Koncert ob 155-letnici  
slovenske narodne himne  
Naprej zastava Slave AnA Šubic

Dramska skupina Pod Stražo, ki deluje pod 
okriljem Kulturnega društva Davorin Jenko 
Cerklje, v letošnjem letu obeležuje 10-letni-
co delovanja. Po uspešni in še vedno od-
mevni komediji Ples v Trnovljah se priprav-
ljajo na osrednji dogodek praznovanja, ki 
bo predvidoma septembra. 

Dramska skupina  
Pod Stražo praznuje
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AnA Šubic

Pred zdajšnjo razstavo je v Petrovčevi 
hiši v začetku aprila potekala tradici-
onalna razstava velikonočnih in po-
mladnih aranžmajev, ki sta jo pripra-
vila Zavod za turizem Cerklje in Občina 
Cerklje. Društvo kmečkih žena Cerklje 
je predstavilo izdelke iz krep papirja, 
Društvo likovnikov Cerklje slike dvanaj-
stih avtorjev, Klekljarice Lastovke svoje 
klekljane mojstrovine, Kamniške vezilje 
prtičke in slike, sekcija Rož'ce iz Društva 
upokojencev Cerklje pa prtičke, vezene v 
tehniki rešilje, kvačkane pirhe ... Nataša 
Pezdir se je predstavila s keramičnimi 
izdelki, Klavdija Frelih z voščilnicami, 
Drago Rebol z lesenimi pirhi in Joža Sirc 
z butaricami. 
Marca je Društvo likovnikov Cerklje pri-
pravilo razstavo Dr. France Prešeren v 
sliki in pesmi. Na ogled je bilo postavlje-
nih 34 likovnih del osemnajstih članov 
društva. Poleg Prešerna, ki ga je upodo-
bilo kar nekaj avtorjev, so bili na razsta-
vljenih slikah, grafikah, risbah in drugih 
likovnih delih tudi motivi njegove rojstne 
hiše in cerkve sv. Marka v Vrbi, Prešerno-
vega Kranja, Julije, Krsta pri Savici, Povo-
dnega moža, Zdravljice ..., na ogled pa je 
bilo tudi pet kaligrafij z njegovimi verzi. 
Že februarja pa je v galeriji Petrovčeve 
hiše potekala razstava oblikovalskih 

del domačina Ambroža Močnika z na-
slovom Dizajnerija. Študent drugega 
letnika industrijskega oblikovanja na 
Akademiji za likovno umetnost in obli-
kovanje v Ljubljani se je predstavil z 
zanimivimi projekti, ki jih je sam ali s 
sošolci zasnoval v času študija ter obi-
skovanja Srednje šole za oblikovanje in 

fotografijo. Med razstavnimi izdelki so 
bili viseča luč z možnostjo spreminjanja 
radija svetlobe, skice vozil, računalniške 
vizualizacije pohištva, lesen podstavek 
za buteljko, vratna kljuka pa tudi zani-
mive ideje nosil za poškodovane špor-
tnike, otroškega poganjalca, elegantne-
ga stenskega obešalnika ...

Letos pripravili že pet razstav
V Petrovčevi hiši v Cerkljah od včeraj poteka razstava Simona Jenka Obujenke  
z reprodukcijami iluminacij akademskega slikarja Milana Batiste, ki je že peta 
letošnja razstava v tej hiši. V nadaljevanju predstavljamo zadnje tri.

Društvo likovnikov Cerklje je pripravilo razstavo Dr. France Prešeren v sliki in pesmi.  
/ Foto: Janez Kuhar

Tradicionalna razstava velikonočnih in pomladnih aranžmajev  
je privabila številne obiskovalce. / Foto: Tina Dokl

Študent drugega letnika industrijskega oblikovanja Ambrož Močnik  
je na ogled postavil svoja oblikovalska dela. / Foto: Ana Šubic 
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- VAR JE NJE INO XA
-  IZ DE LA VA IN MON TA ŽA OGRAJ IZ INO XA 

(ne rja ve če ga je kla)
- KLJU ČAV NI ČAR SKA DELA

Pra prot na Po li ca 18, 4207 Cer klje,  
tel./faks: 04/25 22 134, gsm: 041/608 798

FRANC ZOR MAN, s. p.

TRGOVINA S KMETIJSKIM REPROMATERIALOM

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

- ustvarjamo rešitve za zahtevne

ELEKTROINŠTALACIJE,
IZSUŠEVANJE,

MONTAŽA KOTLOVNIC NA KLJUČ,
SERVIS IN ŠIROKA PONUDBA REZERVNIH DELOV

KMETIJSKA ZADRUGA CERKLJE, Z.O.O. 

Slovenska cesta 2, , 4207 Cerklje
Tel.: 04/252 90 10, info@kzcerklje.si

www.kzcerklje.si

PROGRAM ZA KMETIJSTVO 
 Odkup in prodaja mleka    Odkup in prodaja živine  
 Odkup in prodaja poljščin  Krmila  Gnojila 
 Kmetijska semena  Program za varstvo rastlin  

PROGRAM ZA DOM IN VRT 
Bogata ponudba semen, sadik, gnojil in zemlje  
ter vrtnega orodja.

AnA Šubic

Borštnikov hram v Cerkljah je konec januarja gostil prireditev Sku-
paj se mamo fletno, ki jo društva upokojencev Cerklje, Komenda in 
Bukovica-Šinkov Turn prirejajo že deset let. Letos je organizacijo 
prevzelo cerkljansko društvo pod vodstvom Lovra Plevela. Na odru 
se je v dveh urah zvrstilo osemdeset nastopajočih, ki so obisko-
valcem postregli s folklornimi nastopi, ljudskimi pesmimi, skeči in 
recitacijami. Nastopili so folklorni skupini iz Cerkelj in Komende, 
komendski mešani pevski zbor, s pesmijo pa so večer obogatili 
tudi pevci Lovro Plevel, Pavla Dolinar, Anica Sirc, Ani Rehberger in 
Francka Rozman. Slednji sta navdušili tudi s skečem, podobno pa 
so za smeh poskrbeli še Janez Kropivnik, Matija Koritnik in dram-
ska skupina DU Bukovica-Šinkov Turn. Recitatorki Marija Kern in 
Vanda Andolšek sta predstavili lastne pesnitve, Ivo Leskovec pa je 
povedal Finžgarjevo črtico. "Občinstvu želimo pričarati kakšno uro 
sprostitve, obenem pa tudi mi uživamo v nastopih in pokažemo, 
kaj počnemo," je poudaril Plevel. Decembra so prireditev izpeljali 
tudi v Komendi, v začetku januarja pa v Šinkovem Turnu. 

Že deset let se imajo fletno

SAmo LeSjAk

Humanitarno društvo Lions klub Brnik je v Kulturnem hramu Igna-
cija Borštnika v Cerkljah pripravilo dobrodelni koncert, na katerem 
sta navdušila pevka Nuša Derenda ter Orkester slovenske vojske. 
Koncertni večer je potekal v znamenju skladb znanih muzikalov ter 
filmske glasbe – Zgodba z zahodne strani, Jekyll & Hyde, Nesreč-
niki, Schindlerjev seznam, manjkale pa niso niti zimzelene uspe-
šnice Nuše Derenda. Glasbena simbioza med pevko in orkestrom 
pod vodstvom dirigentke Andreje Šolar je bila popolna, občinstvo 
pa sta navdušila tudi mlada glasbenika: pevka Zala Smolnikar 
in violinist Matic Bavdek, ki sta se ob orkestru predstavila s solo 
nastopoma. Organizator, Lions klub Brnik, je izkupiček koncerta, 
zbrali so tri tisoč evrov, namenil mlademu talentiranemu glasbeni-
ku, pomagali pa bodo tudi otrokom iz lokalnega okolja.

koncert za pomoč otrokom

Na dobrodelnem koncertnem večeru, ki je potekal v znamenju 
glasbe iz muzikalov, je odlično nastopila tudi mlada pevka Zala 
Smolnikar. / Foto: Matic Zorman
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AnA Šubic,  
FoTo: Primož Pičulin

Kulturni hram Ignacija Bor-
štnika v Cerkljah je v soboto 
napolnilo pristno vzdušje s 
svatbenimi plesi in ženito-
vanjskimi običaji iz sredine 
19. stoletja. Kulturno društvo 
Folklora Cerklje, Akadem-
ska folklorna skupina Ozara 
Kranj in Otroška folklorna 
skupina OŠ Davorina Jenka 
Cerklje so namreč pripravili 
prireditev Ta veseli dan ali 
Ohcet po starem, ki je plod 
medgeneracijskega projekta, 
s katerim je cerkljanska fol-
klorna skupina zaznamova-
la desetletnico delovanja.
Plesalci, pevci in godci so ob-
činstvo popeljali v leto 1851, na 
poroko Gorenjca in Dolenjke. 
Na odru so se tako prepletali 
plesi, pesmi in šege obeh po-
krajin. V nevesto se je vživela 
Barbara Naglič, v ženina pa 
Davor Novak. Na odru jima je 
družbo delalo še okoli devet-
deset nastopajočih, saj je bilo 
včasih nujno, da se je na po-
roki zbralo vse sorodstvo in 
še mnogi drugi, ki so poma-
gali pri ženitovanjskih šegah 
in običajih. Tako kot nekoč so 
na ohcet prišli tudi nepova-
bljeni vaščani, ki so se oblekli 
v cigane ter plesali, 'fehtali' 
denar, pili vino in kradli z 
miz, a jih niso smeli odgnati, 
saj naj bi mladoporočencema 
prinašali bogastvo in zdravje. 
V uri in pol je občinstvo do-
bilo vpogled v kmečko ohcet 
po starem, ki se je končala s 
pogostitvijo svatov s češplje-
vim kompotom, ki je ozna-
nil začetek nove življenjske 
zgodbe.
Ideja za medgeneracijski pro-
jekt se je porodila Branetu 
Šmidu, strokovnemu vodji 
cerkljanske folklorne skupi-

ne, ki je vrsto let vodil tudi 
AFS Ozara, k sodelovanju pa 
so povabili še otroško folklor-
no skupino cerkljanske šole 
pod vodstvom Špele Srečnik 
in Petre Fajdiga, ki je bila pred 
desetimi leti prva mentorica 
folklorne skupine v Cerkljah. 
»Združiti sem želel izkušnje, 
mlado znanje in poskočnost 
ter otroško vedoželjnost. In to 
je idealno za ohcet, na kateri 
so bili vedno starejši, mlajši 
in otroci,« je povedal Šmid, ki 
je spisal scenarij, režijo pa je 
prevzel strokovni vodja Ozare 
Domen Pipan. Na koncert so 
se intenzivno pripravljali dva 
meseca, najprej vsaka skupi-
na posebej, nato pa so sledile 
še skupne vaje. 
»Ustvarili ste nepozaben ve-
čer, prav vsi v dvorani smo 
imeli občutek, da smo na 
ohceti,« je nastopajoče po-
hvalila predsednica Zveze 
ljudskih tradicijskih skupin 
Slovenije Magdalena Tovor-
nik in KD Folklora Cerklje ob 
jubileju podelila priznanje 
zveze, ki ga je prevzel predse-
dnik društva Branko Lipar.
Na prireditvi so nagradili 
tudi prizadevne člane KD Fol-
klora Cerklje. Srebrnih Ma-
roltovih značk, ki jih podelju-
je Javni sklad RS za kulturne 
dejavnosti, so se za deset let 
folklornega delovanja razve-
selili Emilija in Miro Basarac, 
Pavla Janežič, Janez Kropiv-
nik, Vida Plevel ter Marija in 
Janez Marko. Bronaste znač-
ke za pet let delovanja so pre-
jeli Ciril Kern, Branko Lipar, 
Darka Lužar Lipar, Franc 
Marko, Irena in Mihael Na-
glič, Gojislava Tajčman, Mi-
roslav Giacomeli, podelili pa 
so jih tudi štirim nekdanjim 
članom: Ivanki Mlakar, Ma-
riji in Rudiju Martinjaku ter 
Metki Jager.«

Deset let folklore v Cerkljah
S prireditvijo Ta veseli dan ali Ohcet po starem je Kulturno društvo  
Folklora Cerklje zaznamovalo desetletnico folklornega delovanja.

Takole se je nevesta ob petju Bodečih než priporočala sv. Antonu, da 
ji nameni dobrega in lepega moža. 

Da med ohcetjo ne bi šlo kaj narobe, je bilo treba oder najprej 
'prekrižati'. 

Folklorna skupina je v Cerkljah pred desetimi leti nastala na po-
budo Vide Plevel, tedanje tajnice društva upokojencev, ki je želela 
popestriti društveno dogajanje. Nastala je Folklorna skupina Str-
mol, ki je vse do leta 2011 delovala kot društvena sekcija, nato pa 
se je odcepila in začela delovati pod imenom KD Folklora Cerklje. 
Danes v njej pleše dvanajst parov, medse pa vabijo predvsem 
moške plesalce, saj imajo v svojih vrstah tudi dva ženska para.
Njihov strokovni vodja Brane Šmid je ta čas z mislimi že pri 
novi sezoni. Kot pravi, cerkljanski folklorniki kljub letom ves 
čas stremijo po novem znanju: »Če je vedno eno in isto, jim po-
stane dolgčas, zato vsako leto pripravimo novo postavitev, kar 
je lep zalogaj. Člani so sicer na vajah nekoliko pozabljivi, a zelo 
zanesljivi, točni, resni in naredijo tisto, kar se dogovorimo.«
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DELOVNI ČAS: pon.–pet.: od 8. do 16. ure, sob.: od 8. do 12. ure
TELEFON: 04/25 11 155, 031/542 198, E-pošta: agrotehnika.retra@gmail.com

VABLJENI v trgovino AGROTEHNIKA  
v ŠENČURJU, Beleharjeva 6a.

    
servis in popravilo 
vrtnih kosilnic
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PRODAJA NOVIH IN 
RABLJENIH VOZIL

POOBLAŠČENI SERVIS ZA FIAT

POPRAVILO VOZIL VSEH ZNAMK

KLEPARSTVO, LIČARSTVO, MEHANIKA, POLNJENJE 

KLIM, OPTIKA, AVTOVLEKA, VuLKANIZERSTVO

POGODBENO SODELOVANJE  
Z VSEMI ZAVAROVALNICAMI

- SKLEPANJE AVTOMOBILSKIH ZAVAROVANJ

- CENITVE AVTOMOBILSKIH ŠKOD

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

T: 04 252 90 50, 
E: info@ambroz.si 

www.ambroz.si

Branko Lipar

Organizator prireditve – KD Folklora 
Cerklje – ostaja zvest osnovnim nače-
lom organizacijske in vsebinske zasno-
ve prvih dveh prireditev. V društvu ne 
skrivamo ambicij, da folklorni festival 
postane ena pomembnejših kulturnih 
poletnih prireditev na Gorenjskem, or-
ganiziranih na prostem, ter sestavni 
del še bolj atraktivne, etnološko obarva-
ne turistične ponudbe. Prav tako gre za 
že večkrat izraženo željo, da bi festival 
tesneje povezoval kulturna društva v 
občini ter folklorne skupine na območju 
med Ljubljano, Kamnikom in Kranjem. 
Letos bodo na festivalu poleg domače 
skupine nastopili še člani FS Iskraeme-
ca, Save, Podblice-Nemilj in Preddvora, 
skupine pevcev ljudskih pesmi Folklora 
Cerklje in AFS Ozara Kranj ter ljudski 
godci Cerkljanski gavnarji. Novost pri-
reditve bo tudi Mini otroški festival, na 
katerem bodo imeli glavno besedo mladi 
plesalci OFS OŠ Davorina Jenka. Vsi ude-
leženci festivala se bodo tudi letos občin-
stvu v spremstvu Godbe Cerklje predsta-
vili v povorki med zadružnim domom 
in OŠ Davorina Jenka. Etnološki del pro-
grama bo nadaljevanje lanskega. Če smo 

lani predstavili mlačev, bomo letos peko 
kruha. Pri tem nam bo pomagal prizna-
ni pek iz Trzina Miha Krejan, ki se zelo 
trudi ohranjati tradicijo peke kruha iz 
prejšnjih časov. Etnološki program bodo 
popestrili tudi predstavniki ljudske obrti 
in ustvarjalci okrasnih izdelkov za prija-
znejši dom ter domači likovniki. Sobota, 
20. junija, od 14.30 dalje bo torej dan, ko 
bo mogoče uživati v razkošju narodnih 
noš, ritmu ljudskih plesov, ubranem pe-
tju ljudskih pesmi in drugih zanimivo-
stih, ki jih prinaša III. Folklorni festival.
Priprava na festival pa ni edina stvar, ki 
zaposlujejo člane KD Folklore. Do poletja 
bodo nastopili še na več drugih priredi-
tvah, kot so odprtje novega gasilskega 
doma na Zgornjem Brniku in nove trgo-
vine Damahaus, izvedba celovečernega 
programa za goste doma ZDUS v Izoli, 
nastop na Krvavcu ... Predvideno je tudi 
strokovno usposabljanje za ljudsko pe-
tje na Pohorju.
Leto 2015, ko obeležujemo desetletnico 
folklore v Cerkljah, je pestro in obeleže-
no s številnimi dogodki. Radi bi, da bi 
vse to dogajanje spodbudilo čim več na-
ših občanov, ki imajo radi naše ljudsko 
izročilo in ga želijo ohranjati, da se nam 
pridružijo.

Zapoj in zaukaj, dekleta zasukaj 
Prireditev s tem naslovom se bo v okviru III. Folklornega 
festivala odvijala 20. junija med OŠ Davorina Jenka, 
vrtcem in športno dvorano v Cerkljah.

SaMo LESJak

V Kulturnem hramu Ignacija Borštnika v Cer-
kljah je potekala Območna revija pevskih 
zborov, na odru pa so se predstavile tudi 
folklorne skupine. Revija je bila posvečena 
180. obletnici rojstva Davorina Jenka (1835–
1914), na njej pa je v dveh večerih nastopil 
cvetober območnih zborov: MPZ Maj Kranj, 
MPZ Petra Liparja, MKPZ Šenčur, MPZ Musica 
Viva, KMPZ Davorina Jenka Cerklje, DPZ Gi-
mnazije Kranj, Gorenjski oktet, ŽPZ Carmen 
manet, zbori Andreja Vavkna Cerklje, APZ 
France Prešeren, MPZ Svoboda Stražišče, 
Kranjski oktet, UPZ Šenčur, MPZ KUD Triglav 
Duplje, KPZ Gallus Kranj, moški obrtniški PZ 
Kranj, KPZ Mysterium Kranj, ŽPZ Dupljanke 
ter KZ De Profundis Kranj. Ob koncu so zbori 
pod vodstvom Damijana Močnika združno 
zapeli Jenkovo pesem Lipa in navdušili polno 
dvorano. Naslednji dan je občinstvo uživalo 
v nastopih devetih folklornih zasedb, ki so 
predstavile folklorne plese z vse dežele. »Za-
hvalil bi se vsem, predvsem pa županu Fran-
cu Čebulju ter občini Cerklje za gostoljubnost 
in pomoč, zaradi katere se vzdržuje visok 
kakovostni nivo tovrstnih srečanj,« je ob 
uspešno zaključenih prireditvah dejal glavni 
koordinator JSKD OI Kranj Vladimir Brlek.

pesmi in ples v Cerkljah



Daniela Močnik

To pomlad smo spremenili tudi celo-
stno ime društva v Kulturni klub LIBERI-
US Cerklje, ki bo delo na kulturnem po-
dročju nadaljeval z doslej zastavljenimi 
cilji in s poudarkom na bralni kulturi. 
Po prebranem literarnemu opusu Fra-
na Milčinskega Ježka smo pomladno 
branje namenili primorskim avtorjem: 
Pavlu Petru Bratini, Alojzu Rebuli, Borisu 
Pahorju, Igu Grudnu, Simonu Gregorči-
ču, Ljubki Šorli … in Alenki Rebuli Tuta.
Slednjo mnogi poznamo kot avtorico 
odmevnega branja Blagor ženskam, 

Sto obrazov notranje moči in najnovej-
še knjige Vera vase. V torek, 7. aprila, je 
bila naša gostja in nam v zares polni 
sejni sobi Občine Cerklje spregovorila o 
naši življenjski nesamostojnosti in poti 
v svobodo. Kot balzam je bilo slišati be-
sede o slovenski državi, narodu, svobo-
di, kulturni tradiciji, jeziku, vrednotah, 
občutkih vrednosti, samospoštovanju, 
samostojnosti, ki jo gradimo v malen-
kostih prav sleherni dan tudi v podporo 
drugim, saj smo ljudje mrežna bitja …, 
in spoštovanju do otrok, ki so povabljeni 
v naše življenje in s katerimi gradimo 
mostove ter preko njih brez zamere in 

obupa prehajamo na drugi breg, kjer 
znamo (naj bi znali) zapeti pesem, ki 
ohranja svet.
V aprilu se vključujemo v nacional-
ni projekt Noč knjige ob spoznavanju 
pesnika Sorškega polja v sliki in bese-
di. Njegova lirična pesem je kot iskren 
dnevnik, v katerem vsem in za vse nepo-
tvorjeno izraža najgloblje misli. Ravno-
kar odprta razstava v galeriji Petrovčeve 
hiše prikazuje ciklus Jenkovih Obujenk z 
reprodukcijami iluminacij akad. slikarja 
Milana Batiste, 7. maja pa bomo odprli 
razstavo o življenju in delu akad. Davo-
rina Jenka. Oba Jenka, Simona in Davo-

rina, povezuje narodna himna Naprej, 
zastava slave, nastala na Dunaju 16. 
maja pred 155 leti. Z razstavama želimo 
počastiti letošnji 180. obletnici rojstva 
obeh pomembnih Gorenjcev. 
V maju nas čaka karavana študijskih 
krožkov, v okviru katere bomo na naci-
onalni ravni predstavili društveno delo, 
poleg te pa se bomo v tednu ljubiteljske 
kulture namenili po Prešernovih stopi-
njah in spoznavali Ljubljano ob literarni 
dediščini naših Gorenjcev.
Če ste voljni kulturnih doživetij, dobro-
došli med nami v Petrovčevi hiši vsak 
drugi in četrti torek v mesecu.
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Svatnar, d. o. o.
Sidraž 6, Cerklje
G: 041/897-021
T/F: 04/25-21-324
E: gr.svatnar@gmail.com

www.svatnar.si

 izkopi, prevozi   zidarstvo   tesarstvo  
 krovstvo  kleparstvo  urejanje okolic, dvorišč 
 suhomontažni sistemi (Knauf)  adaptacije

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

ZA VAS PRIDELUJEMO  
LOKALNO EKOLOŠKO  
INTEGRIRANO ZELENJAVO, 
NUDIMO TUDI SADIKE VSEH 
VRST ZELENJAVE.

Prodaja na domu (sadje in zelenjava) in na tržnicah  
na Jesenicah, v Kamniku in  

v Kranju-Primskovo (Domača vas). 

Dejavnosti Kluba Liberius Cerklje
Že pred leti ustanovljeni bralni študijski krožek,  
sekcijo Unescovega kluba Cerklje, smo poimenovali 
Liberius s psevdonimom rojaka Antona Kodra,  
pesnika in pisatelja 19. stoletja.

janez kuhar

KUD Pod lipo Adergas je na koru župnijske 
cerkve Marijinega oznanjenja v Adergasu 
pripravil odmevno razstavo Žegnanjski jer-
bas. Angelca Maček, ki je razstavo zasno-
vala skupaj z gospodinjami iz vasi Adergas, 
Praprotna Polica, Trata in Velesovo, s posta-
vitvijo odkriva stare etnološke značilnosti 
Gorenjske. Predvsem mladim je želela pri-
kazati številne izdelke iz preteklosti. Poleg 
starih velikonočnih žegnanjskih jerbasov, 

košar in prtov, s katerimi so nekdaj de-
kleta in žene nosile jedi k velikonočnemu 
blagoslovu, so bili na ogled tudi vezeni in 
pekovski izdelki, pecivo, butarice, cvetje 
na prtičkih, sladice, šopki iz krep papirja 
ter slike na steklu. Najstarejši razstavljeni 
prti za pokrivanje jerbasov so bili z Blejčeve 
kmetije iz Adergasa, ki hranijo tudi dvesto 
let star prt. Na ogled so bili tudi stari kovin-
ski in glineni modeli za potico. Znano pa je 
tudi dejstvo, da so najlepši vezeni izdelki 
na Gorenjskem pred stoletji nastajali v žen-
skih samostanih v Velesovem, Škofji Loki in 
Mekinjah pri Kamniku. 

razstava Žegnanjski 
jerbas v adergasu

Na ogled je bil tudi dvesto let star prt za 
pokrivanje jerbasov z Blejčeve kmetije.

V aprilu se vključujemo v nacionalni projekt noč knjige  
ob spoznavanju pesnika Sorškega polja v sliki in besedi.  
njegova lirična pesem je kot iskren dnevnik, v katerem vsem  
in za vse nepotvorjeno izraža najgloblje misli.
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PRALNICAPERILA
PavecSlavka,s.p.

Ul.4.oktobra4,4207CerkljenaGorenjskem
GSM:041603082

Sprejemamooblačilazakemičnočiščenje.
Peremotudiodeje,gostinskoperiloinvsevrstezaves.

Pranjeterlikanjesrajcinbluzza1EUR.

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

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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Brušenje stekla, fazetiranje stekla in ogledal,  
peskanje stekla, izdelava izolacijskega termopan stekla, ka-

ljeno steklo, ornamentno steklo, ogledala,  
izdelava vitražev v tiffany tehniki, izdelava taljenega  

stekla z vzorci (fusing tehnika),  
suho cvetje med stekli, poslikava stekla 

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

EvElina StarE, 8. b

Učenke Ula Umnik, Evelina 
Stare, Klavdija Podlogar in 
Sara Rogelj smo se 25. marca 
skupaj z učiteljico Tejo Roz-
man udeležile 25. nacional-
nega otroškega parlamenta, 
ki ga je organiziralo Društvo 
prijateljev mladine Kranj, ka-
terega predsednica je gospa 
Jana Kovač. Parlament je po-
tekal v sejni sobi Mestne ob-
čine Kranj, kjer nas je sprejel 
župan Boštjan Trilar. Tema 
letošnjega parlamenta je bila 
Izobraževanje in poklicna ori-
entacija. Najprej smo imeli 
kratek uvod, kjer so nam dija-
ki Gimnazije Kranj pripravili 
kratko gledališko predstavo v 
obliki improvizacije. Dolgčasa 
sploh ni bilo! Potem smo se 
razdelili po delavnicah. 
Ula Umnik se je skupaj s Saro 
Rogelj udeležila delavnice z 
naslovom Pomoč pri izbira-
nju poklica. Tam sta delova-
la dva mentorja, ki sta jima 
pomagala pri razmišljanju o 

tem, kaj bi počeli v prihodno-
sti. Ugotovili so, da če se od-
ločiš, da boš frizer in opraviš 
Srednjo frizersko šolo, še ne 
pomeni, da moraš potem do 
konca življenja opravljati ta 
poklic. Lahko ga zamenjaš. 
Ugotovili so tudi, da če je kdo 
zdaj že prepričan, kaj bi delal 
v življenju, še ne pomeni, da 
bo na koncu res tako. Vsak si 
kdaj premisli. 
Klavdija Podlogar in Eveli-
na Stare sva se udeležili de-
lavnice Poklici prihodnosti. 
Prišli smo do spoznanja, da 
bodo v prihodnosti pomemb-
ni poklici v medicini, nara-
voslovju, saj se tehnologija 
nenehno spreminja. Zasta-
vljali smo si tudi različna 
vprašanja, če je npr. nekdo 
pripravljen študirati svoj 
sanjski poklic in vlagati čas v 
izobrazbo, čeprav ve, da zanj 
ne bo dobil zaposlitve. Prišli 
smo do zelo različnih mnenj. 
Zelo smo uživale, poleg tega 
pa smo vse štiri spoznale 
tudi nove prijatelje.

Na parlamentu

ana Šubic

V Cerkljah se jeseni obeta nova možnost predšolskega varstva 
otrok. Mojca Kepic bo namreč odprla zasebni vrtec Kepica, na 
osnovi interesa, ki so ga starši izrazili na nedavnem dnevu odprtih 
vrat, pa se je odločila odpreti oddelek za dvanajst otrok med pr-
vim in tretjim letom starosti. Z ureditvijo vrtca bo, pravi Kepičeva, 
uresničila svoje dolgoletne sanje. "Gre za petnajstletni projekt, za-
dnjih pet let sem pa zelo intenzivno delala na njem," je pojasnila 
Kepičeva, ki je že vrsto let na različne načine vpeta v delo z otroki, 
zadnjih šest let pa dela tudi kot vzgojiteljica v vrtcu v okolici Kranja. 
Z občino se dogovarja tudi za podelitev koncesije, je še dejala. 

novi zasebni vrtec

TRGOVINAZAVTODELI
INAVTOMEHANIČNESTORITVE

BraneDolinar

Poženik2,4207Cerklje,tel.:(04)2527030
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Jerovšek Primož, s. p. 

Lahovče 9, 4207 Cerklje
Tel./faks: 04/25 22 000
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Ivana Janka DremelJ, učiteLjicA

Dvajsetega marca je bil Sončev mrk, ki 
je bil v naših krajih viden kot delni. Kot 
popolni je bil viden v ozkem pasu, ki je 
tekel čez severni Atlantik, začenši vzho-
dno od Kanadske obale, med Islandijo 
in Škotsko, čez Ferske otoke in Svalbard 
ter se končal na severnem polu.
Opazovanje delnega Sončevega mrka 
smo organizirali tudi na naši šoli. Var-
no skozi posebna očala oziroma s po-
močjo posebej zaščitenega teleskopa in 
projekcijo s solarskopom si ga je ogleda-
lo pet oddelkov razredne stopnje in se-
dem oddelkov predmetne stopnje. Med 

obema glavnima odmoroma pa so prišli 
tudi posamezniki, ki jih to zanima. Oce-
njujemo, da je pod skrbnim nadzorom 
obeh učiteljev fizike delni Sončev mrk 
opazovalo okrog 300 učencev. S takimi 
organiziranimi dogodki bi radi vzpod-
budili pri učencih večje zanimanje za 
naravoslovje in tehniko, ki žal tudi na 
naši šoli upada. Vemo pa, da bo v pri-
hodnosti zaposljivost na tem področju 
naraščala.
Astronomi so izračunali, da je v povpre-
čju 238 mrkov na stoletje. Od tega je kar 
28 odstotkov popolnih Sončevih mrkov. 
V Sloveniji je bil zadnji tak mrk viden 
leta 1999, naslednji pa bo leta 2081.

Opazovali smo delni Sončev mrk
Marca je na OŠ Orehek Kranj potekal tretji 
Festival naše prihodnosti. udeležilo se ga je 
okoli sto učencev iz več gorenjskih osnov-
nih šol, med drugim tudi šest učencev naše 
šole. Na festivalu so izvedli štirinajst delav-
nic z več področij (jezikovnega, geografske-
ga, likovnega, glasbenega, tehničnega, nara-
voslovnega, psihološkega, računalniškega). 
Potekale so delavnice izdelajmo računalni-
ško igrico, Priprava radijske oddaje, 3D prin-
ter, Letalsko modelarstvo, izdelava pručke, 
Mehurčkologija, Velikonočna delavnica, Dal-
macija, Zapojmo in skuhajmo po francosko 
... učenci so pridobili nova znanja in izkušnje 
ter se družili z učenci drugih šol. 
Anja Hajnrihar, koordinatorka za delo z  
nadarjenimi

Festival naše prihodnosti
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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

 obrezovanje sadnega drevja 

Ugodno vam ponujamo:
 vse vrste zemeljskih izkopov

 urejanje dvorišč in okolice
 posek in spravilo lesa

Gradbene storitve Jure Grilc, s. p.
Apno 70, Cerklje na Gorenjskem 
T: 051/393 504  
E: jure.grilc@gmail.com

Damjan Korošec

Ekipa kadetov Europcar Krvavec se je z 
zmagami v kvalifikacijah proti Medvo-
dam (64:44) in Ilirijo-Šentvid (65:46 in 
81:51) uvrstila v 1. državno ligo. Tam so v 
14 odigranih tekmah devetkrat zmagali: 
proti Idriji z 78:48, Mesariji Prunk Seža-
na s 56:50 in 86:47, LTH Castingu Škofja 
Loka s 63:59, Kolpi Črnomelj s 55:42 in 
71:44, Šenčurju Gorenjski gradbeni druž-
bi s 76:74 in 74:63 ter proti HPG Brežice s 
56:47. V tretjem delu sezone so proti naj-
boljšim slovenskim ekipam igrali zelo 
dobro, a nesrečno izgubili proti Plinstal 
Jančam (67:72), Ježici (68:69), Pingvi-
nom Ljubljana (76:81), prav ob koncu pa 
premagali Jesenice z 72:69.
Največ tekem (vseh 21) je odigral kape-
tan Tine Zevnik, največ točk pa je do-
segel Martin Škrlec (povprečno 17 na 
tekmo). Poleg njiju so igrali še Rok Jelič, 
Krištof Močnik, Lovro Sirc, Matej Remic, 
Miha Basej, Luka Žibert, Jan Zupan, 

Blaž Bolka, Žiga Fujan, David Zaplotnik, 
Tadej Milosavljevič, Lenart Sirc, Jakob 
Sirc, Žan Omers, Anže Lakatoš, Simon 
Vreček in Aljoša Rihtaršič. Ekipo sta zelo 
dobro pripravila in vodila trenerja Veli-
bor Damjanovič in Jure Korošec.
Zelo dobro sezono so odigrali tudi fan-
tje U-13 Mexicano Tonač Krvavec, saj so 
zmagali na 10 od 18 tekem. Premagali 
so tudi Triglav Elektro Gorenjska proda-
jo (33:23 in 40:30), Cerknico (29:19, 43:28 
in 43:19), Portorož (45:21, 44:11 in 43:14), 
Posavje Krško (40:23) ter Jesenice (36:33). 
Uspešno (6 zmag v 10 tekmah) pa v 1. 
SKL nastopa tudi ekipa U-11 Cisterna Kr-
vavec, v kateri meri moči s Parklji Beži-
grad, z Unionom Olimpijo zeleni (44:40 
in 68:58), OKŠ-Union Olimpijo (66:49 in 
54:49) in Šenčurjem Gorenjska grad-
bena družba (53:45 in 55:43). Dobro gre 
tudi ekipi U-9, mladinske ekipe pa se že 
vneto pripravljajo na majske kvalifika-
cije v državnih ligah ter na mednaro-
dne turnirje v Franciji (21.–27. maja).

Najuspešnejši so pionirji
V letošnjem letu je v Športnem društvu Krvavec 
najuspešnejša ekipa U-15 Europcar Krvavec.

Ekipa pionirjev Europcar Krvavec

Daniela močniK

Šahovsko dejavnost radi izberejo učenci 
razredne stopnje med aktivnostmi v po-
daljšanem bivanju. Število v skupini ni 
pomembno, a največkrat presega 20 učen-
cev. V letošnjem šolskem letu sta delovali 
skupini v Cerkljah in Zalogu. Po usvojenem 
osnovnem znanju sledijo tekmovanja na 
nacionalni ravni in turnir na lokalni. Sle-
dnjega smo sklenili 16. aprila v PŠ Zalog. 
Udeležilo se ga je 14 učencev ob prisotnosti 
staršev, ki so skrbno spremljali igro svojih 
nadobudnežev, zavedajoč se, da šah dvigu-
je kreativnost, koncentracijo in spomin, da 
razvija ustvarjalno mišljenje, da brez šaha 
ni polnovredne vzgoje umskih sposobnosti, 
pa tudi, da ima šah vzgojni element špor-
ta. Igralec je izključno odvisen le od sebe 
in sam odgovoren za svoj dosežek. Kljub 
vsemu pa velja, da je pomembno sodelova-
ti. Zmagovalec turnirja je bil Tadej Fritz, na 
tekmovanju Šahovske zveze Slovenije pa je 
cerkljanske vrste vzorno zastopal prvošolec 
Matija Bolka. Vsem iskrene čestitke, Lilijani 
Skubic zahvala za skrb pri organizaciji krož-
ka in turnirja, Občini Cerklje pa za vsestran-
sko podporo. In še mentoričin nasvet: Tudi 
med zasluženimi počitnicami ne pozabite 
na kraljevsko igro – igro nad igrami.

mladi šahisti



Ponujamo vam: 
 razčesavanje  striženje  

 trimanje  kopanje  
 nego oči, ušes in krempljev  

 celotno nego

Pasji salon Bela
Lucija Mali, s. p., 
Potoče 1a, 4205 Preddvor

Delovni čas po dogovoru.  
Naročanje na: 041/692 770
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Trg Da vo ri na Jen ka 9
4207 Cer klje, tel.: 04/252 13 21

De lo vni čas: od 6. do 22. ure
to rek za pr to

Matjaž Tičar, s. p.
GSM: 041 338 038
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AnA Šubic, fOTO: gORAZD KAVČiČ

Osnovna šola Davorina Jenka je sre-
di marca v Kulturnem hramu Ignaci-
ja Borštnika priredila že 15. dobrodelni 
koncert Podarim ti pesem, na katerem 
njeni učenci predstavijo svoje različ-
ne talente. Koncert so letos izvedli kar 
petkrat; dvakrat za učence, trikrat pa 
za občane. V dveurnem programu se 
je občinstvu s petjem, igranjem na in-
štrumente in plesom predstavilo kar 
dvesto nastopajočih. Temu primerno 
je bil raznolik tudi njihov program: od 
modernejših pop in rok skladb, naro-
dno-zabavnih viž in zimzelenih melodij 
do plesnih točk, ritmične gimnastike, 
humorističnih dramskih prizorov ...
»V glavah slovenskih avtorjev bese-
dil in glasbe je nastalo veliko krasnih 
skladb. Nekaj teh ste slišali tudi nocoj,« 
je obiskovalce nagovorila ravnatelji-
ca Damijana Božič - Močnik in se za-
hvalila vsem nastopajočim, ki so svoje 
talente delili v dobrodelni namen. S 

prostovoljnimi prispevki so letos zbrali 
dobrih tri tisoč evrov. Dobri dve tretjini 
izkupička so namenili v šolski sklad, 
preostanek pa Družinskemu in mla-
dinskemu centru Cerklje, ki po bese-
dah ravnateljice že vseh deset let delo-
vanja dobro sodeluje s šolo, saj njegovi 
mladi prostovoljci učencem pomagajo 
do boljših rezultatov: »Enim pomagajo 
z učenjem izboljšati oceno, drugim po-
magajo dvigniti samopodobo, tretjega 
učijo komunicirati v slovenščini, četr-
temu z mediacijo pomagajo razrešiti 
kakšne stare zamere …«
Cerkljanski učenci sicer zelo radi sode-
lujejo na koncertu Podarim ti pesem, 
vsak pa mora še pred koncertom svoje 
talente pokazati na avdicijah. »Trudimo 
se, da skoraj vsem omogočimo nastop, 
nekatere zato združimo tudi v skupine. 
Veseli smo, da je na ta način nastalo 
že kar nekaj glasbenih skupin, ki so z 
delovanjem nato nadaljevale, prav tako 
pa tudi, da se na prireditev radi vrača-
jo nastopat tudi nekdanji učenci. Sicer 

Pesem podarili v dobrodelne namene
Na letošnjih dobrodelnih koncertih Podarim ti pesem so za šolski sklad  
ter mladinski in družinski center zbrali več kot tri tisoč evrov.

Med najmlajšimi nastopajočimi je bila 
drugošolka Iza Kern, ki je zapela pesem  
Ne čakaj na maj. 

Brata Anže in Matija Demšar sta moči združila v Kekčevi pesmi. Sestri Lucija in Klara Jenko sta zaigrali Slakovo vižo Pod Poncami. 

pa je poleg dobrodelnosti in predstavitve 
talentov namen koncerta tudi mladim 
pokazati, da lahko prosti čas koristno po-
rabijo za svojo osebno rast,« je dejala uči-
teljica Breda Žargaj, članica pripravljal-
nega odbora, ki ga sestavljajo še Irma 
Bezovšek, Irma Močnik in Ana Žagar.




