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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: Nonparel, d.o.o. NOVICE IZPOD KRVAVCA, številka 3, so 
priloga 46. številke Gorenjskega glasa, 10. junija 2016, 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: Barletov memorial / Foto: Tina Dokl

ANA ŠUBIC, FOTO: MATIC ZORMAN

• Na zadnji seji so občinski svetniki 
sprejeli že drugi rebalans letošnjega 
proračuna, da bo občina lahko že letos 
v celoti povrnila kredit. Zakaj ste se od-
ločili za ta korak? 
"Rebalans je bil namenjen dvema ključ-
nima zadevama. Kot prvo bomo že letos 
povrnili celoten kredit, saj imamo na 
računu dovolj sredstev. Izkazalo se je na-
mreč, da bodo nekatere investicije stale 
manj, kot so predvidevali projektantski 
predračuni. Odplačati moramo še 575 
tisoč evrov kredita. S tem se bomo izo-
gnili negativnim obrestim za pozitivno 
stanje na računu in stroškom obresti za 
posojilo. Čeprav smo s prvotne 2,7-odsto-
tne obrestne mere prišli na 1,5-odstotno, 
je to še vedno predrago. Gospodarneje 
je, da občina kredit v celoti poplača. Če 
bo treba, bomo raje zaprosili za novega. 
Prepričan sem, da bo cenejši. Zadovo-
ljen sem, da bomo po dveh letih in pol 
ponovno brez kredita – in to kljub temu 
da smo izvedli številne velike investicije 
in da se že pripravljamo na nove. Poleg 
tega smo z rebalansom predvideli priliv 
sedemsto tisoč evrov iz naslova komu-
nalnega prispevka, ki ga pričakujemo 
od bodočega investitorja v poslovno-le-
tališki coni, avstrijskega logističnega 

podjetja Cargo partner, ki v Sloveniji že 
zaposluje devetdeset ljudi in namerava 
od Raiffeisen banke kupiti pet hektarov 
veliko zemljišče. Po prejemu komunal-
nega prispevka se bo občina lotila iz-
gradnje 3,2 kilometra dolgega vodovoda 
Velesovo–Praprotna Polica–letališče, ka-
terega vrednost je ocenjena na 850–900 
tisoč evrov. Urediti bo treba tudi nekate-
ro drugo infrastrukturo, kanalizacijo in 
cesto, a vodovod je najnujnejši za zače-
tek komunalnega opremljanja te cone. 
Ob tem lahko dodam še, da je Direkcija 
RS za infrastrukturo izbrala izvajalca 
gradnje obvoznice mimo letališča, naj-
ugodnejša je bila 2,6 milijona evrov vre-
dna ponudba podjetja SGP Pomgrad, kar 
je precej manj od projektantske ocene, 
ki je znašala 5,4 milijona evrov. Do pod-
pisa pogodbe z izvajalcem še ni prišlo."
• Občina namerava prodati 145 delnic 
Gorenjske banke in 7,3-odstotni usta-
noviteljski delež v Komunali Kranj. 
Zakaj?
"Splošno znano je, da je Gorenjska ban-
ka naprodaj, njen trenutno največji la-
stnik Sava, d. d., ki je v postopku prisil-
ne poravnave, pa je v ta namen že začel 
oblikovati konzorcij za prodajo več kot 
50-odstotnega deleža banke. Občina Cer-
klje bo tako kot tudi nekatere druge obči-
ne, recimo Kranj in Šenčur, pristopila h 

konzorciju, saj računamo, da bomo tako 
lahko še največ iztržili za 145 delnic, ki 
so v naši lasti. Nazadnje, 31. marca 2015, 
je bila srednja likvidacijska vrednost na-
vadne delnice Gorenjske banke ocenjena 
na 298 evrov, tako da je vrednost naše-
ga deleža 31. marca 2015 ocenjena na 
43.210 evrov. Prodajali ga bomo po me-
todi neposredne sklenitve pogodbe, saj 
ocenjujemo, da bo na ta način dosežen 
največji ekonomski učinek. Prodati pa 
nameravamo tudi celotni 7,3-odstotni 
ustanoviteljski delež v Komunali Kranj. 
Z izgradnjo kanalizacije in s priključitvi-
jo na čistilno napravo Domžale-Kamnik 
smo namreč lani kupili 2-odstotni delež 
v javnem podjetju Centralna čistilna na-
prava Domžale-Kamnik, poleg tega pa 
smo letos storitev ravnanja s komunal-
nimi odpadki s Komunale Kranj prene-
sli na novega izvajalca Snago. Ker se to-
rej Komunali zmanjšuje obseg izvajanja 
javnih gospodarskih služb na območju 
Cerkelj, želi občina prodati delež v tem 
javnem podjetju. Vrednost prodaje bo 
skladna s cenitvijo vrednosti družbe Ko-
munala Kranj."
• Slišati je, da nekateri občani niso 
prav vestni pri plačevanju komunal-
nega prispevka ...
"Neplačnikov je ogromno. Letos smo iz-
dali okoli 530 odločb o odmeri komunal-

FRANC ČEBULJ, ŽUPAN OBČINE CERKLJE 
NA GORENJSKEM

Znova brez  
dolga
"Po dveh letih in pol bo 
Občina Cerklje ponovno 
brez kredita – in to kljub 
temu da smo izvedli 
številne velike investicije  
in da se že pripravljamo  
na nove," je zadovoljen 
župan Franc Čebulj.
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nega prispevka, več kot tisoč jih še bomo. Sklenjenih je 280 pogodb, 
priklopov pa je bilo doslej samo 85. Se pa občani morajo zavedati, da 
se je treba na podlagi odločbe v pol leta priklopiti na kanalizacijo, 
četudi pogodbe še niso podpisali. Večina se sicer odloča za plačilo na 
dvajset obrokov, tudi številni taki, ki bi komunalni prispevek lahko 
poravnali v enkratnem znesku. Na tem mestu bi še enkrat opozoril, 
da se je treba dosledno držati dogovora oz. pogodbe, kjer je jasno na-
pisano, da v primeru nerednega plačevanja sledijo zamudne obresti. 
Glede na to, da smo šli občanom naproti s 50-odstotnim popustom, 
bi si zaslužili več spoštovanja, ne nazadnje se s tem trudimo občini 
zagotoviti primerno raven razvoja, kar se ekologije tiče. Ne le da ga 
bo Evropa zahtevala, tudi mi sami ga potrebujemo."
• Občane zanima, kdaj in kje se bo nadaljevala gradnja optičnega 
omrežja?
"V Gratelu so mi obljubili, da se ta teden začne gradnja v Velesovem, 
potem pa se bodo lotili Pšate, Poženika, Šmartnega in Glinj. Upam, 
da bo jeseni gradnja optike v nižinskem delu občine končana. V vi-
sokogorskem območju je veliko pokritega s signalom, ponekod pa 
bodo položili tudi optični kabel."
• Dva meseca je, kar je ravnanje z odpadki v vaši občini prevzela 
Snaga. So začetne težave že odpravljene?
"V nižinskem delu je nastal problem glede velikosti zabojnikov za 
mešane komunalne odpadke. Občani, ki opažajo, da je 240-litrski 
zabojnik prevelik zanje, se lahko na Snagi dogovorijo za zamenjavo 
z manjšim, vendar po faktorju 30 litrov na osebo, kar pomeni, da 
ima lahko štiričlansko gospodinjstvo 120-litrski zabojnik. Se je pa 
treba obrniti direktno na Snago in ne na Občino Cerklje, saj mi ne 
moremo reševati teh težav.
Večji problem je na višinskem območju. Pojavljajo se zahteve po 
večjem številu zabojnikov, zato bi bilo korektno, da prosilci povedo, 
koliko ljudi ali turistov je na črno nastanjenih pri njih. Po podat-
kih je na tem območju 823 ljudi in približno toliko objektov, kar ne 
more zdržati. To je zatečeno stanje, ki ga prej Komunala Kranj ni 
uredila, zdaj pa zahtevamo, da se evidentirajo vsi, ki tam odpadke 
odlagajo, tudi neobčani, ki živijo tam in oddajo turistične kapaci-
tete. Iz evidenc za plačilo turistične takse ne beležimo dejanskega 
števila gostov. Nepravilnosti bi lahko bolj učinkovito ugotavljala 
tudi inšpekcija, sicer pa sedaj sami na več segmentih pridobivamo 
podatke. 
Bi pa opozoril še, da bi si občani zneske na položnicah lahko znižali 
za nekaj evrov z bolj doslednim ločevanjem odpadkov, saj bi s tem 
zmanjšali tudi faktor mešanih komunalnih odpadkov, ki za našo 
občino znaša 30 litrov/osebo. Je pa k tej številki precej pripomoglo 
višinsko območje, kjer so številni lastniki vikendov odpadke odla-
gali v skupne zabojnike, zavedeni pa niso bili nikjer. Na nekaterih 
mestih bodo še skupni zabojniki, bomo pa skušali urediti, da bo čim 
več ljudi imelo individualne zabojnike."
• RTC Krvavec bo kmalu spet naprodaj. Se bo občina znova pote-
govala za nakup?
"Ta tema bo bolj aktualna jeseni. Za zdaj lahko povem, da se je obči-
na še vedno pripravljena pogovarjati o nakupu RTC Krvavec, vendar 
ne več celotnega, ampak kontrolnega deleža. Najprej želim dobiti 
jasne smernice, kaj lastnik Unior in slaba banka želita in koga še 
morda vidita kot potencialnega kupca. Menim, da bi se v odkup 
družbe lahko vključili tudi pašna skupnost, turistični ponudniki iz 
lokalnega in širšega okolja, morda kakšna turistična agencija. Tak 
model lastništva smučarskih centrov poznajo v sosednji Avstriji in v 
drugih alpskih državah. Če Krvavec neha obratovati, to ne bo samo 
problem Občine Cerklje, ki jo bo pestila razpadajoča infrastruktura 
in s tem povezano onesnaženje, pač pa bo širši slovenski prostor 
izgubil t. i. sindikalistično smučišče, kakor mu sam pravim."

ANA ŠUBIC

Javni razpis za največjo letošnjo investicijo – gradnjo 
kanalizacije v Gradu skupaj z obnovo glavne ceste sko-
zi naselje – še ni končan. "Na tem območju predvide-
vamo tudi gradnjo vodovoda, elektrifikacijo, plinifika-
cijo, javno razsvetljavo, T-2 ... Naj dodam, da nam je 
uspelo odkupiti tudi nekdanjo Milharjevo gostilno, ki 
jo bomo porušili, cesta bo tako varnejša, poleg tega pa 
bo Grad dobil še vaško jedro," je pojasnil župan Franc 
Čebulj.
Nadaljevala se bo gradnja vodovoda Zgornji Brnik, v 
drugi fazi proti letališču. Pogodbo z najugodnejšim 
ponudnikom, Gorenjsko gradbeno družbo, v vredno-
sti 126 tisoč evrov so že podpisali. Letos je predvide-
no tudi dokončanje kanalizacije v naseljih Glinje in 
Lahovče. "V postopku je pridobivanje gradbenega do-
voljenja za kanalizacijo v Ulici Josipa Lapajne v Cer-
kljah, sicer pa imamo trenutno v pripravi okoli deset 
projektov za ureditev kanalizacije in vodovoda tako 
sekundarnega kot primernega pomena, med drugim 
za Krvavško cesto, odseke v Vopovljah, Spodnjem in 
Zgornjem Brniku, Zalogu ..., lotili smo se tudi visoko-
gorskega območja," je dejal župan.

Na javno naročilo za obnovo občinskih cest v letih 
2016 in 2017 je prispelo več ponudb v cenovnem raz-
ponu od 426 do 890 tisoč evrov, projektantska ocena 
pa je bila 1,2 milijona evrov. Najugodnejši izvajalec še 
ni pravnomočno izbran. Med večje odseke sodijo pre-
plastitev ceste Ravne–Stiška vas z ureditvijo ovinka 
na Škerjančevem, preplastitev ceste od naselja Grad 
do spodnje postaje žičnice, asfaltiranje makadam-
skega odseka na Lenartu proti občini Kamnik in ne-
kaj manjših odsekov v Zalogu, Adergasu in Spodnjem 
Brniku ter preplastitev ceste v Lahovčah.

Prihaja čas gradenj
Občina Cerklje se pripravlja na 
izvedbo več investicij.

Nadaljevala se bo gradnja vodovoda na Zgornjem Brniku, in 
sicer proti letališču. / Foto: arhiv Občine Cerklje
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ROBERT ŠEBENIK, VODJA POLICIJSKEGA OKOLIŠA

V tem času domači kraji postanejo nekako bolj pusti in umir-
jeni zaradi odhoda ljudi na letne dopuste, a hkrati se tukaj po-
javijo turisti, ki želijo ravno tako pridobiti pozitivno energijo. 
Na območju Cerkelj je tudi v tem času turistično atraktiven 
Krvavec, kjer organizirajo razne družabne prireditve, zelo obi-
skan, največ sicer ob koncu tedna, a ceste so nenehno polne 
prometnih udeležencev v tej smeri.
Glede na odsotnost domačinov in prisotnost turistov je smi-
selno, da upoštevate predloge policistov za čas, ko zapustite 

svoj dom in odpotujete. Pred odhodom nikakor ne razglašajte, 
kdaj, kam in za koliko časa boste odsotni. S sosedi ali sorodni-
ki se dogovorite, da vam vsakodnevno praznijo poštni nabiral-
nik, v večernem času naj vam nekdo za kratek čas vklopi luči 
po stanovanju, prižge radio ali televizijo, odpre okna (seveda 
ob njegovi prisotnosti) in tako vzbudi občutek mimoidočih, da 
stanovanje ali hiša ni prazna. Na tak način lahko sami največ 
prispevate k temu, da se potencialni vlomilci odstranijo.
Poleti je na cesti tudi ogromno kolesarjev in motoristov, zato 
vozniki osebnih avtomobilov prilagodite hitrost glede na go-
stoto prometa, stanje in lastnosti vozišča. Posebej bodite po-
zorni na naše najmlajše, ki se vozijo tudi z rolerji in drugimi 
prevoznimi sredstvi za otroke. Oni so namreč v času šolskih 
počitnic kot najšibkejši udeleženci v prometu najbolj izposta-
vljeni nevarnosti ob cesti in na njej. Starše pa ob tem opozar-
jam, naj otrokom ne dovolijo uporabe kolesa brez varnostne 
čelade. Lep zgled je tudi, da jo uporabljamo še sami. Želim 
vam vse dobro, predvsem pa naj bo varno, kjerkoli že boste.

Varno v poletne dni
Pred nami je najlepši letni čas, ko se vsi poskušamo sprostiti po napornem obdobju  
in nam misli uidejo na morje, v gore ali kam, kjer si lahko naberemo novih moči.

Vljudno vabimo vsa društva v občini Cerklje na Gorenjskem, da 
sodelujejo pri pripravi praznovanja občinskega praznika v me-
secu septembru. S kulturnimi, športnimi in drugimi prireditvami 
bomo izkazali spoštovanje Ignaciju Borštniku, enemu največjih 
slovenskih igralcev, režiserjev in dramaturgov, rojenemu v Cer-
kljah na Gorenjskem. Prosimo vas, da svoje programe in predlo-
ge za praznovanje pisno posredujete najkasneje do 10. avgusta 
2016 na naslov: Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina 
Jenka 13, 4207 Cerklje, ali na e-naslov: obcinacerklje@siol.net. 
Številka: 030-01/2016-01 
Datum: 31. 5. 2016

Župan Franc Čebulj l.r.

OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM 
Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje
E-pošta: obcinacerklje@siol.net 
Tel.: 04 28 15 800, faks: 04 28 15 820 

Vabilo društvom za sodelovanje  
ob občinskem prazniku 2016

Občina Cerklje na Gorenjskem tudi letos organizira izbor naj-
bolj urejenih vasi, ulic in poslovnih objektov v občini Cerklje na 
Gorenjskem. Izbor poteka v povezavi s projektom Moja dežela 
– lepa in gostoljubna, ki ga izvaja Turistična zveza Slovenije. 
Ocenjevanje bo potekalo med junijem in septembrom, in sicer 
v šestih različnih kategorijah. Udeleženci ocenjevanja so vse 
vasi, ulice, stanovanjski objekti, kmetije, turistični in poslovni 
objekti v občini Cerklje na Gorenjskem. Cilj projekta je izboljša-
ti kakovost življenja v občini, spodbuditi sodelovanje in pove-
zovanje občanov pri urejanju okolice in objektov. S projektom 
želimo poskrbeti za večjo privlačnost celotnega območja obči-
ne, prispevati h kakovostnejšemu življenju ter k trajnostnemu 
razvoju v urejenem in zdravem okolju. Z vključenostjo v projekt 
bomo vsi skupaj prispevali k večji turistični privlačnosti in pro-
mociji občine ter razvoju okoljske zavesti. 

Občina Cerklje na Gorenjskem,
župan Franc Čebulj

Cerklje – lepe in gostoljubne 2016

w
w

w
.c

er
kl

je
.s

i

Občina Cerklje na Gorenjskem obvešča, da je objavila na svo-
ji spletni strani JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo stavbnih 
zemljišč v lasti Občine Cerklje na Gorenjskem, in sicer za nepre-
mičnini: parc. št. 431 in 432/17, obe k.o. 2118 – Cerklje v sku-
pni izmeri 1354 m2, ki v naravi predstavljata nezazidani stavbni 
zemljišči ob Slovenski cesti v naselju Cerklje. Nepremičnini se 
prodajata kot celota. 

Obvestilo
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Zavod za turizem Cerklje v sodelovanju z drugimi sodelujočimi 
partnerji vabi vsa društva, podjetja, obrtnike, kmetije, gostin-
ce in posameznike, da s svojo predstavitvijo soustvarjate utrip 
letošnje prireditve Fest po rokovem, ki se bo odvijala v soboto, 
27. avgusta 2016. 
Letošnji Fest po rokovem je terminsko ugodnejši in združuje več 
športnih, kulturnih in zabavnih vsebin v enem dnevu, s čimer 
želimo zadovoljiti interese več različnih skupin obiskovalcev. 
Ob pestrem dogajanju še posebej omenimo popoldanski Fol-
klorni festival z več gostujočimi skupinami, ki se bo odvijal na 
prostem pred šolo in kjer je zadostna gostinska ponudba za 
obiskovalce še zlasti pomembna. Vljudno prosimo gostince, da 
nam čim prej sporočite, ali bi radi sodelovali.
Uspeh tega praznika Cerkelj je zagotovo lahko bogatejši tudi 
zaradi vašega sodelovanja in združitve moči pri promociji. Ve-
seli bomo vaše odločitve, da obiskovalcem predstavite svojo 
dejavnost ter jim omogočite nakup svoje ponudbe. 
Pridružite se nam čim prej oziroma do 15. julija 2016 na info@
tourism-cerklje.si ali pa nas pokličite na številko 04 28 15 822. 

Zavod za turizem Cerklje

Fest po rokovem – Vabilo k sodelovanju
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ANA ŠUBIC

Stanovalci in zaposleni v Domu Taber v Šmartnem so podpisa-
li peticijo, da bi dom še naprej vodil dosedanji v. d. direktorja 
Zdravko Kastelic, čeprav se sploh ni prijavil na zadnji razpis 
za direktorja in tudi ne izpolnjuje izobrazbenih zahtev. Zbrali 
so podpise 116 od 150 stanovalcev in 69 zaposlenih, peticijo pa 
so predali svetu zavoda, ki vodi postopek izbire direktorja. Na 
razpis se je sicer prijavilo enajst kandidatov.
"Stanovalci smo zelo zadovoljni z oskrbo, odnosom zaposlenih, 
kot da bi bili ena družina. Sploh tisti, ki smo že prej bivali v do-
movih, vemo, da je razlika velika," je povedala pobudnica peti-
cije Helena Vončina. Predstavnica zaposlenih Špela Grahovec je 
dodala, da Kastelica podpirajo tudi vsi njeni sodelavci. Kastelic 
pa se je na peticijo odzval z ugotovitvijo, da je ob taki podpori 
pripravljen dom še naprej voditi. Kot pravi, si za velik uspeh 
šteje, da je dom že po petih mesecih začel poslovati pozitivno.
Peticijo so poslali tudi županu Francu Čebulju, ki je z delom 
Kastelica zelo zadovoljen: "Čeprav nima ustrezne izobraz-
be, kaže sposobnosti na tem področju. Kljub šikaniranju in 
anonimnim prijavam je projekt neobremenjeno pripeljal do 
konca, dom pa danes uspešno deluje. Dokaz kakovosti je tudi 
podatek, da je na čakalni listi okoli 200 prosilcev, od tega je 80 
kandidatov za takojšnji sprejem."
Stanovalci in zaposleni so župana seznanili tudi z zahtevo, da 
občinski svet čim prej sprejme nov akt o ustanovitvi zavoda, s 

katerim bodo tudi oni dobili svoja predstavnika v svetu zavo-
da, v katerem so zdaj le trije predstavniki ustanovitelja, Občine 
Cerklje, kar jim omogoča zakon o zavodih. Župan pravi, da je 
občinskemu svetu že dvakrat neuspešno ponudil v potrditev 
novi akt o ustanovitvi zavoda: "Bojim se, da bo nastal problem, 
za katerega bom moral na koncu odgovarjal jaz, ne pa tisti, ki 
se poigravajo s tako resno zadevo."

V Domu Taber podpirajo Kastelica
Stanovalci in zaposleni v Tabru želijo svoja predstavnika v svetu zavoda  
in Zdravka Kastelica za direktorja doma.

Stanovalka Helena Vončina in predstavnica zaposlenih Špela 
Grahovec sta zbrali 185 podpisov proti zamenjavi direktorja. Na razpis 
se je sicer prijavilo enajst kandidatov.

Komorni moški pevski zbor Davorina Jenka Cerklje je za pra-
znovanje srebrnega jubileja naše države pripravil večer domo-
ljubnih pesmi z naslovom Mejniki slovenstva. Na prireditvi 
bomo s pesmijo, besedo in sliko predstavili dogodke in osebno-
sti v tisočletni zgodovini Slovencev, ki so odločilno vplivali na 
razvoj slovenskega naroda. Začeli bomo v Karantaniji, ki je bila 
prva znana slovenska državna tvorba. V literaturi prvenstvo 
vsekakor pripada Brižinskim spomenikom, v glasbi pa Jakobu 
Petelinu Gallusu. Skozi vso slovensko zgodovino so posejani ka-
mni, na katerih sloni mogočna zgradba slovenske kulture. Se-
veda so pogostejši v novejši zgodovini in tako bo oblikovan tudi 
koncertni spored. Nemogoče je, da bi s petnajstimi pesmimi, 
kolikor jih bo vseboval spored, povedali vse, vendar obljublja-
mo, da ne bomo izpustili nobenega pomembnega mejnika, ki je 
oblikoval Slovence na poti v samostojnost. Vabljeni torej na pot 
od mejnika do mejnika, od pesmi do pesmi, v petek, 17. junija, 
ob 20. uri v Kulturni hram Ignacija Borštnika v Cerkljah.

Mejniki slovenstva
V petek, 17. junija, ste vabljeni na koncert 
domoljubnih pesmi ob srebrnem jubileju 
Slovenije.

Spoštovani občanke in občani!
Ob dnevu državnosti in praznovanju 25-letnice samostoj-

nosti Slovenije vas vljudno vabimo 

v soboto, 25. junija 2016, ob 18. uri 
v velesovsko cerkev  

Marijinega oznanjenja v Adergasu k 
SLOVESNI MAŠI ZA DOMOVINO, 

po maši pa v park pred cerkvijo na SLOVESNI KULTURNI 
PROGRAM v počastitev praznika slovenske državnosti in 
25-letnice samostojnosti Slovenije.

Organizatorji dogodka Občina Cerklje na Gorenjskem v so-
delovanju s Kulturnim društvom Pod Lipo iz Adergasa in 
Župnijo Velesovo vas po slovesnem programu vabijo na 
pogostitev. Vljudno vabljeni!

Občina Cerklje na Gorenjskem,
župan

Franc Čebulj
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ANA ŠUBIC, FOTO: JANEZ KUHAR

Prostovoljno gasilsko društvo Cerklje je 
minulo soboto pred Osnovno šolo Davo-
rina Jenka v Cerkljah organiziralo že 29. 
Barletov memorial, tekmovanje v spo-
min na Frana Barleta, starosto sloven-
skega gasilstva. Udeležba je bila znova 
zelo dobra, saj je tekmovalo kar 96 ekip iz 
sedemnajstih gasilskih društev. Tako kot 
vsako leto so tudi tokrat društvu z največ 
osvojenimi točkami podelili pokal Obči-
ne Cerklje, ki ga je s precejšnjo prednostjo 
znova osvojilo domače društvo, sledila 

sta PGD Hotemaže in PGD Zgornji Brnik. 
Članice in člani so tekmovali s pomočjo 
več kot 130 let stare brizgalne. Največ 
znanja, moči in spretnosti so pri članih 
pokazali PGD Hotemaže 3, drugi je bil 
PGD Cerklje 3 in tretji PGD Zgornji Brnik 
2. Med članicami so slavile gasilke PGD 
Prebačevo - Hrastje 1 pred ekipama PGD 
Lahovče 1 in PGD Hotemaže 1. Mladina od 
12 do 15 let se je pomerila v prenosu vode 

in zbijanju tarče, prva tri mesta pa so 
osvojile ekipe PGD Cerklje. Mladina do 11 
let je tekmovala v prenosu vode; slavila je 
ekipa PGD Cerklje 1 pred PGD Lahovče 2 in 
PGD Hotemaže 2. V tekmovanju za največ 
načrpane vode so bili najboljši PGD Hote-
maže 1, PGD Cerklje 2 in PGD Hotemaže 2.
Organizatorji so z mislimi že pri jubilej-
nem, 30. Barletovem memorialu, za ka-
terega obljubljajo, da bo nekaj posebnega. 

Pokal občine 
spet ostal doma
Na Barletovem memorialu 
je tudi letos s precejšnjo 
prednostjo slavilo PGD 
Cerklje.

Pokal Občine Cerklje je iz rok poveljnika Gasilske zveze Cerklje Blaža Kaplenika prevzela 
mentorica cerkljanske gasilske mladine Melita Kropivnik.

JANEZ KUHAR

Z gasilsko mašo so v nedeljo, 8. maja, prvič 
tudi v podružnični cerkvi sv. Simona in Juda 
Tadeja gasilci Prostovoljnega gasilskega 
društva Spodnji Brnik - Vopovlje in duhov-
nik Lucijan Potočnik počastili god zavetnika 
gasilcev, sv. Florjana. Prve Florjanove maše 
se je udeležilo več kot štirideset gasilcev. 
Pri bogoslužju sta prepevala mešani cerkve-
ni pevski zbor pod vodstvom Mateje Stare 
in otroški pevski zbor. Pri sveti maši je du-
hovnik Lucijan Potočnik v nagovoru poudaril 
pomen in pohvalil delo gasilcev, ki razdajajo 
sebe, ko so drugi pomoči potrebni. Nato je 
blagoslovil gasilsko opremo, prapor društva, 
ki je bilo ustanovljeno 1951. leta, in gasil-
sko vozilo. Kot so povedali gasilci, jim tovr-
stni dogodki pomenijo veliko, saj se ob njih 
spomnijo tudi tistih, ki jih ni več v njihovih 
vrstah, so jim pomagali v stiski ter jim dali 
vedeti, da niso sami. Za darovano mašo in 
blagoslov se je zahvalil predsednik PGD 
Spodnji Brnik - Vopovlje Aleš Ropotar. Gasil-
ci prostovoljnih gasilskih društev Cerklje in 
Zgornji Brnik pa so se na tradicionalni Florja-
novi maši v župnijski cerkvi v Cerkljah zbrali 
v sredo, 4. maja. Mašo v čast zavetnika ga-
silcev je daroval župnik Stanislav Gradišek. 

Prvič Florjanova nedelja 
na Spodnjem Brniku

Florjanova nedelja prvič tudi na Spodnjem Brniku

Na 17. orientacijskem pohodu gasilske mladine, ki ga je Gasilska zveza Gorenjske maja 
priredila v Naklem, so sodelovale tudi ekipe iz cerkljanskih prostovoljnih gasilskih društev. 
Še posebej uspešne so bile pionirke PGD Cerklje Maša, Maja in Anja, ki so se z zmago 
uvrstile na državno tekmovanje, ki bo septembra v Kopru. Zelo dobro so se odrezali tudi 
pripravniki PGD Cerklje, ki so bili četrti, in ekipa mladincev PGD Zgornji Brnik, ki je v svoji 
kategoriji osvojila peto mesto. Regijskega tekmovanja v Naklem so se udeležili tudi mladi 
gasilci iz prostovoljnih gasilskih društev Spodnji Brnik - Vopovlje, Lahovče, Zalog pri Cer-
kljah in Šenturška Gora. A. Š.

Pionirke iz Cerkelj na državno tekmovanje
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Mercator je sredi maja sklenil že tretji vse-
slovenski donatorski projekt Radi delamo 
dobro, ki je potekal tudi v marketu v zgor-
njem delu Cerkelj. Tam so kupci ves april 
lahko glasovali za Društvo upokojencev 
Cerklje (DU), Marijin vrtec ali Prostovoljno 
gasilsko društvo Cerklje. Slednje je prejelo 
največ njihovih glasov in s tem tudi donaci-
jo v višini tisoč evrov, ki jo bodo namenili za 
nakup novih zaščitnih rokavic za operativne 
gasilce. Drugouvrščeni Marijin vrtec je pre-
jel darilno kartico v vrednosti dvesto evrov, 
tretjeuvrščeni DU Cerklje pa darilno kartico 
za sto evrov. J. Ku. 

Gasilci zmagovalci  
donatorske akcije

ANA ŠUBIC

V začetku maja so v Prostovoljnem gasil-
skem društvu Štefanja Gora (PGD) slove-
sno prevzeli novo gasilsko vozilo. Kot je 
pojasnil predsednik PGD Marjan Polaj-
nar, gre za zelo veliko pridobitev, za ka-
tero so si v društvu prizadevali kar deset 
let.  Namensko gasilsko vozilo Mercedes 
Sprinter 4x4, kategorije GV1, je namenje-
no prevozu moštva do devet oseb in opre-
me na intervencije, vaje in tekmovanja. 
Ključe sta gasilcem predala boter vozila 
Andrej Kosec in župan Franc Čebulj. Vozi-
lo je skupaj z opremo stalo 77 tisoč evrov, 

Novo vozilo za gasilce na Štefanji Gori
PGD Štefanja Gora je bogatejše za novo gasilsko vozilo. V vasi so ponosni tudi na 
prenovljeni dom gasilcev in krajanov ter druge uspešno izvedene projekte. 

od tega je 50 tisoč prispevala Občina Cer-
klje, ostalo pa društvo in donatorji. Za-
menjalo je 30 let staro vozilo znamke 
TAM, v voznem parku gasilcev na Štefa-
nji Gori pa sta še starejše terensko vozilo  
in traktorska cisterna.
Na slovesnosti ob prevzemu gasilskega vo-
zila pa so se na Štefanji Gori veselili tudi 
drugih pridobitev. Preno vili so dom gasil-
cev in krajanov, vanj vgradili centralno 
ogrevanje, notranje in zunanje sanita-
rije, zamenjali garažna vrata z novimi, 
dvižnimi, ter izdelali garderobne omare. 
Sočasno se je uredil tudi prepis zemljišča, 

kjer stoji dom, z Občine Cerklje na PGD. Na 
prireditvi se je predsednik vaške skupno-
sti David Štirn še posebej zahvalil županu 
in vsem drugim, ki so vaščanom poma-
gali pri uresničitvi še nekaterih drugih 
pomembnih projektov: prenosu funkci-
onalnih zemljišč s strani Lovske družine 
Krvavec na vaščane, ki jih že od nekdaj 
uporabljajo, ustanovitvi novega društva 
Agrarna skupnost Štefanja Gora, ki je v 
fazi prevzema večjega dela kmetijskih ze-
mljišč nekdanje Frajke, ter zaključku izgra-
dnje optičnega omrežja in montaži mobil-
nega oddajnika podjetja T-2.

Novo gasilsko vozilo so na Štefanji Gori slovesno prevzeli v začetku maja.

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

Prodaja vrtnih strojev različnih proizvajalcev,  
servis in popravilo vseh vrtnih strojev na naši lokaciji! 

VABLJENI v trgovino AGROTEHNIKA  
v ŠENČURJU, Beleharjeva 6a.

Servis in prodaja  
vrtnih kosilnic in  

prekopalnikov.

ŠIVILJSKI SERVIS
ŠIVANJE PO MERI

GSM: 031 641 335

ponedeljek, sreda, petek

torek, četrtek

14h - 18h

9h - 14h

GRILC
ŠIVILJSTVOŠIVILJSTVO

ŠIVILJSKI SERVIS
ŠIVANJE PO MERI

GSM: 031 641 335

ponedeljek, sreda, petek

torek, četrtek

14h - 18h

9h - 14h

GRILC

tabla.pdf   1   20.6.2015   17:35:36

P
R

E
VO

Z
N

IŠ
T

VO
 M

A
R

TI
N

 G
R

IL
C

 S
.P

.,
 U

LI
C

A
 4

. 
O

K
TO

B
R

A
 1

, 
C

E
R

K
LJ

E



8 | GASILCI

OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM
Trg Davorina Jenka 13
4207 Cerklje na Gorenjskem
E-pošta: obcinacerklje@siol.net  
Tel.: 04/28 15 800; fax: 04 28 15 820

Številka: 35280-09/2016-01
Datum:   31. 5. 2016

RAZPIS ZA UPORABO VEČNAMENSKE 
ŠPORTNE DVORANE V CERKLJAH  

ZA SEZONO 2016/2017

Športna društva, klube, rekreativne skupine obveščamo, da Ob-
čina Cerklje na Gorenjskem razpisuje termine za uporabo Več-
namenske športne dvorane v Cerkljah za sezono 2016/2017 (za 
obdobje od 1. 9. 2016 do 30. 6. 2017), ki so namenjeni športnim 
dejavnostim (vadbi in igranju rokometa, nogometa, košarke, od-
bojke, namiznega tenisa, badmintona, jogi in različni drugi splo-
šni vadbi oziroma rekreaciji). 

Zainteresirani uporabniki lahko vložite vlogo za uporabo oziro-
ma najem prostorov Večnamenske športne dvorane v Cerkljah na 
obrazcu, ki je objavljen na internetni strani Občine Cerklje na Go-
renjskem www.cerklje.si (v rubriki Objave in razpisi ter v rubriki 
Športna dvorana), dobite pa ga tudi na oddelku za družbene de-
javnosti v času uradnih ur. Vloge za navedeno sezono se vložijo 
v pisni ali elektronski obliki do vključno 16. 8. 2016 do 14. ure.

Vloga mora obvezno vsebovati: 
• naziv in naslov društva/kluba, rekreativne skupine … 
•  priimek, ime, naslov in telefonsko številko kontaktne osebe 

(zaželen tudi elektronski naslov)

• naslov prejemnika računov za najem športne površine
• potrebna površina športne dvorane, 
• želeni termin in rezervni termin, 
• oblika rekreacije (vrsta, dejavnost), 
• število udeležencev v skupini. 

Cenik najema prostorov Večnamenske športne dvorana v Cerkljah 
je objavljen v Uradnem vestniku Občine Cerklje na Gorenjskem 
(št. 5/11, 2/12, 3/13 in 4/15) in na spletni strani občine.

Prostore, namenjene športnim dejavnostim, bo praviloma možno 
uporabljati v terminskem obdobju:
• ponedeljek, torek, sreda, četrtek,  petek: 16.30–22.30 
• sobota: le po predhodnem dogovoru 
• nedelja: le po predhodnem dogovoru

Na podlagi v roku prejetih vlog ter razpoložljivih terminov in pro-
storov bo občinska uprava Občine Cerklje na Gorenjskem pri-
pravila predlog najema prostorov, namenjenih športnim dejav-
nostim, ki ga dokončno potrdi župan Občine Cerklje. Na podlagi 
potrjenega predloga se bodo pripravile pogodbo tistim, ki jim 
bodo podeljeni termini. Pogodbe bodo izbranim uporabnikom 
poslane na naslov, naveden na vlogi. 

Vloge se posredujejo najkasneje do 16. 8. 2016 do 14. ure ali so 
tega dne oddane po pošti do 14. ure. Vloga je lahko odda na v 
sprejemni pisarni občine, poslana po pošti ali na e naslov Občine 
obcinacerklje@siol.net do vključno torka, 16. 8. 2016, do 14. ure. 

Vloge, ki bodo oddane po tem roku, bodo obravnavane po vrstnem 
redu datuma prejetja vloge do zapolnitve prostih terminov.

Občina Cerklje na Gorenjskem
ŽUPAN

      Franc Čebulj

ANA ELVIRA GALJOT, PGD LAHOVČE

V Prostovoljnem gasilskem društvu Lahovče smo šli najprej 
z dvema ekipama potrenirat kar na morje. Odzvali smo se 
povabilu na tekmovanje iz orientacije pri PGD Hrvatini. Naša 
dekleta so bila več kot uspešna: mladinke so dosegle drugo, 
pionirke pa četrto mesto, kar je bil dokaz, da je lahovška mla-
dina dobro pripravljena na tekmovanja. 
Sredi maja smo se z mladimi gasilci odpravili na Šenturško 
Goro, kjer se je odvijalo tekmovanje iz orientacije Gasilske zve-
ze Cerklje. Tekmovali smo z osmimi ekipami, osvojili pa smo 
dve zlati medalji (mladinke, pionirke) in dve srebrni (mladin-
ke, pionirji) ter se tako kar s štirimi ekipami uvrstili na regij-
sko tekmovanje, ki je potekalo v Naklem. Uspeh na Šenturški 
Gori smo proslavili na domačem gasilskem dvorišču. Starejši 
gasilci so prišli čestitat za uspešne nastope, mentorja Jaka in 
Ana Elvira pa sta že za več kot 30 otrok začela snovati nove 
vaje za prihodnja tekmovanja. Maja smo imeli tudi slovesno 
mašo v čast cerkvenega zavetnika sv. Florjana, tudi zavetnika 

gasilcev. Z obiskom so nas tedaj počastili tudi Koroški Slovenci 
in njihov moški pevski zbor Jepa - Baško jezero. Praznovanje 
smo sklenili s pogostvijo na cerkvenem dvorišču.

Mladi gasilci trenirali na morju
Mesec maj je za gasilce izredno pomemben mesec, saj v tem mesecu gasilska mladina 
na tekmovanjih pokaže vse naučene spretnosti in veščine. 

V PGD Lahovče smo ponosni na uspehe gasilske mladine. 
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ANA ŠUBIC

V Družinskem in mladinskem centru Cerklje (DMC) vsako leto 
vložijo veliko truda in časa v pripravo oratorija. Letošnji bo po-
tekal v tednu od 4. do 9. julija, nanj pa se pripravlja več kot 
devetdeset animatorjev pod vodstvom Tine in Gašperja, je po-
vedala vodja centra Nataša Hanuna. Prijave na oratorij zbirajo 
do 26. junija. V tednu pred oratorijem pa bodo v centru med 7. 
in 15. uro organizirali varstvo otrok, v torek in četrtek od 9. do 
12. ure pa bodo zanje pripravili še posebno zanimive delavnice. 
"V juniju z različnimi skupinami zaključujemo srečanja do 
avgusta ter usklajujemo želje in pričakovanja za prihodnost. 
V začetku junija smo gostili prevajalsko agencijo, ki nam je 
na zanimiv način predstavila poklic prevajalca. Oživili pa 
smo tudi angleška srečanja za vse, ki bodo potekala vsak četr-
ti ponedeljek, tudi med počitnicami," je povedala Hanunova.
Maj pa je bil na DMC precej družinsko obarvan; 15. maja na-
mreč obeležujemo svetovni dan družine. V župniji so na ta 
dan zakonski jubilanti slavili okrogle obletnice porok: za-
konske zaobljube je obnovilo 41 parov, med njimi štirje zlati 
pari in zakonca, ki sta praznovala 55. obletnico poroke. V 
centru so ta dan zbrale tudi mlade družine, prav tako pa je 
bila druženju družin namenjena zadnja nedelja v maju, ko 
so medse povabili še otroke s posebnimi potrebami.

Pripravljajo se na oratorij
Več kot devetdeset animatorjev se že 
pripravlja na oratorij, ki bo potekal  
od 4. in 9. julija. 

Družabno popoldne, na katerega so povabili tudi otroke  
s posebnimi potrebami.

Župan Franc Čebulj bo tudi letos sprejel učence OŠ Davorina 
Jenka, ki so imeli vseh devet let šolanja učni uspeh s povprečno 
oceno 4,5 ali več. To so: Andrej Jelenc, Ajda Kmetič, Iza Krajnik, 
Taja Meško, Evelina Stare, Andraž Zadravec, Hana Lebar, Patricija 
Omers, Jan Zupan, Aleš Čebulj, Lucija Kropar, Klavdija Podlogar, 
Eva Prestor, Nejc Soklič, Gregor Verbič in Pina Unk. Šestnajst naj-
boljših devetošolcev bo župan sprejel v sredo, 15. junija. 

Župan bo sprejel »odličnjake«

PRALNICAPERILA
PavecSlavka,s.p.

Ul.4.oktobra4,4207CerkljenaGorenjskem
GSM:041603082

Sprejemamooblačilazakemičnočiščenje.
Peremotudiodeje,gostinskoperiloinvsevrstezaves.

Pranjeterlikanjesrajcinbluzza1EUR.

Naročila na:
GSM: 041 201 802 – Robert
GSM: 051 312 514 – Andreja

Martin Jenko

PraprotnaPolica-Cerklje
tel.:04/2526120

faks:04/2526121
GSM:041/781023
E-pošta:jmj@siol.net

AVTOKLEPARSKA IN LIČARSKA DELA ZA VSA VOZILA.
SERVISI, POGODBENIK ZAVAROVALNIC.
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KLJUČAVNIČARSTVO
ZORMAN D.O.O.

Franc Zorman
Praprotna Polica 18

4207 Cerklje na Gorenjskem

gsm: 041 608 798
franczorman@siol.net

031/652608http://www.g-k.si
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OBČINA  CERKLJE na Gorenjskem
Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje
tel.: 04/28 15 800, faks: 04/28 15 820
e-pošta: obcinacerklje@siol.net

Na podlagi 5., 6., 7., 8., in 9. člena Odloka o podeljevanju pri-
znanj Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cer-
klje na Gorenjskem, št. 3/2016) Komisija za nagrade in priznanja 
objavlja

RAZPIS
zbiranja predlogov za podelitev priznanj

Občine Cerklje na Gorenjskem

Občina Cerklje na Gorenjskem po določilih Odloka o podeljeva-
nju priznanj Občine Cerklje na Gorenjskem podeljuje priznanja 
občanom pa tudi drugim osebam in organizacijam ter pomemb-
nim gostom občine, ki so s svojim delom v občini ali izven nje 
pomembno prispevali k razvoju in ugledu Občine Cerklje na Go-
renjskem. 

Priznanja Občine Cerklje na Gorenjskem se podeljujejo pravilo-
ma na osrednji slovesnosti ob občinskem prazniku Občine Cer-
klje na Gorenjskem, 23. septembra.

Uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški 
slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol. 

Naziv častni občan Občine Cerklje na Gorenjskem se podeli:
Posameznikom za izredno pomembne trajne dosežke na gospo-
darskem, znanstvenem, kulturno-umetniškem, razvojnem, vzgoj-
no-izobraževalnem, športnem in humanitarnem ali drugem po-
dročju in ki so s svojim delovanjem izjemno prispevali k razvoju, 
ugledu in uveljavljanju Občine Cerklje na Gorenjskem doma in v 
svetu. Naziv častni občan prejmejo tudi posamezniki, državljani 
Republike Slovenije, ki so izjemno zaslužni za razvoj medobčin-
skih in mednarodnih odnosov.  

Nagrada Občine Cerklje na Gorenjskem se podeli:
Občanom, skupinam občanov, društvom ter drugim organizaci-
jam in skupnostim, ki v občini zaslužijo splošno priznanje in odli-
ke za izredne uspehe pri delu, za zgledna dejanja ter dosežke, 
ki imajo poseben pomen za razvoj občine kot aktualen odziv na 
dosežke in uspehe na posameznih področjih dela in ustvarjanja. 

Sredstva za izplačilo dodeljene nagrade so zagotovljena v prora-
čunu Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cer-
klje na Gorenjskem, št. 6/2015).

Velika plaketa Občine Cerklje na Gorenjskem se podeli:
Posameznikom, podjetjem, zavodom, organizacijam in skupno-
stim ter društvom za dolgoletno uspešno in ustvarjalno delo, 

izredno življenjsko delo, za vrhunske uspehe ter vidne dosežke 
trajnejšega pomena, ki so pomembni za razvoj in ugled Občine 
Cerklje na Gorenjskem ter so s posebnimi delovnimi prizadevanji 
v daljšem časovnem obdobju pomembno prispevali h kakovo-
stnejšemu življenju, blaginji, ugledu in razvoju Občine Cerklje. 

Mala plaketa Občine Cerklje na Gorenjskem se podeli:
Posameznikom, podjetjem, zavodom, organizacijam in skupno-
stim ter društvom za prizadevanje in požrtvovalnost pri razvija-
nju in utrjevanju ugleda in razvoja občine Cerklje na Gorenjskem 
ter za  pomembne dosežke in uspehe v zadnjem obdobju in kot 
spodbuda za nadaljnje ustvarjalno delo.

Priznanje Občine Cerklje na Gorenjskem se podeli:
Občanom, skupinam občanov, zavodom, društvom in drugim 
pravnim osebam za dosežene uspehe v korist družbene skupno-
sti na posameznih področjih dela in ustvarjanja, za ravnanja in 
dejanja, ki so z gospodarskega, družbenega, kulturnega in soci-
alno humanitarnega vidika ocenjeni kot pozitivni dosežki. 
Priznanje Občine Cerklje na Gorenjskem je lahko podeljeno tudi 
posmrtno. Posmrtno priznanje se vroči družinskemu članu po 
vrstnem redu: zakonec, potomci oziroma posvojenci in njihovi 
potomci, starši oziroma posvojitelji, bratje in sestre.

Pobudniki oziroma predlagatelji za podelitev občinskih priznanj 
Občine Cerklje na Gorenjskem so lahko občani, politične stranke, 
podjetja, zavodi, društva ter druge organizacije in skupnosti z ob-
močja občine Cerklje na Gorenjskem.

Predlog oz. pobudo je treba oddati pisno in mora vsebovati:
•  ime in priimek oz. naziv ter naslov pobudnika oziroma  

predlagatelja
•  ime in priimek oz. naziv ter naslov predlaganega  

prejemnika priznanja 
• obrazložitev predloga oz. pobude 
• dokazila, ki potrjujejo dejstva v dani obrazložitvi 

Predlagatelji oziroma pobudniki morajo svoje pobude pisno po-
sredovati na naslov:  
Občina Cerklje na Gorenjskem
Komisija za nagrade in priznanja
Trg Davorina Jenka 13
4207 Cerklje na Gorenjskem
s pripisom: »za razpis – Priznanja Občine Cerklje na Gorenjskem«

do vključno 16. avgusta 2016 do 14. ure. 

Predloge oz. pobude lahko posredujete tudi na e- naslov: 
obcinacerklje@siol.net.

Številka:  032-09/2015-15
Datum: 1. 6. 2016

Predsednik komisije
JOŽE IPAVEC, l. r.

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

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
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Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakon o javnih financah (Uradni 
list RS, št.: 11/2011 – UPB4, 14/2013) in 16. člena Statuta Obči-
ne Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenj-
skem, št. 3/2010) je občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem na  
10. redni seji dne 01.6.2016 sprejel

ZAKLJUČNI	RAČUN	
PRORAČUNA	OBČINE	CERKLJE	NA	GORENJSKEM	

ZA	LETO	2015

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Cerklje na Gorenjskem 
za leto 2015.

2. člen

Zaključni račun proračuna Občine Cerklje na Gorenjskem izkazuje v 
obdobju od 1. 1.2015 do 31. 12. 2015 naslednje zneske:
 
A.	 BILANCA	PRIHODKOV	IN	ODHODKOV																													

	 I.	SKUPAJ	PRIHODKI	(70+71+72+74+78)	 7.084.864
	 TEKOČI	PRIHODKI	(70+71)	 5.360.008
70	 DAVČNI	PRIHODKI	 4.623.632
 700 Davki na dohodek in dobiček 3.862.299
 703 Davki na premoženje 538.921
 704 Domači davki na blago in storitve 222.403
 706 Drugi davki 9
71	 NEDAVČNI	PRIHODKI	 736.376
 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 266.858
 711 Takse in pristojbine 6.923
 712 Globe in druge denarne kazni  43.974
 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 31.665
 714 Drugi nedavčni prihodki 386.956

72	 KAPITALSKI	PRIHODKI	 82.872
 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 82.872
74	 TRANSFERNI	PRIHODKI	 1.631.647
 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih 
 institucij 539.297
 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 
 iz sredstev proračuna Evropske unije 1.092.351
78	 PREJETA	SREDSTVA	IZ	EVROPSKE	UNIJE	 10.337
 787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 10.337
 II.	SKUPAJ	ODHODKI	(40+41+42+43)	 7.298.832
40	 TEKOČI	ODHODKI	 1.411.900
 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 268.701
 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost  39.102
 402 Izdatki za blago in storitve 1.017.872
 403 Plačila domačih obresti 67.815
 409 Rezerve 18.410
41	 TEKOČI	TRANSFERI	 1.857.389
 410 Subvencije 35.138
 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.304.345
 412 Transferi neprofitnim organizacijam 
 in ustanovam 229.329
 413 Drugi tekoči domači transferi 288.577
42	 INVESTICIJSKI	ODHODKI	 3.828.240
 420 Nakup in gradnja osnovnih stredstev 3.828.240
43	 INVESTICIJSKI	TRANSFERI	 201.302
 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, 
 ki niso propračunski uporabniki 79.000
 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 122.302

 III.	PRORAČUNSKI	PRESEŽEK	(I.-	II.)	 -213.968

B.	 RAČUN	FINANČNIH	TERJATEV	IN	NALOŽB	 	
		 		 	
75	 IV.	PREJETA	VRAČILA	DANIH	POSOJIL	 0
	 V.	DANA	POSOJILA	IN	POVEČANJE	
	 KAPITALSKIH	DELEŽEV		(440)	 110.516
44	 DANA	POSOJILA	IN	POVEČANJE	
	 KAPITALSKIH	DELEŽEV	 110.516
 441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb 110.516
 VI.	PREJETA	MINUS	DANA	POSOJILA	IN	
	 SPREMEMBA	KAPITALSJKIH	DELEŽEV	(IV.	-	V.)	 -110.516

C.		 RAČUN	FINANCIRANJA  

 VII.	ZADOLŽEVANJE	(500)	 0
	 VIII.	ODPLAČILA	DOLGA	(550)	 1.100.000
55	 ODPLAČILA	DOLGA	 1.100.000
 550 Odplačila domačega dolga 1.100.000
 IX	SPREMEMBA	STANJA	SREDSTEV	
	 NA	RAČUNU	(I.	+IV.	+	VII.	-	II.	-V.	-VIII.)	 -1.424.484
	 X.	NETO	ZADOLŽEVANJE	(VII.	-	VIII.)	 -1.100.000
		 XI.	NETO	FINANCIRANJE	(VI.	+	VII.	-	VIII.	-	IX.)	 213.968

3. člen

Zaključni račun proračuna Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2015 
sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrob-
nejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma 
prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finanč-
nih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa pri-
kaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna 
Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2015. Sestavni del zaključnega 
računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz 
podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov.W
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4. člen

Zaključni račun proračuna Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2015 
se objavi v Uradnem vestniku Občine Cerklje na Gorenjskem in začne 
veljati 15 dni po objavi.

Številka, 450-06/2015-18
Cerklje, 1. 6. 2016

  Župan
  Občina Cerklje na Gorenjskem
  Franc Čebulj l. r.

17.

Na podlagi 29 člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS 
št. 94/07),  29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.: 
11/11-UPB4, 14/13) in 93. člena Statuta Občine Cerklje na Gorenj-
skem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 3/2010) je 
Občinski svet  Občine Cerklje na Gorenjskem na 10. redni seji dne 
01.06.2016 sprejel

ODLOK	
O	SPREMEMBAH	IN	DOPOLNITVAH	ODLOKA	O	PRORAČUNU	

OBČINE	CERKLJE	NA	GORENJSKEM	ZA	LETO	2016

1. člen

V 2. členu Odloka o proračunu Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 
2016 (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem št. 6/2015) se 
splošni del proračuna na ravni podskupin kontov določi v naslednjih 
zneskih:

A.	 BILANCA	PRIHODKOV	IN	ODHODKOV	 

Skupina/podskupina kontov v EUR

 I.	SKUPAJ	PRIHODKI	(70+71+72+73+74+78)	 8.799.409
	 TEKOČI	PRIHODKI	(70+71)	 7.132.276
70 DAVČNI	PRIHODKI	 4.748.251
 700 Davki na dohodek in dobiček 4.005.191
 703 Davki na premoženje 489.435
 704 Domači davki na blago in storitve 253.625
71 NEDAVČNI	PRIHODKI	 2.384.025
 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 359.425
 711 Takse in pristojbine 4.500
 712 Denarne kazni  42.280
 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 23.300
 714 Drugi nedavčni prihodki 1.954.520
72 KAPITALSKI	PRIHODKI	 678.000
 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 8.000
 722 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 670.000
74 TRANSFERNI	PRIHODKI	 943.088
 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih 
 institucij 492.088
 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 
 iz sredstev proračuna Evropske unije 451.000
78 PREJETA	SREDSTVA	IZ	EVROPSKE	UNIJE	 46.045
 787 Prejeta sredstva iz evropske unije 46.045
 II.	SKUPAJ	ODHODKI	(40+41+42+43)	 8.962.670
40 TEKOČI	ODHODKI	 2.013.271
 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 333.663
 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost  50.357
 402 Izdatki za blago in storitve 1.502.768
 403 Plačila domačih obresti 21.500
 409 Rezerve 126.483
41 TEKOČI	TRANSFERI	 2.118.571
 410 Subvencije 183.800
 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.323.514
 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 234.712
 413 Drugi tekoči domači transferi 376.545
42 INVESTICIJSKI	ODHODKI	 4.643.328
 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 4.643.328

43 INVESTICIJSKI	TRANSFERI	 166.000
 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, 
 ki niso proračunski uporabniki 0
 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 166.000
 III.	PRORAČUNSKI	PRESEŽEK	 
 (PRORAČUNSKI	PRIMANJKLJAJ)	(I.-II.)	 -163.261
B.	 RAČUN	FINANČNIH	TERJATEV	IN	NALOŽB  
Skupina/Podskupina kontov   

 IV.	PREJETA	VRAČILA	DANIH	POSOJIL	IN	
	 KAPITALSKIH	DELEŽEV	(750+751+752)	 640.000
75 PREJETA	VRAČILA	DANIH	POSOJIL	 640.000
 751 Prodaja kapitalskih deležev 640.000
 V.	DANA	POSOJILA	IN	POVEČANJE	KAPITALSKIH	
	 DELEŽEV		(440+441+442+443)	 5.800
44 DANA	POSOJILA	IN	POVEČANJE	KAPITALSKIH	
	 DELEŽEV	 5.800
 441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb 5.800
 VI.	PREJETA	MINUS	DANA	POSOJILA  
 IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 634.200

C.		 RAČUN	FINANCIRANJA  
Skupina/Podskupina kontov  

 VII.	ZADOLŽEVANJE	(500)	 630.000
50 ZADOLŽEVANJE	 630.000
 500 Domače zadolževanje 630.000
 VIII.	ODPLAČILA	DOLGA	(550)	 1.900.000
55 ODPLAČILA	DOLGA	 1.900.000
 550	Odplačila	domačega	dolga	 1.900.000
	 IX.	SPREMEMBA	STANJA	SREDSTEV	
	 NA	RAČUNIH	(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	 -799.061
	 X.	NETO	ZADOLŽEVANJE	(VII.-VIII.)	 -1.270.000
		 XI.	NETO	FINANCIRANJE	(VI+VII.-VIII.-IX.)	 163.261

2. člen

Po uveljavitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu 
Občine Cerklje na Gorenjskem je osnova za prerazporejanje pravic po-
rabe sprejeti Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu 
Občine Cerklje na Gorenjskem.

3. člen

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine Cer-
klje na Gorenjskem za leto 2016 začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem vestniku Občine Cerklje na Gorenjskem. Posebni del prora-
čuna in načrt razvojnih programov se objavita na spletni strani občine.

Številka: 410-50/2015-29
Cerklje, dne 01.06.2016

  Župan 
  Franc Čebulj l.r.

18.

Na podlagi 30. in 33. 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, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 
16. člena Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Obči-
ne Cerklje na Gorenjskem, št. 3/10 in 1/15), je Občinski svet Občine 
Cerklje na Gorenjskem na 10.  redni seji, dne  1.6.2016,  sprejel

Odlok
o	razveljavitvi	Odloka	o	določitvi	volilnih	enot	za	volitve	članov	

sveta	vaških	skupnosti	občine	Cerklje	na	Gorenjskem

1. člen

Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov sveta vaških skupno-
sti občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Gorenjske, št. 
29/1996), se razveljavi.
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2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Ob-
čine Cerklje na Gorenjskem.

Številka: 032-05/2014-107
Datum: 1. 6. 2016
  Župan
  Franc Čebulj l.r.

19.

Na podlagi 13. točke 7. člena in 16. člena Statuta občine Cerklje 
na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 
3/2010 in 1/2015) je Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem 
na svoji 10. redni seji,  dne 1. 6. 2016 sprejel 

 
O	D	L	O	K	

O	PRIZNANJIH	OBČINE	CERKLJE	NA	GORENJSKEM

I.	SPLOŠNE	DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se določa vrsta priznanj Občine Cerklje na Gorenj-
skem, pogoji in postopek podeljevanja ter financiranje in evidenca po-
deljenih priznanj.

2. člen 

Občina Cerklje na Gorenjskem podeljuje priznanja po določilih tega 
odloka svojim občanom pa tudi drugim osebam in organizacijam ter 
pomembnim gostom občine, ki so s svojim delom v občini ali izven 
nje pomembno prispevali k razvoju in ugledu Občine Cerklje na Go-
renjskem. 

3. člen

V tem odloku uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani 
v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški 
spol. 

4. člen

(1) Občina Cerklje na Gorenjskem podeljuje naslednja priznanja:
 1. Naziv častni občan Občine Cerklje na Gorenjskem
 2. Nagrada Občine Cerklje na Gorenjskem
 3. Velika plaketa Občine Cerklje na Gorenjskem
 4. Mala plaketa Občine Cerklje na Gorenjskem
 5. Priznanje Občine Cerklje na Gorenjskem
 6. Spominska plaketa Občine Cerklje na Gorenjskem

(2) Komisija za nagrade in priznanja vsako leto v lokalnem glasilu ob-
javi javni razpis za podelitev priznanj, navedenih od 1. točke do vključ-
no 5. točke prvega odstavka tega člena. 

(3) O podelitvi priznanj od 1. točke do vključno 5. točke prvega od-
stavka tega člena odloča Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem 
s sklepom na predlog Komisije za nagrade in priznanja.  V predlogu 
Komisija za nagrade in priznanja navede kratko obrazložitev za podeli-
tev priznanja.

(4) O podelitvi priznanja iz 6. točke prvega odstavka tega člena odlo-
ča župan na podlagi svoje odločitve, brez javnega razpisa.

5. člen

(1) Priznanja podeljuje župan oziroma oseba, ki jo župan pooblasti. 
Priznanja se podeljujejo praviloma na osrednji slovesnosti ob občin-
skem prazniku Občine Cerklje na Gorenjskem, razen Spominske pla-
kete občine Cerklje na Gorenjskem, ki se podeljuje tudi ob drugih po-
membnih dogodkih in obletnicah ter slavnostnih priložnostih.
(2) Za podeljeno priznanje se izda listina, ki je opremljena z žigom in 
podpisom župana.  

II.	DOLOČBE	O	POSAMEZNIH	PRIZNANJIH

1.	NAZIV	ČASTNI	OBČAN

6. člen

(1) Naziv častni občan Občine Cerklje je najvišje priznanje Občine 
Cerklje na Gorenjskem, ki se podeljuje posameznikom za izredno 
pomembne trajne dosežke na gospodarskem, znanstvenem, kultur-
no-umetniškem, razvojnem, vzgojno-izobraževalnem, športnem in hu-
manitarnem ali drugem področju in ki so s svojim delovanjem izjemno 
prispevali k razvoju, ugledu in uveljavljanju Občine Cerklje na Gorenj-
skem doma in v svetu. Naziv častni občan prejmejo tudi posamezniki, 
državljani Republike Slovenije, ki so izjemno zaslužni za razvoj medob-
činskih in mednarodnih odnosov.  

(2) Sklep o podelitvi naziva častni občan sprejme Občinski svet na pre-
dlog Komisije za nagrade in priznanja.

(3) Naziv častni občan se podeljuje enkrat na 4 leta. V letu podelitve se 
lahko podeli en naziv častnega občana. Podelitev naziva je enkratna.

2.	NAGRADA

7. člen

(1) Nagrada Občine Cerklje na Gorenjskem se podeljuje  občanom, 
skupinam občanov, društvom ter drugim organizacijam in skupnostim, 
ki v občini zaslužijo splošno priznanje in odlike za izredne uspehe pri 
delu, za zgledna dejanja ter dosežke, ki imajo poseben pomen za ra-
zvoj občine kot aktualen odziv na dosežke in uspehe na posameznih 
področjih dela in ustvarjanja. 

(2) Občan, skupina občanov, društvo ter druge organizacije in skupno-
sti lahko dobi nagrado večkrat, vendar naslednjo šele po preteku petih 
let od zadnje prejšnje podelitve.

(3) Občinski svet vsako leto ob sprejemanju proračuna oz. najkasneje 
do 1. aprila določi višino denarne nagrade. 

(4) V posameznem letu se lahko podeli največ ena denarna nagrada. 

3.	VELIKA	PLAKETA

8. člen

(1) Velika plaketa Občine Cerklje na Gorenjskem se podeljuje posa-
meznikom, podjetjem, zavodom, organizacijam in skupnostim ter dru-
štvom za dolgoletno uspešno in ustvarjalno delo, izredno življenjsko 
delo, za vrhunske uspehe ter vidne dosežke trajnejšega pomena, ki 
so pomembni za razvoj in ugled Občine Cerklje na Gorenjskem ter 
so s posebnimi delovnimi prizadevanji v daljšem časovnem obdobju 
pomembno prispevali h kakovostnejšemu življenju, blaginji, ugledu in 
razvoju Občine Cerklje . 

(2) Velika plaketa je izdelana v obliki okrogle plošče premera 180 mm 
in debeline 7 mm s silhueto grba Cerkelj na Gorenjskem.  

(3) V posameznem letu se podeli ena Velika plaketa Občine Cerklje na 
Gorenjskem. 

4.	MALA	PLAKETA

9. člen

(1) Mala plaketa Občine Cerklje na Gorenjskem se podeljuje posa-
meznikom, podjetjem, zavodom, organizacijam in skupnostim ter 
društvom za prizadevanje in požrtvovalnost pri razvijanju in utrjevanju 
ugleda in razvoja občine Cerklje na Gorenjskem ter za  pomembne 
dosežke in uspehe v zadnjem obdobju in kot spodbuda za nadaljnje 
ustvarjalno delo.
(2) V posameznem letu se podeli ena Mala plaketa Občine Cerklje na 
Gorenjskem. 

(3) Mala plaketa je izdelana v velikosti okrogle plošče premera 90 mm 
in debeline 4 mm s silhueto grba Cerkelj na Gorenjskem.  
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5.	PRIZNANJE	 

10. člen

(1) Priznanje Občine Cerklje na Gorenjskem se podeljujejo občanom, 
skupinam občanov, zavodom, društvom in drugim pravnim osebam za 
dosežene uspehe v korist družbene skupnosti na posameznih podro-
čjih dela in ustvarjanja, za ravnanja in dejanja, ki so z gospodarskega, 
družbenega, kulturnega in socialno humanitarnega vidika ocenjeni kot 
pozitivni dosežki. 

(2) Priznanje Občine Cerklje na Gorenjskem je lahko podeljeno tudi 
posmrtno. Posmrtno priznanje se vroči družinskemu članu po vrstnem 
redu: zakonec, potomci oziroma posvojenci in njihovi potomci, starši 
oziroma posvojitelji, bratje in sestre.

(3) V posameznem letu se podeli največ pet Priznanj Občine Cerklje 
na Gorenjskem. 

6.	SPOMINSKA	PLAKETA	 

11. člen

(1) Spominsko plaketo Občine Cerklje na Gorenjskem podeljuje župan 
svojim občanom, drugim osebam, zavodom, društvom, skupinam in 
drugim pravnim osebam ter pomembnim gostom občine ob pomemb-
nih dogodkih in obletnicah na družbenoekonomskem, znanstvenem, 
tehničnem, kulturnem, športnem in drugih področjih ustvarjalnosti in 
dela, ki imajo poseben pomen za razvoj in napredek Občine Cerklje 
na Gorenjskem.  

(2) Spominsko plaketo Občine Cerklje na Gorenjskem podeljuje žu-
pan oziroma oseba, ki jo pooblasti župan, na osrednji slovesnosti ob 
občinskem prazniku Občine Cerklje na Gorenjskem ali ob posebnih 
slavnostih, praznikih, svečanem sprejemu ali ob dogodkih pomembnih 
za prejemnika priznanja.  

(3) Spominska plaketa občine Cerklje na Gorenjskem je izdelana v 
obliki kvadrata, na katerem je okrogla plošča premera 80 mm in debe-
line 4mm s silhueto grba Cerkelj na Gorenjskem.  

III.	KOMISIJA	ZA	NAGRADE	IN	PRIZNANJA

12. člen

(1) Predloge za podelitev priznanj obravnava Komisija za nagrade in 
priznanja, ki jo imenuje Občinski svet. 

(2) Komisija lahko posamezen predlog priznanja prekvalificira v drugo 
priznanje. Komisija izdela končen predlog za vsa priznanja, razen za 
Spominsko plaketo Občine Cerklje na Gorenjskem.

(3) Glede sestave in delovanja Komisije za nagrade in priznanja veljajo 
določila Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem in Poslovnika Občin-
skega sveta. 

IV.	NAČIN	VODENJA	EVIDENC	PODELJENIH	PRIZNANJ

13. člen

(1) Podeljeno priznanje se skladno s tem odlokom vpisuje v evidenco 
posameznih priznanj kronološko in vsebuje naslednje podatke:  

1. ime in priimek ali naziv ter osnovne podatke o prejemniku, 
2. kratka obrazložitev za prejem priznanja,
3. datum izročitve priznanja.

(2) Občinska uprava skrbi za izdelavo listin in plaket ter vodenje eviden-
ce po tem odloku.

14. člen

Listine o podelitvi priznanj na podlagi tega odloka imajo značaj javne 
listine.

V.	PREHODNE	IN	KONČNE	DOLOČBE

15. člen

(1) Z uveljavitvijo Odloka o priznanjih Občine Cerklje na Gorenjskem 
preneha veljati Odlok o podeljevanju priznanj in pokroviteljstva v občini 
Cerklje na Gorenjskem – Uradni vestnik, št. 8/1998 in 3/1999).
 
(2) Ta odlok se objavi v Uradnem vestniku Občine Cerklje na Gorenj-
skem in začne veljati naslednji dan po objavi.

Številka:  007-05/2016-04
Datum:    1. 6. 2016

  župan
  Franc Čebulj l.r.
 

20.

Na podlagi 34. a 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, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) ter 16. in 
24. člena Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Obči-
ne Cerklje na Gorenjskem, št. 3/10 in 1/15) je Občinski svet Občine 
Cerklje na Gorenjskem na 10. redni seji, dne 1.6.2016, sprejel

PRAVILNIK	
o	spremembah	in	dopolnitvah	Pravilnika	o	plačah	

in	drugih		prejemkih	občinskih	funkcionarjev,	članov	delovnih	
teles	in	članov	drugih	občinskih	organov	

Občine	Cerklje	na	Gorenjskem

1. člen

V Pravilniku o plačah in drugih  prejemkih občinskih funkcionarjev, čla-
nov delovnih teles in članov drugih občinskih organov Občine Cerklje 
na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 
4/2010) se besedilo 4. člena spremeni tako, da se glasi:
 

»4. člen

(1) Župana Občine Cerklje na Gorenjskem, ki svojo funkcijo opravlja 
poklicno, se na podlagi določil ZSPJS uvrsti v 51. plačni razred (župan 
V). Županu pripada tudi dodatek za delovno dobo.

(2) Če župan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo za 
opravljanje funkcije v višini 50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo 
opravljal poklicno. Pri tem se ne upošteva dodatek za delovno dobo.

(3) Sklep o plači oziroma plačilu za opravljanje funkcije župana izda 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.«

2. člen

Besedilo 5. člena se spremeni tako, da se glasi:

»5. člen

(1) Podžupana Občine Cerklje na Gorenjskem ki svojo funkcijo opra-
vlja poklicno, se na podlagi določil ZSPJS uvrsti v 36. - 43. plačni ra-
zred (podžupan V). Podžupanu pripada tudi dodatek za delovno dobo. 
Plačni razred podžupana s sklepom določi župan ob upoštevanju ob-
sega podžupanovih pooblastil.

(2) Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo naj-
več v višini 50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno. 
Višino plačila s sklepom določi župan ob upoštevanju obsega podžu-
panovih pooblastil. Pri tem se ne upošteva dodatek za delovno dobo.

(3) Plača podžupana oziroma plačilo za opravljanje funkcije podžupana 
vključuje tudi udeležbo na sejah občinskega sveta in udeležbo na se-
jah drugih organov in delovnih teles. 

(4) V primeru predčasnega prenehanja funkcije župana pripada podž-
upanu za čas, ko opravlja funkcijo župana, plača, ki bi jo dobil župan.«
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3. člen

Besedilo 6. člena se spremeni tako, da se glasi:

»6. člen

(1) Članu Občinskega sveta pripada sejnina za udeležbo na seji občin-
skega sveta ali seji delovnega telesa občinskega sveta.

(2) Članu Občinskega sveta pripada sejnina za udeležbo na seji občin-
skega sveta v višini 4,5 % vrednosti plače župana, ki bi jo le - ta prejel, 
če bi funkcijo opravljal poklicno, brez njegovega dodatka za delovno 
dobo. Sejnina vključuje tudi stroške prihoda na sejo. Sejnina se izpla-
čuje na podlagi evidence prisotnosti, in sicer za najmanj 50 % časovne 
prisotnosti na seji. Sejnina se izplačuje za redne in izredne seje. V pri-
meru prekinjene seje, se za nadaljevanje seje izplača 50 % sejnine. Za 
korespondenčno sejo se sejnina ne izplačuje. 

(3) Letni znesek sejnin, vključno s sejninami za seje delovnih teles ob-
činskega sveta, ki se izplača posameznemu članu Občinskega sveta, 
ne sme presegati 7,5 % letne plače župana. Pri tem se ne upošteva 
dodatek za delovno dobo.«

4. člen

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

Številka: 032-05/2014-108
Datum: 1.6.2016
  Občina Cerklje na Gorenjskem
  ŽUPAN
  Franc Čebulj, l.r.

21.

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 – ZUU-
JFO), 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 Občinski svet Ob-
čine Cerklje na Gorenjskem na svoji 10. redni seji dne 01. 06. 2016 
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 javne-
ga dobra izvzamejo naslednja zemljišča:
- parcela št. 1791/9 k.o. 2108 - VELESOVO (ID 6554157),
- parcela št. 1791/10 k.o. 2108 - VELESOVO (ID 6554158).

2.

Na nepremičninah iz 1. točke tega sklepa pridobi lastninsko pravico: 
Občina Cerklje na Gorenjskem, matična številka: 5874670, Trg Davo-
rina 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: 032-05/2014-109         
Datum:   2. 6. 2016
  Občina Cerklje na Gorenjskem
  ŽUPAN
  FRANC ČEBULJ l.r.

22.

Na podlagi drugega odstavka 80. č člena Zakona o javnih financah 
(Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – 
popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), in 16. člena 
Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje 
na Gorenjskem, št. 3/10 in 1/15), je Občinski svet Občine Cerklje na 
Gorenjskem na 10. redni seji, dne 1.6.2016,  sprejel

LETNI	PROGRAM	PRODAJE	FINANČNEGA	PREMOŽENJA	
OBČINE	CERKLJE	NA	GORENJSKEM	ZA	LETO	2016

1. člen

Z letnim programom prodaje finančnega premoženja Občine Cerklje 
na Gorenjskem se opredeli tisto finančno premoženje, za katerega je 
predviden prenos lastninske pravice na drugo fizično ali pravno osebo 
v letu 2016.

2. člen

V letu 2016 se proda naslednje finančno premoženje Občine Cerklje 
na Gorenjskem:
1.  Prodaja vseh delnic Gorenjske banke d.d., Kranj v lasti občine - 

145 delnic
2.  Prodaja celotnega 7,3% ustanoviteljskega deleža v Komunali 

Kranj, javno podjetje, d.o.o. 
 

3. člen

Postopki prodaje finančnega premoženja iz 2. člena tega programa, ki 
v letu 2016 ne bodo zaključeni, se nadaljujejo v letu 2017.

4.

Letni program prodaje finančnega premoženja Občine Cerklje na Go-
renjskem za leto 2016 se objavi v Uradnem vestniku Občine Cerklje na 
Gorenjskem in začne veljati naslednji dan po objavi.

Številka: 410-36/2016-06
Datum:   1. 6. 2016 
   Občina Cerklje na Gorenjskem
   Župan
   Franc Čebulj l.r.

23.

Na podlagi 18. in 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju - ZPNa-
črt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – 
ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 
76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 30. člena Statuta Občine 
Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenj-
skem, št. 3/2010 in 1/2015) je župan Občine Cerklje na Gorenjskem 
dne 06. 06. 2016 sprejel

S	K	L	E	P
O	ZAČETKU	PRIPRAVE	SPREMEMB	IN	DOPOLNITEV	

OBČINSKEGA	PODROBNEGA	PROSTORSKEGA	NAČRTA	
OBMOČJA	L8	POSLOVNI	KOMPLEKS	BRNIK	

(krajše:	SD	OPPN)

1. člen
 (ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev 

podrobnega prostorskega načrta)

1)  S tem sklepom se določa priprava sprememb in dopolnitev Ob-
činskega podrobnega prostorskega načrta območja L8 Poslovni 
kompleks Brnik. 
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2)  Občinski podrobni prostorski načrt je bil sprejet z Odlokom o ob-
činskem podrobnem prostorskem načrtu območja L8 Poslovni 
kompleks Brnik  (Uradni list RS, št. 78/2009, Uradni vestnik Obči-
ne Cerklje na Gorenjskem, št. 5/2011 – popravek, Uradni vestnik 
Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 4/2014 – obvezna razlaga) (v 
nadaljevanju: OPPN) in je stopil v veljavo 06.10.2009.

3)  V času veljavnosti OPPN so se spremenile investicijske namere 
lastnikov zemljišč, spremenili pa so se tudi pogoji za infrastruktur-
no opremljanje območja, zato je potrebno spremeniti in dopolniti 
tako besedilni kot grafični del podrobnega prostorskega načrta. 
Pobuda za spremembe in dopolnitve OPPN je bila podana s strani 
zainteresiranega pobudnika – lastnika večinskega deleža zemljišč 
na obravnavanem območju. 

4) SD OPPN se bodo nanašale na besedilni in grafični del odloka. 

2. člen

(območje, predmet načrtovanja in vrsta postopka, 
po katerem se izvedejo SD OPPN)

1) SD OPPN se nanašajo celotno območje OPPN L8.
2)  Postopek SD OPPN se izvaja v skladu z 18. členom Zakona o pro-

storskem načrtovanju, predvidena je sprememba besedilnega in 
grafičnega dela odloka. 

3)  Predvidena je nova parcelacija oz. komasacija zemljišč na obmo-
čju urejanja.

3. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)

1)  Morebitne potrebne dodatne strokovne analize, podlage ter obra-
zložitve in utemeljitve bodo pridobljene v skladu z ZPNačrt in smer-
nicami pristojnih nosilcev urejanja prostora.

4. člen
(roki za pripravo SD OPPN)

1) Okvirni roki za pripravo SD OPPN so:

FAZA	 Rok

Izdelava osnutka SD OPPN 30 dni po objavi sklepa 
in izdelavi strokovnih 
podlag in utemeljitev

Pridobitev smernic NUP in odločbe 
Ministrstva pristojnega za okolje in prostor 
o izvedbi celovite presoje vplivov na okolje 
(CPVO)

v skladu z zakonsko 
predpisanimi roki

Izdelava dopolnjenega osnutka SD OPPN 
in priprava gradiva za prvo obravnavo na 
občinskem svetu

120 dni po pridobitvi 
smernic NUP

Prva obravnava odloka s SD OPPN na 
občinskem svetu

v skladu s postopkom, 
ki ga vodi Občina

Priprava gradiva za javno razgrnitev SD 
OPPN

30 dni po prvi obravnavi 
na Občinskem svetu

Javna razgrnitev in javna obravnava 
dopolnjenega osnutka SD OPPN 

minimalno 30 dni

Priprava stališč do pripomb in predlogov iz 
javne razgrnitve in javne obravnave

30 dni po zaključku 
javne razgrnitve

Izdelava predloga na podlagi stališč do 
pripomb ter predlogov javnosti ter priprava 
gradiva predloga SD OPPN 

60 dni po sprejemu 
stališč do pripomb

Pridobitev mnenj NUP v skladu z zakonsko 
predpisanimi roki

Priprava usklajenega predloga SD OPPN 30 dni  po pridobitvi 
mnenj NUP

Druga obravnava in sprejem odloka SD 
OPPN na občinskem svetu

v skladu s postopkom, 
ki ga vodi Občina

2)  Terminski plan je informativne narave in se lahko glede na vodenje 
postopka izdelave prostorskega akta spremeni.

5. člen
(državni in lokalni nosilci urejanja prostora)

1)  Državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki bodo skladno s pred-
pisi sodelovali pri pripravi SD OPPN so:

 1.  Za področje rabe in upravljanja z vodami: MINISTRSTVO ZA 
OKOLJE IN PROSTOR, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, 
1000 Ljubljana,

 2.  Za področje cestnega in zračnega prometa: MINISTRSTVO 
ZA INFRASTRUKTURO, Direktorat za infrastrukturo, Langu-
sova ulica 4, 1000 Ljubljana,

 3.  Za področje zaščite in reševanja: MINISTRSTVO ZA OBRAM-
BO, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Lju-
bljana,

 4.  Za področje obrambe: MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Direk-
torat za logistiko, Vojkova c. 61, 1000 Ljubljana,

 5.  Za področje ohranjanja narave: ZAVOD ZA VARSTVO NARA-
VE, Območna enota Kranj, PC Planina 3, 4000 Kranj,

 6.  Za področje varstva okolja: Ministrstvo za okolje in prostor, 
Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na 
okolje, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana,

 7.  Za električno omrežje: ELEKTRO GORENJSKA, d.d., Ul. 
Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj,

 8.  Za področja oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja od-
padnih voda, odpadki: KOMUNALA KRANJ, javno podjetje, 
d.o.o., Ul. Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj,

 9.  Za področje občinskih cest: OBČINA CERKLJE NA GO-
RENJSKEM, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Go-
renjskem,

 10.  Za področje telekomunikacij: TELEKOM SLOVENIJE D.D., 
Sektor za upr. omrežja, Ulica Mirka Vadnova 13, 4000 Kranj,

 11.  Za področje plinovodov: PLINOVODI D.O.O, Cesta ljubljan-
ske brigade 11, 1001 Ljubljana,

 12.  Za področje gozdov: ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE, OE 
Kranj, Cesta Staneta Žagarja 27 b, 4000 Kranj

2)  Če se v postopku priprave SD OPPN ugotovi, da je potrebno pri-
dobiti mnenja organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se nji-
hova mnenja pridobijo v postopku. 

6. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem)

1)  Izdelava potrebnih strokovnih gradiv in dokumentov za pripravo 
SD OPPN ne bremeni občinskega proračuna. Finančna sredstva 
za pripravo strokovnih gradiv za SD OPPN zagotovi pobudnik SD 
OPPN, ki zagotovi tudi izvajalca SD OPPN, ki izpolnjuje zakonske 
pogoje za prostorsko načrtovanje.

2)  Postopek sprememb in dopolnitev podrobnega prostorskega akta 
v okviru svojih zakonsko opredeljenih nalog vodi pripravljavec Ob-
čina Cerklje na Gorenjskem.

7. člen
(objava in veljavnost sklepa)

1)   Sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Cerklje na Gorenj-
skem in na spletni strani Občine Cerklje na Gorenjskem.

2)   Sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem vestniku Občine Cer-
klje na Gorenjskem.

Številka: 032-01/2016-08 
Datum:   6. 6. 2016  

  Občina Cerklje na Gorenjskem
  ŽUPAN
  Franc Čebulj l.r.



 JAVNO NAZNANILO | 17 

Ponudba velja do 31. 8. 2016 

Slika je simbolna. O splošnih pogojih članstva v klubu zvestobe MyCitroën plus in ugodnostih si preberite na spletni strani www.citroen.si.
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AVTOHIŠA JENKO d.o.o., PRAPROTNA POLICA 23, 4207 CERKLJE; TELEFON: 04 252 66 00

Na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. 
RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 
– ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 
14/15 – ZUUJFO) in 7. člena Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem 
(Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 3/10 in 1/15) 
Občina Cerklje na Gorenjskem objavlja naslednje 

 
JAVNO NAZNANILO 

o razgrnitvi in javni objavi sprememb in 
dopolnitev občinskega prostorskega načrta  

Občine Cerklje na Gorenjskem – spremembe št. 1

Občina Cerklje na Gorenjskem obvešča javnost, da bo javno raz-
grnjen dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev Občinskega 
prostorskega načrta Občine Cerklje na Gorenjskem – spremembe 
št. 1 (krajše: SD OPN – št. 1), ki ga je izdelalo podjetje POPULUS 
Prostorski inženiring, d. o. o., v sodelovanju z URBI, d. o. o., Obli-
kovanje prostora. Postopek SD OPN – št. 1 se izvaja v skladu s 46. 
členom Zakona o prostorskem načrtovanju.

V skladu s 3. točko 50. člena ZPNačrt Občina Cerklje na Gorenj-
skem objavlja seznam zemljiških parcel, katerih namenska raba 
se spreminja: 289/2, 290/1, 296, 95, vse k.o. 2115 – Lahovče. 

Kraj in čas javne razgrnitve 
Javna razgrnitev SD OPN – št. 1 bo potekala od 17. junija 2016 do 
vključno 18. julija 2016 v mali sejni sobi Občine Cerklje na Go-

renjskem (2. nadstropje), Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na 
Gorenjskem, v času uradnih ur občinske uprave. Gradivo bo jav-
no dostopno tudi na spletnem naslovu www.cerklje.si.

Kraj in čas javne obravnave
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava SD OPN 
– št. 1, ki bo potekala v sredo, 13. julija 2016, ob 15. uri, v veliki 
sejni sobi Občine Cerklje na Gorenjskem (2. nadstropje), Trg Da-
vorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem.

Način in rok za dajanje pripomb in mnenj
V času javne razgrnitve in obravnave lahko na razgrnjen dopol-
njeni osnutek podajo pripombe in predloge vsi zainteresirani or-
gani, organizacije in posamezniki. Pripombe in predloge se lahko 
poda pisno ali v ustni obliki na javni obravnavi, kot zapis v knjigo 
pripomb in predlogov oziroma na pripravljeni obrazec na mestu 
javne razgrnitve ali v pisni obliki na naslov Občine Cerklje na Go-
renjskem. Rok za podajo pripomb in predlogov k razgrnjenemu 
dopolnjenemu osnutku poteče zadnji dan razgrnitve.

Javno naznanilo se objavi v časopisu Novice izpod Krvavca in na 
spletni strani Občine Cerklje na Gorenjskem. 

Številka: 350-03/2015-32
Datum: 6. 6. 2016

Občina Cerklje na Gorenjskem,
župan

Franc Čebulj l.r.
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Članice sekcije ročnih del Rožce pri Društvu upokojencev Cer-
klje z Zgornjega Brnika, ki jih vodi Marina Marko, so 23. aprila 
povabile v goste vezilje z Rečice ob Savinji in jim pokazale števil-
na svoja ročna dela, predvsem pletene izdelke, okraske za raz-
lične praznike, igrače in ročno izdelane voščilnice. "Naše vezi 
so se stkale iz veselja in ljubezni do ročnih del in druženja," je 
povedala vodja skupine Spominčice z Rečice ob Savinji Marta 
Velam. Gostje so pohvalile izdelke Brničank in jih povabile na 
ogled njihove desete jubilejne razstave, ki bo Rečici konec juni-
ja. Dekleta in žene iz skupin Rožce in Spominčice so že razsta-
vljale na Festivalu vezenja v Velenju in v hotelu Delfin v Izoli.
Rožce, kot se imenuje skupina dvanajstih deklet in žena, delu-
jejo od jeseni 2003, srečujejo pa se ob ponedeljkih pri Kropivni-

kovih na Zgornjem Brniku. »Ročna dela, kot so vezenje, kvač-
kanje, klekljanje, so bila poleg petja, plesa in igre pomemben 
delček v življenju naših mam in starih mam. Zato je naša 
skupna želja, da to kulturno dediščino ohranjamo in jo pre-
našamo na nove rodove,« pravijo Rožce.

Stkale prijateljske vezi

Gostje z Rečice ob Savinji so si z zanimanjem ogledale izdelke 
skupine ročnih del Rožce z Zgornjega Brnika.

ANA ŠUBIC, FOTO: MATIC ZORMAN

Lions klub Brnik je maja v sklopu vseslovenske lionistične akcije Te-
čem, da pomagam, s katero zbirajo sredstva za projekt zgodnjega 
odkrivanja in rehabilitacije slabovidnih otrok, pripravil tradicionalni 
dobrodelni pohod Hodim, da pomagam, ki mu je sledilo še druženje 
Pod Jenkovo lipo. Tam so udeleženci lahko vadili oživljanje po za-
stoju srca, otroci so tekmovali v skokih v daljavo, organizatorji pa so 
pripravili tudi dobrodelni srečelov in licitacijo. Dogodek je z obiskom 
podprl smučarski skakalec Domen Prevc, sicer pa so se dobrodelne-
ži lahko potegovali tudi za podpisane drese smučarskih skakalcev, 
Tina Maze je podarila podpisane knjige s posvetilom, vinar Valter 
Sirk nekaj vrhunskih buteljk … S prireditvijo so zbrali tri tisoč evrov. 
»Za Zavod za slepo in slabovidno mladino je namenjenih tisoč evrov, 
ostalo pa za projekte Osnovne šole Helene Puhar ter Brino in Jaka, ki 
se rehabilitirata zaradi cerebralne paralize,« je pojasnil predsednik 
kluba Mitja Košnik.

Hodili za dober namen

Dobrodelnega pohoda se je udeležilo okoli dvesto pohodnikov.  

 

Jerovšek Primož, s. p. 

Lahovče 9, 4207 Cerklje
Tel./faks: 04/25 22 000

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

TRGOVINAZAVTODELI
INAVTOMEHANIČNESTORITVE

Bra ne Do li nar

Poženik2,4207Cerklje,tel.:(04)2527030
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V zadnji sezoni, od 1. maja 2015 do 30. aprila 2016, je bilo v vpisni 
knjigi na Štefanji gori 23 tisoč vpisov. Med najbolj vztrajnimi obi-
skovalci, ki so se v zadnjem letu tja podali kar 366-krat, so bili 
trije: Milena Markelj iz Cerkelj, Lado Pompe iz Šenčurja in Ja-
nez Žalar z Visokega. Do Štefanje gore (748 m) vodi več označenih 
pešpoti, cilj pa je na Kmečkem turizmu Pri Mežnarju. "Kmečki 
turizem smo odprli pred dvaindvajsetimi leti, vpisno knjigo pa 
smo prvič namestili leta 1997 in od takrat dalje prirejamo tudi 
srečanja ob zaključku sezone. Prvo leto smo našteli okoli tisoč 
vpisov, letos pa že 23 tisoč," je povedala Jožica Banovšek, ki skupaj 
s svojo družino skrbi za pohodnike na Štefanji gori.
Med najbolj vztrajnimi pohodniki so večinoma starejši, pa 
tudi njihovi vnuki iz cerkljanske in okoliških občin. Največji 
ljubitelji tega vrha z idiličnim razgledom so se povezali v Klub 
K-100, ki združuje vse, ki se v eni sezoni na Štefanjo goro pov-
zpnejo vsaj stokrat. V letošnji sezoni je bilo petnajst pohodni-
kov, ki so dosegli 50 obiskov in prejeli bronasto medaljo, šest 
pohodnikov s 75 obiski, ki so prejeli srebrno medaljo, ter 86 
pohodnikov z več kot več 100 obiski in zlatimi medaljami. Naj-
starejši pohodnik je bil 84-letni Mitja Rakar iz Srednje vasi pri 

Šenčurju, ki bil na Štefanji gori 155-krat, najmlajši član pa je 
bil petletni Lovro Grkman iz Klanca pri Komendi, ki je s pomo-
čjo dedka in babice dosegel 115 obiskov. Medalje in pokale sta 
pohodnikom podeljevala Stane Bernard in Jožica Banovšek.

Prijateljem Štefanje gore podelili priznanja
Na Kmečkem turizmu Pri Mežnarju so 1. maja že 19. podelili priznanja najbolj vztrajnim 
pohodnikom na Štefanjo goro. Trije so se na goro povzpeli 366-krat v letu!

Pohodniki, ki so bili v enem letu na Štefanji gori več kot tristokrat.

KMETIJSKA ZADRUGA CERKLJE, Z.O.O. 
Slovenska cesta 2, 4207 Cerklje
Tel.: 04/252 90 10
info@kzcerklje.si 
http://www.kzcerklje.si

SUPER POPUSTI V TRGOVINAH KZ CERKLJE
V VSEH NAŠIH TRGOVINAH SMO, ZARADI UKINITVE NEKATERIH 

PROGRAMOV, PRIPRAVILI ODPRODAJO DOLOČENIH VRST BLAGA 
PO ZELO UGODNIH CENAH. 

POPUSTI TUDI DO – 90 %. 
PRIDITE IN SI IZBERITE PRIPRAVLJENO BLAGO PO UGODNIH CENAH!

CERKLJE, Slovenska cesta 2, tel.: 04/252 90 20     VOKLO, Voklo 98, tel.: 04/251 91 41  
 MORAVČE, Vegova ulica 7, tel.: 01/834 56 84  ŠENČUR, Kranjska cesta 2, tel.: 

04/251 91 40  KOMENDA, Zadružna cesta 2, tel.: 01/834 56 80

Vabljeni na pester izbor jedi po naročilu  
(kosila, hladne predjedi, domače jedi, vse vrste zrezkov,  

ribje jedi, solate in sladice).

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

LETNI VRT, IGRALA ZA OTROKE

Dvorje 46/b, Cerklje

DELOVNI ČAS:

Obratujemo ob vikendih
Petek od 16. do 22. ure
Sobota od 11. do 22. ure
Nedelja od 11. do 16. ure

tel.: 04/252 16 34, 041/808 505
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 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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- ustvarjamo rešitve za zahtevne

ELEKTROINŠTALACIJE,
IZSUŠEVANJE,

MONTAŽA KOTLOVNIC NA KLJUČ,
SERVIS IN ŠIROKA PONUDBA REZERVNIH DELOV
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V Hiši čez cesto Pr Franč na Miljah je 
14. maja potekalo prvo srečanje slikar-
jev članov Društva likovnikov Cerklje 
in Društva Lipa z univerze za tretje ži-
vljenjsko obdobje Domžale. Srečanja se 
je udeležilo dvajset slikarjev iz občin 
Cerklje in Šenčur ter iz Domžal, Trzi-
na, Mengša, Ljubljane in Kamnika, ki 
so ustvarili 24 kakovostnih slikarskih 
del na temo naravne in kulturne dedi-
ščine. Idejo za tovrstni dogodek je pred 
letom dni dala Dragica Markun, čla-
nica Društva likovnikov Cerklje, ki je 
pred začetkom srečanja pozdravila so-
delujoče slikarje. Umetniki so se zbrali 
že v jutranjih urah, si izbrali motiv in 
se odpravili na lokacijo v šenčurski ob-
čini, z oljem ali akrilom na platno pa 
so ustvarjali do poznega popoldneva. 
Ob zaključku slikarskega srečanja so 
postavili na ogled likovna dela, ki so 
jih ustvarili na terenu. Kot je povedala 
strokovna vodja razstave, diplomirana 
slikarka Marija Mojca Vilar iz Domžal, 
so slikarji na terenu kljub deževnemu 
vremenu ustvarili čudovita dela, ki so 
govorila sama zase.
Cerkljanski likovniki še naprej razsta-
vljajo tudi v Domu Taber. Maja je bila v 
galeriji njihovega letnega vrta na ogled 
razstava slik Dragice Markun z naslo-

vom Konji v galopu, v ponedeljek pa so 
tam odprli slikarsko razstavo Življenje 
v preteklosti Avgusta Starovašnika in 
Ivana Kropivnika. Avtorja sta na ogled 
postavila 28 likovnih del, tudi slike na 
steklu, ki so nastala v zadnjih štirih le-
tih, prikazujejo pa stare obrti, podeže-
lje, kmečka in druga opravila. Razstava 
bo odprta do začetka avgusta.
Likovniki bodo po kratkem poletnem 
premoru sodelovali na tradicionalnem 
cerkljanskem Sejmu na rokovo, za sep-
tember pa že pripravljajo letno razsta-
vo, kjer bo vodilna tema kozolec, ki iz-
ginja iz naše kulturne krajine.

Prvo srečanje slikarjev
Na prvi slikarski koloniji so se cerkljanskim 
likovnikom pridružili še slikarke in slikar iz Domžal.

Zaključna slovesnost prvega srečanja slikarjev je bila v prijetnem okolju Hiše čez  
cesto na Miljah.

V Domu Taber je na ogled razstava likovnih 
del Ivana Kropivnika in Avgusta Starovašnika 
z naslovom Življenje v preteklosti.

Zavod za kulturne dejavnosti Smejmo se 
vabi k predvpisu gledališkega abonmaja 
Nasmejmo se! V četrti sezoni bodo na odru 
Kulturnega hrama Ignacija Borštnika med 
drugim blesteli Jernej Šugman, Bojan Emer-
šič, Jurij Zrnec, Silva Čušin, Klemen Slakonja 
in Gojmir Lešnjak - Gojc. Slednjega bo najti 
tudi med zvenečimi imeni režiserjev gleda-
liških komedij, nastalih v produkciji SNG 
Drama, SNG Maribor, Mestnega gledališča 
Ptuj, Šentjakobskega gledališča Ljubljana 
in Rozinteatra. Predvpis abonmaja bo pote-
kal v TIC Cerklje in po elektronski pošti med 
21. in 24. junijem, vpis po redni ceni pa bo 
možen vse do konca septembra. Več infor-
macij o programu in vpisnih pogojih je na 
voljo na spletni strani www.nasmejmo.se in 
telefonski številki 051 606 220.

Predvpis abonmaja

Folklorna skupina Kulturnega društva Fol-
klora Cerklje bo 23. junija odpotovala v 
Makedonijo na petdnevni festival Slovenija 
na Ohridu. "Organizator je povabil k sodelo-
vanju različne folklorne in pevske skupine, 
godbo, tamburaše, maržoretke in kulinarič-
na društva iz cele Slovenije, da predstavijo 
našo državo na Ohridu. Vsak večer bomo 
predstavili kulturno dediščino Slovenije v 
plesu, pesmi, glasbi in v kulinariki. Ogledali 
si bomo tudi znamenitosti Ohridskega je-
zera in okolice, na poti domov pa se bomo 
ustavili še v Albaniji in si ogledali glavno 
mesto Tirana," je povedala Irena Naglič, 
predsednica KD Folklora Cerklje.

Folklorniki na Ohrid

Godba Cerklje je pod vodstvom dirigenta 
Tomaža Kukoviča dejavna tudi v letošnji po-
mladi. Poleg prvomajske budnice, ki so jo 
izvedli kljub dežju, so 27. maja priredili kon-
cert z naslovom Zaigrajmo v pomlad. Nanj 
so se poleg rednih vaj pripravljali tudi z in-
tenzivnimi vajami v Cerknem. Predstavili so 
veliko pop in rokovskih uspešnic, kot so pe-
smi Franka Sinatre, Always look, American 
pie, Flashdance, Samo ljubezen …, poleg 
teh pa še nekaj novih koračnic. Do počitnic 
pa ne bodo imeli počitka, saj vas 24. juni-
ja, na predvečer dneva državnosti, ob 19.30 
vabijo Pod Jenkovo lipo, kjer bodo skupaj s 
Pihalnim orkestrom Mestne občine Kranj iz-
vedli prireditev Živahno v poletje.

Godbeniki živahno  
v poletje
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V Cerkljah so 29. maja blagoslovili novo 
kapelico, ki sta jo na domačem vrtu po-
stavila zakonca Alojzija in Matjaž Go-
lob. Prav na tisti dan je minilo šestnajst 
let, odkar je Matjažu umrl oče, in devet 
mesecev od smrti Alojzijine mame, ka-
pelico pa sta Golobova tako posvetila 
staršem. Alojzija je sama v treh nišah 
izdelala vitraže, ki kapelico krasijo s po-
dobami križanja, Svetega duha in Božje 
matere Marije. Več kot dvesto let staro 
kamnito zidano kapelico, ki je stala ob 
stari cesti in je povezovala Zgornji Brnik 
s Cerkljami, so Golobovi dvakrat obnovi-
li. Ob procesijah, ki so potekale skozi ta 
del vasi, so domači vsako leto staro ka-
pelico lepo okrasili. Novozgrajeno kape-
lico je blagoslovil cerkljanski župnik Sta-
nislav Gradišek, Alojzija, ki je že od leta 
1999 članica Društva likovnikov Cerklje, 
pa je ob tej priložnosti pripravila tudi 
razstavo, na kateri je na ogled postavila 
34 likovnih del.

V Cerkljah blagoslovili  
novo kapelico

Alojziji in Matjažu Golobu sta pri gradnji 
kapelice pomagala tudi hčerka Vesna in sin 
Samo.

www.pogrebnik.si
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 ErjavšekZvone,s.p.
Slovenskac.39,4207CERKLJE

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

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

ANA ŠUBIC

Dnevu odprtih vrat slovenskih čebelar-
jev, ki bo v petek, 17. junija, potekal v 
kar 150 čebelarskih društvih v Sloveniji, 
se bo pridružilo tudi Čebelarsko društvo 
Cerklje. "Vljudno vabimo vse, ki bi želeli 
izvedeti kaj več o čebelarstvu, pomenu 
čebel in čebeljih pridelkov, da se nam ta 
dan pridružite in spoznate delo sloven-
skih čebelarjev. Z zavedanjem o pomenu 
čebel za naše okolje in življenje lahko 
vsak posameznik in tudi širša družbena 
skupnost naredi korak naprej za ohrani-
tev naravnega okolja, čebel in s tem opra-
ševanja, ki je bistvenega pomena za za-
dostno lokalno samooskrbo s prehrano," 
vabijo v Čebelarski zvezi Slovenije. Čebe-
larsko društvo Cerklje se bo predstavilo 
pri društvenem čebelnjaku pri Osnovni 
šoli Davorina Jenka Cerklje in pri čebelar-
ju Franciju Strupiju na Spodnjem Brniku. 
"Prikazali bomo čebelnjak, delovna opra-
vila v njem in čebelarsko opremo. Pridru-
žite se nam lahko med 9. in 17. uro," je 
povedal predsednik društva Miha Štular. 
Za več informacij je dosegljiv na telefon-
ski številki 051/351-845. A. Š.

Čebelarji se bodo  
predstavili
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LIDIJA JAGODIC, MOJCA OVSENEK, ESTERA BURGAR

Mednarodni projekt Naša mala knjižnica (Our little library) vodi 
in ustvarja KUD Sodobnost International. Pri izvedbi projekta se 
Slovenija povezuje še s Poljsko in Litvo, avtorji, ki jih vanj vključu-
jejo, pa prihajajo iz številnih evropskih držav. Po zgledu polenčka iz 
zgodbe mlade norveške pisateljice in ilustratorke Ashild Kanstad 
Johnson Polenček odpre muzej smo tudi v Marijinem vrtcu ustva-
rili knjižnico, še prej pa smo veliko zahajali v lokalno, cerkljan-
sko. Vse leto pa nas je v bralnem nahrbtniku, ki smo ga pridno 
nosili domov, kjer smo knjige prebirali skupaj s starši, bratci in 
sestricami, spremljal Junaček Travček, junak istoimenske zgod-
be litvanske pisateljice Ingride Vizbaraite. Projekt smo zaključili 
z zgodbo Groznovilca v Hudi hosti. Njena avtorica Jana Bauer in 
angleška ilustratorka Caroline Thaw sta nas 19. maja obiskali v 
našem vrtcu in nam pripravili zanimive delavnice. Približali smo 
se lahko likom iz Hude hoste ter prebudili otroško ustvarjalnost 
z naravnimi materiali. Čas nam je hitro minil, saj je vladalo pri-
jetno vzdušje, ki so ga bogatili umirjenost, ustvarjalnost, otroška 
iskrenost ter pogovori v angleškem in slovenskem jeziku. Razšli 
smo se z željo, da se ob novi zgodbi še kdaj srečamo.

Marijin vrtec obiskala angleška ilustratorka
V tem šolskem letu smo sodelovali v mednarodnem projektu Naša mala knjižnica.

Projekt Naša mala knjižnica smo sklenili sredi maja, ko sta nas 
obiskali pisateljica Jana Bauer in angleška ilustratorka Caroline Thaw.

ANA ŠUBIC

Vrtec Murenčki se je v tem šolskem letu 
vključil v mednarodni projekt Pomahaj-
mo v svet, s katerim otroke v vrtcih po 
celem svetu povezujejo med seboj preko 
videoklica oz. omrežja ter jih na ta način 
navajajo na rahljanje stereotipov, pred-
sodkov in nestrpnosti do tujcev …
Skupina Zajčki, v kateri so štiri- in petle-
tni otroci, je sodelovala z vrtčevsko sku-
pino iz hrvaškega Pulja. "Skozi različne 
dejavnosti so se otroci naučili kar nekaj 
tujih besed, spoznavali sebe in razno-
likost naše skupine, v kateri je kar pet 
tujih deklic, naše družine in eno tujeje-
zično, ljudi sveta, ljudske pesmi in plese, 
tradicionalne domače jedi, spekli smo 
na primer prato, znamenitosti svojega 
kraja, kjer smo si ogledali Petrovčevo 
hišo … S pomočjo video klicev, ki smo 

jih preko celega leta izvedli kar enajst, 
pa smo spoznavali in se seznanjali tudi 
s kulturo in z življenjem svojih prijate-
ljev iz Pulja," je pojasnila vzgojiteljica 
Marija Habjan. Že na samem začetku 
projekta se jim je porodila ideja o obisku 
hrvaških prijateljev, ki se jim je prejšnji 
mesec tudi uresničila.
Sredi maja so se polni pričakovanj odpra-
vili na celodnevni izlet v Pulj. Cerkljanski 
otroci, ki so za darilo prijateljem izdelali 
40 gorenjskih nageljnov in naslikali pra-
vo ''sliko'' želja, so s pomočjo zemljevida 
navdušeno spremljali pot. "V Pulju smo si 
ogledali vrtec in se s kratkim kulturnim 

programom medsebojno predstavili. Sle-
dila je igra po kotičkih s prijatelji. Večino 
časa so se naši otroci zadrževali v njiho-
vem laboratoriju profesorja Baltazarja, 
prodajali so na tržnici, raziskovali in si 
ogledovali živali, risali v polento, opazo-
vali pretakanje kapljic, se sproščali ob 
svetlobnih efektih ... Po kosilu smo se od-
pravili na ogled akvarija v Pulju, za konec 
pa smo si skupaj ogledali še znameniti 
amfiteater, ki nas je popolnoma prevzel," 
je pojasnila Habjanova. Otroci so se do-
mov vrnili polni nepozabnih doživetij, o 
obisku prijateljev v Pulju pa so se pogo-
varjali še ves teden.

Pomahali  
so v Pulj
Otroci iz vrtca Murenčki 
so v sklopu mednarodnega 
projekta Pomahajmo v svet 
obiskali prijatelje v Pulju.

V Pulju so si ogledali tudi akvarij. 
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TRGOVINA S KMETIJSKIM REPROMATERIALOM

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

Računovodske in knjigovodske storitve
Poslovno in davčno svetovanje

Mlakarjeva ulica 76, 4208 Šenčur
Tel.: 04/279 10 00, faks: 04/279 10 30, www.sconto.si

Ugodno vam ponujamo:
 vse vrste zemeljskih izkopov

 urejanje kanalizacij, 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

ANA ŠUBIC

Potem ko so v Cerkljah v sklopu projekta 
"Drevesa nas združujejo – Drveće nas spa-
ja" aprila gostili predstavnike dveh osnov-
nih šol in slovenskih društev iz Bosne in 
Hercegovine, so jim cerkljanski učenci 
maja vrnili obisk. Na tridnevno gostova-
nje so se odpravili mladinski pevski zbor, 
učenci 3. a razreda in nekaj učiteljic.
Najprej so v družbi tamkajšnjih učencev, 
učiteljic in članice društva Encijan obi-
skali mesto Zenica: najcenejšo tržnico, 
knjižnico in džamijo. Nato so odpravili v 
Sarajevo, kjer so obiskali slovensko vele-
poslaništvo in spoznali zgodovino me-
sta. Po namestitvi v hostlu so cerkljanski 
pevci in folkloristi nastopili na Osnovni 
šoli Kovačići. "Domačinka nas je kasneje 
popeljala skozi center Sarajeva in nam 
zaupala, kje lahko dobimo najboljše če-
vapčiče," pripovedujejo Tajda Sajovic, Ana 
Šerjak in Amra Omanovič. Naslednji dan 
so se odpravili v 30 kilometrov oddaljeni 
Kakanj, kjer so obiskali Slovensko društvo 
Jožefa Špringerja ter občino, kjer sta jim 
župan in slovenski veleposlanik predsta-
vila mesto. "Mi pa smo jim predstavili 
svoje prečudovite Cerklje," povedo učenci, 

ki so nato obiskovali Osnovno šolo Ka-
kanj, pred katero so zasadili drevo miru 
– lipo. Po uspešnem nastopu v dvorani so 
cerkljanski učenci obiskali bližnjo knji-
žnico, vojaški muzej, kjer so si ogledali 
pripomočke in oblačila, ki so jih v Bosni 
uporabljali med vojno, staro džamijo, kjer 
jim je muslimanski duhovnik opisal nje-
no zgodovino, samostan ... "Po večerji na 

OŠ Kakanj so nam učenci zaplesali njihov 
značilni ples, nad katerim smo bili vsi 
navdušeni. Nato smo odšli na koncert, ki 
je bil odličen. Učenci in študentje so nam 
na inštrumente zaigrali veliko svojih pe-
smi," razlagajo učenci. Zadnji dan jih je 
član Društva Ivana Cankarja iz Sarajeva 
popeljal mimo znamenitosti v starem 
delu mesta.

Pred šolo v Bosni zasadili lipo
OŠ Davorina Jenka Cerklje nadaljuje sodelovanje s slovenskimi društvi in šolami iz 
Bosne in Hercegovine. Maja so tam gostovali mladinski pevski zbor in tretješolci.

Cerkljanski učenci so se iz Bosne vrnili polni lepih spominov. 
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DAMJAN KOROŠEC, ŠD KRVAVEC

V Ardresu so med 14. in 16. majem odigra-
li šest tekem. V skupinskem delu so pre-
magali vrstnike s karibskega otoka Mar-
tinika in afriško reprezentanco Burkine 
Faso, v razigravanju ekipo iz Luksembur-
ga Steinsel ter v četrtfinalu francosko se-
lekcijo Nord. V polfinalu in tekmi za tretje 
mesto pa so klonili proti Kaunasu iz Litve 
in francoski selekciji Indre at Loire ter na 
koncu zasedli izvrstno četrto mesto med 

24 ekipami. Mladinsko-kadetska ekipa 
Ambrož Krvavec je bila zopet povabljena 
na severozahodno obalo v Le Portel, kjer 
je tudi letos osvojila peto mesto. Najprej 
so v zelo težkem skupinskem delu iz-
gubili prve tri tekme proti litovski ekipi 

Marijampoles, domačemu ESSM Le Por-
tel in OKK Beograd. V drugem delu pa so 
naši fantje premagali ekipi iz nasprotne 
skupine – belgijski BC Oostende in Essm 
Le Portel B, v tekmi za peto mesto pa še 
ekipo Marijampoles.

Že štirinajstič  
v Franciji
Že štirinajsto leto zapored 
so se mlajši pionirji 
Europcar Krvavec udeležili 
mednarodnega turnirja 
zveze FIBA v Franciji.

DAMJAN KOROŠEC, ŠD KRVAVEC, FOTO: TINA DOKL

Zanesenjaki Športnega društva Krvavec iz Cerkelj so 28. in 29. 
maja za zaključek rekreacije v športni dvorani organizirali že 8. 
maraton Pozdrav poletju – 12 ur košarke in malega nogometa 
2016. Na prireditvi je nastopilo več kot 120 igralcev, večinoma ob-
čanov Cerkelj in okolice. Igralce so razvrstili v ekipe, po tri na vsaki 
strani (vzhod beli in zahod črni) s po 10–12 igralci, vsaka skupina 
pa je odigrala štiri ure. Košarkarske ekipe so bile dolgo izenačene, 
skupaj so dosegle več kot 1400 košev, izid pa je bil 689 : 757 za 
črne, člane ekip zahodnega dela občine. Največ košev so dosegli 
Krištof Močnik (91), Gašper Tavčar (82) in Jure Korošec (64). Tudi 
na malonogometnem maratonu so bili uspešnejši igralci zahoda. 
Skupaj so dosegli 149 golov, rezultat je bil 69 : 80. Največ golov 
pa sta zabila Kevin Jerič (9) in Erik Perdan (8). Najmlajša igralca 
na turnirju sta bila petnajstletna Jan Zupan in Vid Bilandžič, naj-
starejša pa 58-letni Bojan Kropivnik in leto starejši Marjan Pirc.

Zahod slavil v košarki in nogometu

V nogometu so črni (zahod) premagali bele (vzhod) z 80 : 69.

Stanko Maček iz Adergasa je v soboto, 28. maja, nastopil na ultra-
maratonu Ultrabalaton okoli Blatnega jezera na Madžarskem. Gre 
za enoetapno preizkušnjo v dolžini 221 kilometrov. "Zjutraj je bilo 
vreme idealno, potem se je pa ogrelo na 31 stopinj, zato je bilo 
težje teči, zrak je bil težak tudi zaradi velike sopare," je pojasnil 
Maček, ki je po 104 pretečenih kilometrih moral odstopiti zaradi 
hudih krčev v nogah. "Ob tej priložnosti bi se rad zahvalil trener-
jema Rajku Podgorniku in Alešu Žibertu, ki sta me spremljala na 
kolesu, ter spremljevalni ekipi v dveh avtomobilih," je še dejal. Od 
223 maratoncev in maratonk jih je v cilj prišlo samo 83, kar priča o 
izredno zahtevnih vremenskih razmerah. J. Ku.

Maček zaradi krčev odstopil  
na ultramaratonu

ATLETSKI KLUB CERKLJE

V Velenju je 28. maja potekalo državno prvenstvo (DP) v ekipnem 
mnogoboju. Tekmovanja sta se udeležili Eva Rosulnik in Eva Bol-
težar, ki sta nastopali za ekipi Atletskega kluba Kranj (AKK). Obe 
sta se odlično odrezali. Eva Rosulnik je z ekipo zasedla peto me-
sto, Eva Boltežar pa sedmo mesto. Že dan kasneje je v Domžalah 
potekalo še DP za U12, kjer je Ožbej Jenko pomagal ekipi AKK do 
odličnega sedmega mesta v moški kategoriji. V Kranju je 30. maja 
potekalo področno posamično prvenstvo v atletiki za osnovne šole 
(OŠ). Naši atleti so zastopali OŠ Davorina Jenka Cerklje in osvojili 
kar tri bronaste medalje v skoku v daljino – Lucija Kropar med sta-
rejšimi deklicami, Maks Kropar med starejšimi dečki in Eva Rosul-
nik med mlajšimi deklicami.

Uspešni nastopi cerkljanskih atletov
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ROKOMETNI KLUB CERKLJE

Padel je zastor na rokometno sezono 2015/16, v kateri so uspešno nastopale tudi 
selekcije Rokometnega kluba Cerklje: v mini rokometu dečki in deklice od 6. do 
10. leta, v kategoriji mlajših dečkov A in B, v kategoriji starejših dečkov A in član-
ski kategoriji. Kadetske in mladinske selekcije nismo imeli, ker ni bilo zadosti 
igralcev, zato so bili mladi rokometaši priključeni članski ekipi, v kateri so si 
nabirali izkušnje. Mlajše selekcije, vključno do starejših dečkov, so dosegle priča-
kovane rezultate in uvrstitve, za kar gre pohvala tako igralcem kot trenerjem Jo-
žetu Cudermanu, Matiji Mušiču in Klemenu Arhu. Članska ekipa pod vodstvom 
trenerja Romana Šimona je cilj, ki si ga je zadala pred začetkom DP, tudi dosegla, 
saj si je po enoletnem igranju v 2. državni ligi z osvojenim 2. mestom priigrala 
vrnitev v višji rang tekmovanja, to je v 1. B državno ligo. 
Za zaključek pretekle tekmovalne sezone bomo organizirali ogled kvalifikacijske 
tekme za udeležbo na SP med moškima članskima reprezentancama Slovenije 
in Norveške 11. junija v Celju. Še pogled v sezono 2016/17: v Cerkljah si bomo ogle-
dali tekme v mini rokometu dečkov in deklic, mlajših in starejših dečkov, kade-
tov in članske 1. B državne rokometne lige. Priprave na novo sezono se pričnejo 
avgusta, prve tekme psa bodo na vrsti v drugi polovici septembra. Na koncu bi se 
radi zahvalili vsem, ki so nam priskočili na pomoč tako finančno kot material-
no, da smo lahko sezono uspešno pripeljali do konca.

Konec rokometne sezone 
Članska ekipa Rokometnega kluba Cerklje se je znova 
uvrstila v 1. B državno ligo. 

MAJA BERTONCELJ

Podjetje Slatnar Carbon je tudi uradno postalo partner Smučarske zveze Slovenije. Pred 
kratkim so podpisali pogodbo o sodelovanju in predstavili nove skakalne smuči. "Ce-
lotna ekipa je stopila skupaj in v enem mesecu in enem dnevu je prišla s traku prva 
skakalna smučka. Za nas je to prvi otrok, ki je fantastično videti in s kar nekaj popravki 
in dodelavami že prehiteva vso konkurenco. Nekatere stvari imamo ekskluzivno samo 
mi," je ob tem povedal Peter Slatnar. Najprej bodo s smučmi opremili Petra Prevca, ki 
jih bo preizkusil v kratkem, za "slatnarke" v belo-modri kombinaciji s črnim napisom 
pa so interes pokazale vse skakalne velesile. Pridobili so tudi dovoljenje Mednarodne 
smučarske zveze in tako ni več nobenih ovir za uporabo "novink" v svetovnem pokalu.

Predstavili novo skakalno smučko
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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
vse dni v tednu

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

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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Petek, 10. junija • Kabinska žičnica Krvavec, ob 19. uri                     

VEČERJA NA ZAJLI
Organizator: Dvor Jezeršek in Gostilna Krištof

Od petka, 10. junija, do nedelje, 12. junija • Krvavec, ob 16. uri                

FIT CAMP VIKEND NA KRVAVCU

Organizator: RTC Krvavec

Sobota, 11. junija • spodnja postaja kabinske žičnice Krvavec, ob 7.45

TRADICIONALNO POBIRANJE KAMENJA NA KRVAVCU

Organizator: RTC Krvavec v sodelovanju s pašnima skupnostma Jezerca in 
Kriška planina

Sobota, 11. junija • start na Jurčkovi Dobravi, ob 9. uri                     

11. POHOD BOSONOGIH NA ŠENTURŠKO GORO

Organizator: Planinsko društvo Komenda

Sobota, 11. junija • Nogometni center Velesovo, ob 10. uri                

ZAKLJUČEK SEZONE NK VELESOVO

Organizator: Nogometni klub Velesovo

Sobota, 11. junija • Zgornji Brnik na Vovkah (travnik ob potoku), ob 13. uri

CURKOMET (sledi zabavni večer)

Organizator: PGD Zgornji Brnik

Torek, 14. junia • zbirno mesto pred AMD Cerklje, ob 8. uri               

KOLESARSKI IZLET ZBILJSKO JEZERO

Organizator: Društvo upokojencev Cerklje

Torek, 14. junija • Borštnikova hiša v Cerkljah, ob 18. uri                 

BŠK, POMLADNO BRANJE

Organizator: Kulturni klub Liberius Cerklje

Sreda, 15. junija • Dvor Jezeršek, ob 17. uri

V KUHINJI Z LJUBEZNIJO S SOPHIO LOREN

Organizator: Gostinstvo Jezeršek

Petek, 17. junija • Cerklje (pri čebelnjaku Čebelarskega društva Cerklje za 
OŠ Davorina Jenka) in Spodnji Brnik 43 (pri čebelnjaku Francija Strupija)      

DAN ODPRTIH VRAT SLOVENSKIH ČEBELARJEV

Organizator: Čebelarsko društvo Cerklje

Petek, 17. junija • Kulturni hram Ignacija Borštnika Cerklje, ob 20. uri         

KONCERT DOMOLJUBNIH PESMI MEJNIKI SLOVENSTVA

Organizator: Komorni moški pevski zbor Davorina Jenka Cerklje

Nedelja, 19. junija, Krvavec    

ENDURO 4 FUN KRVAVEC

Organizator: Športno društvo BAM.Bi

Ponedeljek, 20. junija • Dvor Jezeršek, ob 17. uri

NAJ BO PRESNO!

Organizator: Gostinstvo Jezeršek

Torek, 21. junija • zbirno mesto pred AMD Cerklje, ob 7. uri                

PLANINSKI IZLET NA MOŽIC

Organizator: Društvo upokojencev Cerklje

Sreda, 22. junija • Dvor Jezeršek, ob 17. uri

GURMANSKI BURGERJI

Organizator: Gostinstvo Jezeršek

Četrtek, 23. junija • Dvor Jezeršek, ob 17. uri

PEKA NA ŽARU
Organizator: Gostinstvo Jezeršek

Petek, 24. junija • Pod Jenkovo lipo v Dvorjah, ob 19.30 

ŽIVAHNO V POLETJE Z GODBO CERKLJE IN PIHALNIM ORKESTROM  
MESTNE OBČINE KRANJ
Organizator: Kulturno društvo Godba Cerklje

Petek, 24. junija • Grad Strmol, ob 21. uri                   

KONCERT MANCE IZMAJLOVE NA ROŽNEM VRTU GRADU STRMOL
Organizator: Grad Strmol

Nedelja, 26. junija • Krvavec, ob 10. uri

KRAVCA S KRVAVCA FEST – PRAZNIK PLANŠARSTVA NA KRVAVCU 

Predstavitev planšarstva, pohod, maša ob 15. uri v kapeli Marije Snežne, 
nastop Godbe Cerklje in bogat spremljevalni program, kravja ruleta,  
izvrstna domača hrana in zabava.

Organizator: pašni skupnosti Jezerca in Kriška planina v sodelovanju z 
Zavodom za turizem Cerklje, lokalnimi društvi, RTC Krvavec in drugimi 
turističnimi ponudniki

Petek, 1. julija • Kabinska žičnica Krvavec, ob 19. uri

VEČERJA NA ZAJLI

Organizator: Dvor Jezeršek in Gostilna Krištof

Od ponedeljka, 4. julija, do sobote, 9. julija • župnijsko dvorišče Cerklje,  
od 9. do 15. ure

ORATORIJ 

Organizacija: Župnija Cerklje na Gorenjskem

Torek, 5. julija • zbirno mesto pred AMD Cerklje, ob 8. uri                   

POHOD NA KRIŽNO GORO
Organizator: Društvo upokojencev Cerklje

Sobota, 9. julija, Pod Jenkovo lipo v Dvorjah, ob 10. uri

TRADICIONALNI PIKNIK DRUŠTVA UPOKOJENCEV

Organizator: Društvo upokojencev Cerklje

Torek, 12. julija • zbirno mesto pred AMD Cerklje, ob 8. uri                 

KOLESARSKI IZLET PO VODIŠKI KOLESARSKI POTI – DORNICE

Organizator: Društvo upokojencev Cerklje

Torek, 19. julija • zbirno mesto pred AMD Cerklje, ob 7. uri                 

PLANINSKI IZLET OLŠEVA – GOVCA

Organizator: Društvo upokojencev Cerklje

Od nedelje, 24. julija, do petka, 29 julija • Hotel Krvavec

BERLITZEVE POLETNE JEZIKOVNE POČITNICE 2016
Organizator: RTC Krvavec

Sobota, 6. avgusta • Krvavec, ob 8. uri 

GORSKI DAN Z ONA-ON.COM

Organizator: ona-on.com

Koledar dogodkov in prireditev
TIC Cerklje na Gorenjskem, Krvavška 1b, 4207 Cerklje na Gorenjskem  
T: +386 4  28 15 822, F: +386 4  28 15 822, W: www.tourism-cerklje.si 
E: info@tourism-cerklje.si, FB: www.facebook.com/ticcerkljenagorenjskem

Zavod za turizem 
Cerklje

Občina Cerklje  
na Gorenjskem

TIC Cerklje  
na Gorenjskem



Od nedelje, 7. avgusta, do petka, 12. avgusta • Hotel Krvavec

BERLITZEVE POLETNE JEZIKOVNE POČITNICE 2016
Organizator: RTC Krvavec

Torek, 9. avgusta • zbirno mesto pred AMD Cerklje, ob 8. uri

KOLESARSKI IZLET PREDDVOR
Organizator: Društvo upokojencev Cerklje

Sobota, 13. avgusta • Krvavec

GORSKI TEK NA KRVAVEC 2016
Organizator: Zavod za medgeneracijsko povezovanje Zlata leta

Torek, 16. avgusta • zbirno mesto pred AMD Cerklje, ob 7. uri             

PLANINSKI IZLET VELIKI VRH
Organizator: Društvo upokojencev Cerklje

Sobota, 20. avgusta • Krvavec, ob 11. uri

LEGIONAR CHALLENGE KRVAVEC
Organizator: Športno društvo Legionar

Nedelja, 21. avgusta • Krvavec, kapela Marije Snežne, ob 10. uri

TRADICIONALNA ŽEGNANJSKA MAŠA
Organizator: pašni skupnosti Jezerca in Kriška planina

Sobota, 27. avgusta • center Cerkelj in Krvavec

FEST PO ROKOVEM
11. Rekreativni kolesarski vzpon za kralja in kraljico Krvavca 2016 (ob 10. 
uri, start Pod Jenkovo lipo v Dvorjah); Mountain Wake Jam na Krvavcu 
("Vejkanje" v jezeru Zvoh); Izobraževalno-zabavni dogodek za družine 
in ljubitelje psov v centru Cerkelj (ob 9. uri); Folklorni festival (ob 17.30, 
povorka skozi Cerklje, nastop skupin iz različnih krajev Slovenije); stojnice 
z izdelki domače obrti
Organizatorji: Zavod za turizem Cerklje, Športno društvo BAM.Bi in Rekre-
acijsko društvo Strmol, Športno društvo Furam, Kulturno društvo Folklora 
Cerklje, Kulturni klub Liberius Cerklje, Hotel Nera

Ribiška družina Bistrica Domžale, znotraj katere deluje tudi podod-
bor Pšata, ob dnevu slovenskih ribičev (20. junij) vabi na dan odprtih 
vrat, ki bo v soboto, 18. junija, med 8.30 in 12. uro na sedežu ribiške 
družine v Domžalah (Krvakovska cesta 18a). Dan odprtih vrat je na-
menjen predstavitvi ribiške družine in posameznih sekcij znotraj nje 
ter ponudnikom ribiške dejavnosti na tem območju. Med drugim si 
boste lahko ogledali film o muharjenju v Sloveniji in markiranju sul-
cev, prikaza vezave umetnih muh in elektroizlova ter se preizkusili v 
t. i. ribolovu na tarčo. 

Ribiči vabijo na dan odprtih vrat

Avto-moto društvo Cerklje je 1. maja organiziralo že 63. prvomajsko 
paradno vožnjo. V povorki, ki je potekala v hladnem in deževnem vre-
menu, je sodelovalo sedem mopedistov Mopet toura Zalog pod Krvav-
cem in osemdeset osebnih vozil. Karavana vozil je obiskala sedem-
najst vasi pod Krvavcem, gledalci pa so videli tako najnovejša osebna 
vozila najrazličnejših znamk kot tudi stara vozila. Najstarejši osebni 
avtomobil, fiat letnik 1966, je vozil Darko Galjot iz Velesovega, še sta-
rejši pa so bili trije mopedi Mopet toura z letnico izdelave 1957. J. Ku.

Prvomajska paradna vožnja v dežju 

AVTO LUŠINA d.o.o.
Gosteče 8, 4220 Škofja Loka, T: 04 50 22 000

www.avto-lusina.si, e-pošta: prodaja@avto-lusina.si

www.vitara.si
Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2: 4,0 - 5,7 l/100 km in 106 - 131 g/km, emisijska stopnja: Euro6, specifična emisija dušikovih oksidov (NOx): 0,0073 - 0,0558 g/km, trdi delci: 0,00129 g/km, število 
delcev: 3,16 E11/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju 
kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Vse nadaljnje informacije o specifični porabi goriva in 
specifičnih emisijah CO2 iz novih osebnih vozil najdete v Priročniku o varčni porabi goriva in emisijah CO2, ki ga lahko brezplačno pridobite pri pooblaščenem SUZUKI partnerju in na spletni strani www.suzuki.si.  
Slike so simbolične. Naročnik: Magyar Suzuki Zrt., Podružnica v Sloveniji.

ABC Dealership
Dealer Road
Dealer City
ABC 1DE
Tel: xxx xxxx xxxx
www.suzukidealer.com

NOVA VITARA. Živi.
Prišla je popolnoma nova VITARA. Je eno najnaprednejših vozil s štirikolesnim pogonom. Intuitivna tehnologija ALLGRIP 4WD prepozna 
vozno podlago. Radarsko vodeno samodejno zaviranje (RBS) nadzira razdaljo do vozil pred vami in pomaga preprečiti trk. In ker 
je na voljo veliko dodatne opreme in možnosti personalizacije vozila, si lahko sestavite povsem svojo VITARO. Suzuki VITARA. Živi.

Z bogato serijsko opremo ze od 14.500 eur. 



PREŠA CERKLJE
SLOVENSKA CESTA 51

 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

HIŠA ZAUPANJA

Slovenska cesta 51  I  T: 04 281 57 00  I  www.rpresa.si
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