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• Novembrske seje občinskega sve-
ta zaradi nepotrditve dnevnega reda 
s strani večine prisotnih svetnikov ni 
bilo. Med drugim so se pritoževali, da 
so imeli premalo časa za pregled gra-
diva za osnutka proračunov za leti 2016 
in 2017. Kako komentirate zaplet?
»Pri pripravi proračunov se vedno drži-
mo navodil in zakonodaje. Svetniki so 
večino gradiva prejeli deset dni pred sejo, 
zato menim, da so imeli dovolj časa za 
seznanitev z njim. V primeru nejasnosti 
bi se za dodatna pojasnila lahko obrnili 
tudi na občinsko upravo, če tej ne zaupa-
jo, pa bi s sredstvi, ki jih stranke in sve-
tniške skupine prejemajo iz proračuna, 
lahko najeli tudi zunanje svetovalce. Da 
je gradivo preobširno, zame ni uteme-
ljen argument, saj so že ob kandidatu-
ri v občinski svet morali vedeti, kakšne 
bodo njihove odgovornosti in obveznosti. 
Za svoje delo so plačani, imajo sejnine. 
Predsednike strank in vodje svetniških 
skupin sem povabil tudi na koordina-
cijo pred sejo, pa nekaterih ni bilo. Pro-
račun je bil prikazan tako kot običajno, 
bil je povsem enako pregleden. Še nikjer 
nisem zasledil, da bi to točko umaknili 

z dnevnega reda, ker svetniki niso uspeli 
gradiva preštudirati, sploh pa se čudim 
tistim svetnikom, ki so v občinskem sve-
tu že več mandatov. Zahtevane tri točke 
smo umaknili z dnevnega reda, zato ne 
razumem, zakaj so potem svetniki Liste 
za vas, SDS, Liste obrti, podjetništva in 
turizma ter Liste tudi mi smo del vas gla-
sovali proti celotnemu dnevnemu redu.«
• Kot so razložili, jih je k temu prive-
dla vaša odločitev, da z dnevnega reda 
umaknete tudi nov pravilnik o spre-
jemu otrok v vrtec, ki ponovno uvaja 
možnost t. i. rezervacij ...
»Za to sem se odločil, ker moramo prej 
imeti zagotovljena sredstva v proraču-
nu. Nov pravilnik namreč navaja, da 
lahko starši rezervacijo uporabijo ka-
darkoli v letu in tako bi se lahko zgodi-
lo, da bi se kdo za to možnost odločil že 
januarja, kar pa brez finančnega kritja 
ni možno. Pravilnik bomo tako obravna-
vali na naslednji seji, predlog pa je, da 
bi starši v času uveljavljanja rezervacije 
krili zgolj 40 odstotkov oskrbnine. Gre 
za pobudo sveta staršev Vrtca Murenčki, 
ki sem jo sprejel, čeprav je to kar pre-
cejšen zalogaj za občino, na letni ravni 
bo znašal blizu 40 tisoč evrov. Bi pa do-
dal, da na drugi strani nekatere občine 

razmišljajo o ukinitvi subvencioniranja 
'dopustnikov', glede na to, da država oz. 
vlada zmanjšuje glavarino na prebivalca 
za občinske proračune. V primeru Obči-
ne Cerklje glavarina predstavlja samo 
pokritje zakonskih finančnih obveznosti 
in ne zadošča niti za zagotavljanje teko-
čega vzdrževanja objektov in cestno-ko-
munalne infrastrukture v lasti občine.«
• Po odpadli seji ste dejali, da bo to za 
občane imelo drage posledice. Zakaj?
»Brez sprejetega proračuna se ustavijo 
investicije, prav tako ne moremo kandi-
dirati za evropska sredstva za izgradnjo 
krvavškega vodovoda. Na dnevnem redu 
je bil tudi pomemben odlok o Regijskem 
centru za ravnanje z odpadki Ljubljana, 
kamor bomo začeli odlagati odpadke. V 
Snagi nam zagotavljajo enake cene, kot 
veljalo v Ljubljani, medtem ko v Komu-
nali Kranj načrtujejo 40-odstotno podra-
žitev odvoza komunalnih odpadkov, zato 
lahko to pomeni tudi finančni udarec 
za vsa gospodinjstva. Situacija še ni tra-
gična za občino, vse je še moč popraviti, 
upam pa, da se taka dejanja svetnikov ne 
bodo ponavljala. Na naslednjih sejah se 
bo pokazalo, ali gre za ustavitev razvoja 
občine ali pa je bil to zgolj trenutni spodr-
sljaj omenjenih svetnikov.«

FRANC ČEBULJ, ŽUPAN OBČINE CERKLJE 
NA GORENJSKEM

Upam, da gre 
za spodrsljaj
Župan Franc Čebulj  
o odpadli novembrski  
seji občinskega sveta:  
Ne razumem, zakaj 
svetniki niso potrdili 
dnevnega reda. Na 
naslednjih sejah se bo 
pokazalo, ali gre le za 
spodrsljaj.

NOVICE IZPOD KRVAVCA SO PRILOGA ČASOPISA  

NOVICE IZPOD KRVAVCA (ISSN 1406 - 1369) so priloga Gorenjskega glasa za občino Cerklje. Prilogo pripravlja Gorenjski glas, odgovorna urednica Marija Volčjak, urednica 
Ana Šubic, oglasno trženje Janez Čimžar, 041/704-857. Oblikovanje Matjaž Švab. Priprava za tisk Gorenjski glas, tisk: Ti skar na Lit te ra pic ta, d. o. o. NOVICE IZPOD KRVAVCA, 
številka 5, so priloga 97. številke Gorenjskega glasa, 4. decembra 2015, v nakladi 2440 izvodov pa jih dobijo vsa gospodinjstva v občini Cerklje brezplačno. Sestavni del NOVIC 
IZPOD KRVAV CA je tudi Uradni vestnik občine Cerklje na Gorenjskem in je uradno glasilo za objavo sprejetih aktov Občinskega sveta in Občinske uprave Občine Cerklje na 
Gorenjskem. Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem. Na naslovnici: Zala Smolnikar, foto: Tina Dokl
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• Danes se tudi uradno odpira Dom Taber. Verjetno vam je 
zdaj na neki način odleglo, ko je projekt pod streho?
»Glede na res veliko pridobitev za občino in zahtevnost inve-
sticije bi moral res imeti samo občutke veselja, a se moram 
ob tem ukvarjati z dokaj nerealnimi pristopi že omenjenih 
svetnikov. Če bi v preteklosti imel tako slabo podporo v ob-
činskem svetu, potem danes v občini marsičesa ne bi imeli – 
gasilskega doma, vrtcev in šole, športne dvorane, kanalizacije 
in urejene komunalne infrastrukture tudi ne. Kanček veselja, 
ki bi ga lahko imel ob dokončanju doma, ob tem zbledi. Sicer 
pa na začetku nisem imel popolne podpore niti znotraj občin-
ske uprave, ampak z vztrajnostjo in trmo smo projekt le začeli 
uresničevati. Zavedal sem se, da bodo težave, saj je bil projekt 
ob odkupu od Gradbinca GIP dobesedno invaliden, ostali smo 
tudi brez pričakovanega kredita Gorenjske banke, nakar nas 
je rešila odobritev 5,7 milijona evrov evropskih sredstev. Še 
dobro se spomnim, kako sva z Zdravkom Kastelicem 5. maja 
2013, bilo je zelo lepo nedeljsko popoldne, stala v dolgi vrsti 
na bencinskem servisu v Domžalah, da sva pravočasno, ob 
polnoči, oddala vloge za dom starostnikov in kanalizacijski 
sistem v spodnjem Zalogu. Čeprav sem se takrat počutil malo 
čudno, bi danes to takoj ponovil.«
• Osnutek proračuna za leto 2016 sicer še ni bil potrjen, a 
vseeno – katere glavne investicije vsebuje?
»Edina investicija je pričetek izgradnje kanalizacijskega siste-
ma v vasi Grad, sočasno bomo obnovili še vodno infrastrukturo 
in javno razsvetljavo, podjetje T2 pa bo zgradilo optiko. V letu 
2016 želimo pričeti z rekonstrukcijo ceste skozi Grad do odcepa 
za Šenturško Goro, pri čemer bi sočasno položili cevi za krvavški 
vodovodni sistem, dobro pa bi bilo, da bi se dogovorili za odkup 

Milharjeve hiše, da bi rešili najnevarnejši prometni problem v 
tej vasi. Naj še povem, da imamo v proračunu predvidenih tudi 
223 tisoč evrov za sofinanciranje morebitne državne investicije 
za prestavitev ceste mimo letališča. Poleg tega imamo zajeto 
okoli 268 tisoč evrov za pristop med polnopravne članice RCERO 
Ljubljana, s čimer želimo našim občanom zagotoviti isto ceno 
kot v občinah lastnicah in soinvestitorkah RCERA. Znesek naj 
bi poravnali v dveh letih, za nižjo ceno pa bo poleg proračuna 
treba potrditi tudi odloka, s katerima bomo koncesijo za odvoz, 
zbiranje, odlaganje in obdelavo komunalnih odpadkov podelili 
ljubljanski Snagi. Tam nam zagotavljajo, da bodo cene nižje od 
trenutnih pri Komunali Kranj. Za investicije bo ob vseh zakon-
sko določenih obveznostih zelo malo denarja, v letih 2016 in 
2017 se bomo predvsem posvetili pripravi novih projektov.«
• Katere projekte načrtujete?
»V letu 2016 načrtujemo izdelavo projektnih dokumentacij za 
kanalizacijski sistem na visokogorskem območju. Za Štefanjo 
Goro bi sočasno izdelali projekta za novo vodno infrastrukturo. 
Deloma imamo tudi idejni projekt kanalizacije za Ravne, Apno, 
Šenturško Goro, Stiško vas, zaselek Škrjančevo, Ambrož in na-
prej na Krvavec, izvedba je vredna okoli osem milijonov evrov. 
Projekt je treba izdelati še za kanalizacijo od Sv. Lenarta proti 
Sidražu, pod katerim bo manjša čistilna naprava. Obenem bi 
izdelali določene projekte za obnovo vodovodne infrastrukture 
predvsem na relaciji Ravne–Apno–Šenturška Gora do vodohra-
nov in naprej do zajetij. Ta vodovod sicer ni star, je pa vseskozi 
veliko okvar. Korak k večji varnosti bomo naredili z izdelavo 
projektov za pločnike na odsekih Zalog–Trata–Dobrava–Pše-
nična Polica–Šmarno–Kurirska cesta–Češnjevek in Velesovo v 
zgornjem delu vasi.«

ANA ŠUBIC, FOTO: MATIC ZORMAN

Potem ko je Dom Taber konec septembra začel sprejemati sta-
novalce, ga bodo danes, 4. decembra, ob 15. uri v prisotnosti 
predsednika republike Boruta Pahorja odprli tudi uradno. S 
tem se bo po večletnih prizadevanjih končala ena največjih 
investicij v zgodovini občine Cerklje.
V domu je po dveh mesecih in pol delovanja že precej živahno. 
V njem namreč prebivata že 102 stanovalca, zanje pa za zdaj 
skrbi 54 zaposlenih. Dom, ki lahko sprejme 150 oseb, naj bi bil, 
ocenjuje v. d. direktorja Zdravko Kastelic, polno zaseden že do 
konca januarja.
Posebno pozornost namenjajo sodelovanju z lokalno skupno-
stjo. "Naš program bogatijo številni prostovoljci. Ani Rehberger 
vodi pevski zbor, za katerega je veliko zanimanja, z Darinko 
Kralj pa stanovalci ustvarjajo iz slanega testa. Za malo drugač-
no dopoldne poskrbita tudi Polonca Kocjančič in Mihaela Pavlič. 
Vsak teden med nas prihajajo članice Bralnega krožka Liberius, 
likovniki so nam s svojimi deli polepšali dnevne prostore. Ob 
raznih priložnostih med nas prihajajo tudi folklorna in druge 
kulturno-umetniške skupine, sodelujemo pa tudi s šolo in vrt-
cem," je povedala delovna terapevtka Nataša Lavtižar. Kastelic 
je še napovedal, da naj bi do marca v domu dokončali prostore 

splošne ambulante, kar bo omogočilo, da bo zdravnica Alenka 
Ponikvar iz Zdravstvenega doma Kranj v domu prisotna stalno 
in bo polovico časa na voljo tudi občanom. V prostore doma, ki 
jih prav tako še urejajo, se bosta preselila tudi zobozdravnik, ki 
zdaj deluje v šoli, ter fizioterapija iz Velesovega.

Danes tudi uradno odprtje doma
Dom Taber bo danes ob 15. uri svečano odprl predsednik republike Borut Pahor.

Stanovalci doma so se nedavno razveselili šolarjev, s katerimi so 
izdelovali adventne venčke. 
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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

Ponedeljek, 30. november–nedelja, 6. december • Kongresna pristava 
Gradu Strmol, od 16. do 19. ure (sob. in ned. od 11. do 18. ure) 

POZDRAV DECEMBRU NA POSESTVU STRMOL

Razstava polstenih izdelkov Anje Musek, AMUSE in Petre Vengar,  
Petruška, predstavitev izdelave polstenih izdelkov in polstenja,  
delavnice za male in velike 

Organizator: Grad Strmol

Petek, 4. december • Dom Taber, ob 15. uri  

SLAVNOSTNO ODPRTJE SOCIALNO VARSTVENEGA ZAVODA TABER 

Organizator: Socialno varstveni zavod Taber in Občina Cerklje  
na Gorenjskem

Petek, 4. december • Kabinska žičnica Krvavec, ob 18. uri  

VEČERJA NA ZAJLI

Organizator: Dvor Jezeršek in Gostilna Krištof

Petek, 4. december • Gostilna pod Krvavcem, ob 18. uri

ČAROBNA OSMICA POD KRVAVCEM 

Organizator: Gostilna Pod Krvavcem

Petek, 4. december • Okrepčevalnica Dingo

PETKOVA NORIJA S TOMAŽEM IN LUKOM

Organizator: Okrepčevalnica Dingo

Nedelja, 6. december • Župnijska cerkev v Cerkljah, ob 15. uri

PRIHOD SVETEGA MIKLAVŽA 

Organizator: Družinski in mladinski center Cerklje 

Torek, 8. december • Petrovčeva hiša, ob 18. uri

BRALNI ŠTUDIJSKI KROŽEK LIBERIUS 

Organizator: Kulturni klub Liberius Cerklje

Četrtek, 10. december • rojstna hiša Ignacija Borštnika, ob 18. uri  

GLASOVA PREJA Z LJERKO BELAK

Organizator: Gorenjski glas in družina Novak

Petek, 11. december • Parkirišče pizzerije Pod Jenkovo Lipo, od 8. do 17. ure

MESEČNI SEJEM

Organizator: Hanitex d.o.o. 

Petek, 11. december • Knjižnica Cerklje, ob 17.30 

PRAVLJICA NA OBISKU: ČAKAM TE, ROZALIJA

Organizator: Mestna knjižnica Kranj

Petek, 11. december • Župnijska dvorana Cerklje, ob 19. uri

PREDAVANJE ZAKONCEV SITAR: DRUŽINA ŠE VEDNO POT DRUŽBE

Organizator: Družinski in mladinski center Cerklje

Petek, 11. december • Gostilna Zajc, ob 20. uri

ŽIVA GLASBA – TRIO PROJEKT 
Organizator: Gostilna Zajc

Petek, 11. december • Okrepčevalnica Dingo

NASTOP PETRA LOVŠINA
Organizator: Okrepčevalnica Dingo

11. 12. 2015 • Kulturni Hram Ignacija Borštnika Cerklje ob 19. uri

NOVOLETNI KONCERT, nastopili bodo Policijski orkester, solista Irena 
Vrčkovnik in Matjaž Mrak ter Zala Smolnikar, finalistka  šovaSlovenija 
ima talent. Cena vstopnic je 10 EUR in bodo na voljo  v Turistično informa-
cijskem centru Cerklje in eno uro pred koncertom na dan dogodka.

Organizatorji: Občina Cerklje na Gorenjskem, Zavod za turizem Cerklje in 
gasilska društva v Občini Cerklje

Sobota, 12. december • Picerija in mehiška restavracija Mexicano Tonač,  
ob 19. uri 
ZABAVA Z ŽIVO GLASBO
Organizator: Picerija in mehiška restavracija Mexicano Tonač  

Sobota, 12. december • Gostilna Zajc, ob 20. uri

ŽIVA GLASBA – TRIO PROJEKT 
Organizator: Gostilna Zajc 

Sobota, 12. december • Večnamenska športna dvorana Cerklje, ob 20. uri

SKOK V NOVO LETO Z MODRIJANI
Organizator: Prostovoljno gasilsko društvo Lahovče

Ponedeljek, 14. december • Dvor Jezeršek, ob 17. uri 
SLADKE HIŠICE IN PRAZNIČNI PIŠKOTI
Kulinarična delavnica
Organizator: Akademija Jezeršek

Torek, 15. december • Družinski in mladinski center Cerklje, ob 17. in 19. uri 

SREČANJE TUKAJ SEM DOMA  
Srečanje z različnimi migranti, ki bivajo v našem okolju 
Z NJIMI SEM JEDEL IN JOKAL 
Pogovor o trenutni aktualni begunski in migrantski problematiki,  
gost Vael Hanuna
Organizator: Družinski in mladinski center Cerklje

Petek, 18. december • Gostilna Zajc, ob 20. uri

ŽIVA GLASBA – TRIO PROJEKT 
Organizator: Gostilna Zajc

Petek, 18. december • Okrepčevalnica Dingo

NASTOP REBEKE DREMELJ
Organizator: Okrepčevalnica Dingo

Sobota, 19. december • Krvavec

SKI OPENING NA KRVAVCU 

Organizator: RTC Krvavec

Sobota, 19. december • Večnamenska športna dvorana Cerklje, ob 10. uri 

BOŽIČEK ZA ČLANE NK VELESOVO 

Za dečke od 5 do 12 let in deklice do 13 let 
Organizator: Nogometni klub Velesovo 

Sobota, 19. december • Krajevni dom Šenturška Gora, ob 19. uri

LETNI KONCERT ŠENTURŠKEGA OKTETA
Organizator: Šenturški oktet 

Sobota, 19. december • Picerija in mehiška restavracija Mexicano Tonač, 
ob 19. uri 
ZABAVA Z ŽIVO GLASBO
Organizator: Picerija in mehiška restavracija Mexicano Tonač   
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Sobota, 19. december • Gostilna Zajc, ob 20. uri

ŽIVA GLASBA – TRIO PROJEKT 
Organizator: Gostilna Zajc 

Sobota, 19. december • Okrepčevalnica Dingo

NASTOP DEJANA VUNJAKA
Organizator: Okrepčevalnica Dingo

Nedelja, 20. december • Kulturni hram Ignacija Borštnika, ob 14.30 in 16.30

BOŽIČEK vabi predšolske otroke od dopolnjenega enega leta starosti  
in otroke 1. razredov devetletke v spremstvu staršev s stalnim  
prebivališčem v Občini Cerklje.
Organizator: Občina Cerklje na Gorenjskem

Torek, 22. december • Petrovčeva hiša, ob 18. uri

BRALNI ŠTUDIJSKI KROŽEK LIBERIUS 

Organizator: Kulturni klub Liberius Cerklje

Četrtek, 24. december • Okrepčevalnica Dingo

VESELA POLNOČNICA DO JUTRA

Organizator: Okrepčevalnica Dingo

Petek, 25. december • Plaža Krvavec, ob 18. uri 

BOŽIČNO OBDAROVANJE IN TRADICIONALNA BOŽIČNA MAŠA  
NA KRVAVCU
Organizator: RTC Krvavec 

Sobota, 26. december • Kulturni hram Ignacija Borštnika, ob 17. uri 

MEJNIKI SLOVENSTVA

Koncert Komornega moškega pevskega zbora Davorina Jenka Cerklje  

pod vodstvom Jožefa Močnika 

Organizator: Komorni moški pevski zbor Davorina Jenka Cerklje 

Sobota, 26. december • cerkev sv. Štefana na Štefanji Gori, ob 10. uri 

SVETA MAŠA IN TRADICIONALNO ŽEGNANJE KONJ NA ŠTEFANOVO
Organizator: Konjeniško društvo Krvavec

Sobota, 26. december • Picerija in mehiška restavracija Mexicano  
Tonač, ob 19. uri 

ZABAVA Z ŽIVO GLASBO

Organizator: Picerija in mehiška restavracija Mexicano Tonač   

Sobota, 26. december • Okrepčevalnica Dingo

PIKADO TURNIR

Organizator: Okrepčevalnica Dingo

Nedelja, 27. december • Kulturni hram Ignacija Borštnika, ob 19. uri 

BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT GODBE CERKLJE 

Dirigent prof. Tomaž Kukovič 

Organizator: KD Godba Cerklje 

Četrtek, 31. december • Restavracija in Plaža Krvavec

SILVESTROVANJE V RESTAVRACIJI IN NA PLAŽI KRVAVEC

Organizator: RTC Krvavec 

Sobota, 2. januar • Okrepčevalnica Dingo

PONOVOLETNA ZABAVA S TRIOM PROJEKT

Organizator: Okrepčevalnica Dingo

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
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JANEZ KUHAR

Prostovoljno gasilsko društvo Cerklje je 
17. oktobra v sodelovanju s Krajevno or-
ganizacijo Rdečega križa Cerklje predalo 
v uporabo nov avtomatski defibrilator. 
Kot je povedal Vid Močnik, predsednik 
krajevne organizacije RK Cerklje, so se 
prošnji cerkljanskih gasilcev za pomoč 
pri nakupu hitro odzvali, ker se zave-
dajo, da je človeku ob zastoju srca treba 
čim hitreje pomagati. Njihov prispevek 
je bil tisoč petsto evrov, okrog tisoč evrov 
pa so prispevali cerkljanski gasilci. Pred-
sednik PGD Cerklje Marjan Luskovec, 
tudi sam prvi posredovalec, je povedal: 
»V petnajstih mesecih, odkar smo iz-
obrazili 22 operativnih gasilcev iz PGD 
Cerklje za prve posredovalce ob zastoju 
srca ali kapi, smo imeli 14 intervencij 
in pri vseh smo pomagali z defibrilator-
jem. Pokazalo se je, da prvi posredovalci 
na kraj dogodka pod Krvavcem prispejo 
kar osem do deset minut pred reševal-
ci nujne medicinske pomoči iz Kranja.« 
Novega defibrilatorja so bili veseli vsi, 

tudi Jan Kožuh, ki je v društvu zadolžen 
za izobraževanje in vzdrževanje opreme 
za prve posredovalce. Sicer pa so imeli 
v PGD Cerklje v okviru meseca požarne 

varnosti 17. oktobra dan odprtih vrat, 
na katerem so številnim obiskovalcem 
predstavili gasilska vozila in opremo ter 
prikazali posredovanje ob zastoju srca.

Cerkljanski gasilci dobili nov defibrilator
Cerkljanski gasilci so doslej z defibrilatorjem ljudem pomagali že štirinajstkrat.

Vid Močnik, Marjan Luskovec in prvi posredovalci ob zastoju srca iz PGD Cerklje z novim 
avtomatskim defibrilatorjem

JANEZ KUHAR

Gasilska zveza Cerklje (GZ) je 19. septem-
bra pred športno dvorano v Cerkljah or-
ganizirala gasilsko tekmovanje, ki se ga 
je udeležilo 29 ekip z 261 tekmovalci iz 
osmih društev. Namen tekmovanja je že 
več let usposabljanje članstva in preverja-
nje usposobljenosti tekmovalcev za akcije. 
Najboljše tri ekipe iz vsake kategorije so se 
uvrstile na regijska tekmovanja. Povelj-
nik GZ Cerklje Blaž Kaplenik je povedal: 
»Tekmovanje je del izobraževanja v ga-
silstvu, spoznavanja opreme in orodij in 
tudi način, kako mlade navdušiti za ga-
silstvo.« V članski A-kategoriji je zmagala 
ekipa Zaloga pri Cerkljah na čelu z Mati-
cem Plevelom, v članski B-kategoriji pa 
Zgornji Brnik. Med članicami so slavile v 
A-kategoriji gasilke Zgornjega Brnika, v B-
-kategoriji pa nepričakovano gasilke Spo-
dnji Brnik - Vopovlje, ki so na tekmovanju 
skupaj nastopile prvič. Posebno pohvalo 

pa so izrekli gasilcem s Štefanje Gore, saj 
je v Cerkljah tekmovala več kot polovica 
krajanov. Največ prvih mest pa je pripadlo 

gasilcem Zgornjega Brnika. Pokale naj-
boljšim sta podelila župan Franc Čebulj in 
predsednik GZ Cerklje Jožef Žlebir.

Največ zmag gasilcem Zgornjega Brnika

Najboljši rezultat so dosegli člani PGD Zalog.
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Visoko 19, 4212 Visoko
gsm: 031/613-383

Računovodske in knjigovodske storitve
Maja Balažič Dolenec, s. p.

Želimo Vam vesele božične in novoletne praznike,  
v novem letu pa zdravja in sreče.

 

www.moja-racunovodkinja.si
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BUTIK KRUHA CERKLJE
Ulica Franca Barleta 23
Tel: (04) 25 29 270 
Odprto:  pon–pet: 6.30 do 14.30,  

sob: 6.30 do 12.00

E-pošta: pekarna.umnik@siol.net

Podjetje Pekarna Umnik Šenčur se ponaša z 68-letno družinsko 
tradicijo peke pravega domačega kruha in peciva. Različne vr-
ste kruha ter pekovskega peciva, sladko in slano pecivo, krofi, 
sendviči, narezki, bureki, unikatne mlečne pletenice ter rezanci 
so izdelki, izdelani ročno iz najboljših skrbno izbranih surovin. 
Ponosni so na svojo obrtno proizvodnjo, v kateri z majhnimi 
serijami izdelkov želijo slediti čim širšemu krogu kupcev, ki tak 
način proizvodnje še znajo ceniti in spoštovati.

V teh dneh so njihove prodajalne skrbno založene z mlečnimi 
in medenimi Miklavževimi dobrotami ter s praznično pakira-
nim izborom najboljših domačih piškotov. V predprazničnem 
času bo zadišalo po tradicionalni orehovi potički, za katero so 
že začeli zbirati naročila.
 

ČAS JE ZA SKRBI - KOMU KAJ SE PODARI.
ZDRAVJA IN SREČE SE NE KUPI – 

ZATO S PIŠKOTKI SPOMNI LE,

DA ŽIVLJENJE SLADKO JE!

Vesele praznike in okusno leto 2016 vam želi  
kolektiv Pekarne Umnik Šenčur.

V nedeljo, 20. decembra, Božiček vabi predšolske otroke od do-
polnjenega enega leta starosti in prvošolce v spremstvu staršev s 
stalnim bivališčem v občini Cerklje v Borštnikov kulturni hram. Ob 
14.30 bo gostil otroke iz vasi Ambrož pod Krvavcem, Apno, Grad, 
Pšata, Ravne, Spodnji Brnik, Sv. Lenart, Sidraž, Stiška vas, Šentur-
ška Gora, Štefanja Gora, Vašca, Viševca, Vrhovje, Zgornji Brnik in 
Cerklje, ob 16.30 pa še otroke iz Adergasa, Cerkljanske Dobrave, Če-
šnjevka, Dvorij, Glinj, Lahovč, Poženika, Praprotne Police, Pšenič-
ne Police, Šmartnega, Trate pri Velesovem, Velesovega, Vopovlj in 
Zaloga. Program bodo pripravili KUD Pod Lipo Adergas in dramska 
sekcija Pod Stražo. Vabljeni otroci, starši, dedki, babice in prijatelji.

Otroke bo obiskal Božiček

ANA ŠUBIC, FOTO: TINA DOKL

V Petrovčevi hiši so v torek odprli tradicionalno razstavo Cer-
kljanske jaslice. Ob pomoči članov Društva likovnikov Cerklje 
jih je izdelal Avgust Starovašnik, posebne pa so zato, ker s sli-
ko in maketami prikazujejo svetopisemsko zgodbo Jezusovega 
rojstva v okolju krajev pod Krvavcem. Poleg votline s sveto dru-
žino, ki je delo Ivana Kropivnika, jaslice sestavlja že osemnajst 
objektov, ki ponazarjajo znamenite stavbe v občini. Kot pravi 
Starovašnik, jaslicam vsako leto doda nekaj novega, tokrat sta 
to Kernova in Borštnikova hiša. Jaslice so tako iz leta v leto 
večje in bogatejše, zdaj se razprostirajo že na skoraj petnajstih 
kvadratnih metrih, na njih pa je možno prešteti več kot 200 
figur. Likovniki so poslikali ozadje jaslic in praznični prt.
Na ogled so tudi zanimive postavitve jaslic gostujočih avtorjev 
iz Cerkelj in okolice. Vanja Trobevšek iz Dvorij se predstavlja z 
jaslicami iz papirja. Figure v jaslicah Zofije Hacin s Spodnjega 
Brnika so iz ingverjevega testa, medtem ko so jih članice kle-
kljarske skupine Lastovke naklekljale. Zanimive so tudi jaslice 
Ivana Kepica iz Grada in mojstrovine rezbarja Pavla Korbarja 
iz Poženika. Kmečke žene iz Cerkelj so izdelale adventne venč-
ke, otroci iz vrtca Murenčki in Marijinega vrtca pa so ustvarili 
okraske za božični drevesi v Petrovčevi hiši.

Program ob odprtju razstave je pripravil Družinski in mladin-
ski center Cerklje, dogodek pa so združili še s prihodom Mi-
klavža in Miklavževim sejmom. Jaslice si lahko ogledate do 
6. januarja.

Cerkljanske jaslice še bogatejše
Petrovčevo hišo že krasijo Cerkljanske jaslice, v katere je Avgust Starovašnik letos dodal 
še Kernovo in Borštnikovo hišo. Na ogled so še druge zanimive postavitve jaslic.

Razstava jaslic bo v Petrovčevi hiši na ogled do 6. januarja.



8 | ZANIMIVOSTI

 

Jerovšek Primož, s. p. 

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

TRGOVINAZAVTODELI
INAVTOMEHANIČNESTORITVE

Bra ne Do li nar

Poženik2,4207Cerklje,tel.:(04)2527030

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

KLEPKLEPARSARSTTVVO IN KRO IN KROOVVSSTTVVOO

JENKJENKOO
Adergas 6, 4207 Cerklje na Gorenjskem

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

MIHA 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

- VAR JE NJE INO XA
-  IZ DE LA VA IN MON TA ŽA OGRAJ IZ INO XA 

(ne rja ve če ga je kla)
- KLJU ČAV NI ČAR SKA DELA
Pra prot na Po li ca 18, 4207 Cer klje,  
tel./faks: 04/25 22 134, gsm: 041/608 798

FRANC ZOR MAN, s. p.

JANEZ KUHAR

V Lahovčah je 20. novembra 101. rojstni dan praznovala Marija 
Vertnik, rojena Urbanc, druga najstarejša občanka občine Cer-
klje. Rodila se je leta 1914 na kmetiji Pr' Kovač v Lahovčah. Leta 
1959 se je poročila s Francem Vertnikom, Prgavovim iz Lahovč. 
Vse življenje sta z možem trdo delala na domači kmetiji. Njun 
sin Franci je leta 1981 umrl v letalski nesreči na Korziki, tri leta 
kasneje pa je Marija izgubila še moža. Kot pravi Vida Janhar, ki 
lepo skrbi za Marijo, se ta za svoja leta dobro drži, le malo slabše 
sliši. Rada se pogovarja s sovaščani in je še vedno bistrega uma. 
Ob častitljivem jubileju ji je čestital ter zaželel veliko zdravja in 
moči prelat Stanislav Zidar, ki v Lahovčah skrbi za podružnično 
cerkev sv. Florijana. 

Vse življenje je trdo delala

ANA ŠUBIC

Šenturška Gora je oktobra prejela priznanje Gorenjske turistične 
zveze za urejenost hribovske vasi. Ocenjevanje urejenosti kra-
jev in objektov je že tradicionalno organizirala tudi Občina Cer-
klje v povezavi s projektom Moja dežela – lepa in gostoljubna. 
Komisija je priznanje za najlepšo ulico podelila odseku Ceste v 
Polico – zgornji del ulice proti bloku, za njo sta se uvrstila Ulica 
Andreja Vavkna in Trg Davorina Jenka, oba sta bila doslej na-
grajena že po štirikrat. Prvič pa je bilo z nazivom najlepša vas 
nagrajeno Šmartno pred Šenturško Goro in Lahovčami. Najlep-
ši stanovanjski objekt ima po mnenju komisije Meri Urbanija iz 
Lahovč, drugega najlepšega Andrej Bohinc s Krvavške ceste ter 
tretjega Otilija in Mirko Selevšek iz Grada. V kategoriji turističnih 
objektov je največ točk dobil Ranč Weter s Praprotne Police pred 
Dvorom Jezeršek z Zgornjega Brnika, ki je bil nagrajen že tretjič 
zapored, ter Picerija in špageterija Botana iz Lahovč. Najlepše 
poslovne objekte imajo Instalacije Ciperle Gorazd iz Lahovč, Po-
hištvo Lipar iz Lahovč in Mizarstvo Anton Ravnohrib iz Vašce, 
najlepše kmetijske objekte pa Franc Špruk (Pr' Kocjan) iz Lenar-
ta, Roman Studen (Pr' Vovk) s Cerkljanske Dobrave in vsa leta 
nagrajena Družina Petrič (Pr' Mrkc') s Trate. Najlepši vikend je 
komisija opazila v Zalogu, imata ga Aleksandra in Ekrem Dugić 
iz Portoroža, podelili pa so tudi posebno nagrado za hišico na 
drevesu, ki jo imata Daniela in Franc Nadižar na Šenturški Gori.
 

Priznanje tudi Šenturški Gori
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ANA ŠUBIC, FOTO: TINA DOKL

Konec oktobra je na gradu Strmol v Dvor-
jah predsednik republike Borut Pahor 
odkril spominsko obeležje zakoncema 
Radu in Kseniji Hribar, ki sta bila leta 
1944 umorjena nad Mačami pri Predd-
voru, domnevno s strani lokalne varno-
stnoobveščevalne službe. Predsednik je 
ob tej obžaloval storjen zločin in se opra-
vičil, ker je bilo potrebno toliko časa, da 
so jima vrnili čast in dostojanstvo. 
Hribarjev nečak Peter Hribar je dejal, da 
njunim anonimnim morilcem lahko od-
pustijo, pozabiti pa ne morejo in ne sme-
jo. Poudaril je še, da je dovolj narodove 
razklanosti: »Čas je, da pade zastor poza-
be, da končno nastopi čas odpuščanja in 

opravičil ter se ta tragedija slovenskega 
naroda končno in enkrat za vselej neha!«
Industrialec, bančnik in zbiralec ume-
tnin Rado Hribar ter njegova žena Kseni-
ja sta bila zadnja lastnika gradu Strmol. 
Z gradu so ju izgnali 6. januarja 1944 in 
ju po ustni obsodbi ubili. Po vojni je bil 

Hribar razglašen za narodnega izdajal-
ca, obsojen na smrt z likvidacijo, njegovo 
premoženje pa je bilo zaseženo. Sorodni-
ki so leta 2000 na sodišču dosegli njegovo 
rehabilitacijo, marca letos pa so arheolo-
gi v gozdu nad Mačami pri Preddvoru na-
šli tudi njun grob s posmrtnimi ostanki.

Spominsko obeležje zakoncema Hribar

S položitvijo vrtnic sta Peter Hribar in predsednik republike Borut Pahor simbolično odkrila 
obeležje umorjenima zakoncema Hribar.

Na gradu Strmol so  
odkrili spominsko obeležje 
njegovima zadnjima 
lastnikoma, Radu in 
Kseniji Hribar.

ANA ŠUBIC, FOTO: TINA DOKL

Družina Novak, ki zadnja leta postopoma 
obnavlja rojstno hišo Ignacija Borštnika v 
Cerkljah, si prizadeva tudi za njeno oživi-
tev. "Hiša je sicer še v fazi prenove, a zdaj 
je že toliko obnovljena, da je primerna 
za izvedbo različnih prireditev in tudi za 
oglede. Obiskovalci imajo kaj videti, zato 
je škoda, da jim tega ne bi omogočili. 
Zato smo se povezali tudi z Zavodom za 
turizem Cerklje, ki je hišo vključil med 
cerkljanske znamenitosti, ki jih razkazu-
jejo turistom," je pojasnil Danijel Novak.
Borštnikova hiša je prvi javni dogodek 
gostila konec septembra na 96. obletnico 
igralčeve smrti, ko so pripravili podokni-
co velikemu Cerkljanu. Dogodka v soor-
ganizaciji Kulturnega kluba Liberius so 
se udeležili tudi Borštnikovi nagrajenci, 
med njimi Ivanka Mežan, Štefka Drolc 
in Vlado Novak, ki je bil tudi slavnostni 
govornik. Novakovi so konec septembra 
pripravili še dneva odprtih vrat, ki sta 

naletela na zelo dober odziv obiskoval-
cev. Prijeten dogodek se v Borštnikovi 
hiši obeta tudi v četrtek, 10. decembra, 

ob 18. uri, ko bo gostila Glasovo prejo z 
igralko Ljerko Belak, letošnjo dobitnico 
Borštnikovega prstana.

Borštnikova hiša odprla vrata
Turistično ponudbo občine Cerklje je obogatila prenovljena Borštnikova hiša.

Družina Novak se je odločila Borštnikovo hišo odpreti za javnost.
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I.
Javno se razgrinjajo:
–  osnutek državnega prostorskega načrta za (LUZ d.d., Ljubljana,  

št. projekta 7669, oktober 2015),
–  povzetek za javnost, 
–  vloga za pridobitev okoljevarstvenega soglasja (Elektro Ljubljana 

d.d., 19. 6. 2015,  dopolnitev 7. 10. 2015,),
–  poročilo o vplivih na okolje (Eranthis d.o.o., PVO 6/15, junij 2015, 

dopolnitve oktober 2015),
–  osnutek odločitve o okoljevarstvenem soglasju  

(št. 35402-22/2015-X, 17. nov. 2015) in
–  strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve osnutka državnega 

prostorskega načrta.

II.
Javna razgrnitev bo potekala od 21. decembra 2015 do 24. januarja 
2016 v prostorih: 
–  Ministrstva za okolje in prostor, Direktorata za prostor, graditev  

in stanovanja,  
Dunajska 21, Ljubljana,

–  v prostorih Občine Mengeš, Slovenska cesta 30, Mengeš,
–  v prostorih Občine Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 

Cerklje na Gorenjskem,
–  v prostorih Občine Šenčur, Kranjska cesta, Šenčur,
–   v prostorih Občine Komenda, Zajčeva 23, Komenda,
–  ter na spletnih straneh Ministrstva za okolje in prostor in  

Agencije RS za okolje. 

III.
Javne obravnave bodo potekale: 
–  7. januarja 2016 ob 17.00 v prostorih Občine Mengeš, I. 

nadstropje, Slovenska cesta 30, Mengeš,
–  7. januarja 2016 ob 19.00 v sejni dvorani Občine Komenda, 

Glavarjeva 104, Komenda,
–  12. januarja 2016 ob 15.30 v sejni sobi Občine Cerklje na 

Gorenjskem, Trg Davorina Jenka, Cerklje na Gorenjskem,
–  13. januarja 2016  ob 15. 30 v sejni sobi Občine Šenčur, Kranjska 

cesta 11, 4208 Šenčur.

IV.
Agencija RS za okolje je v postopku presoje vplivov na okolje ugotovi-
la, da je za nameravani poseg v okolje na podlagi točke D.IV.1, Priloge 
1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov 
na okolje (Uradni list RS, št. 51/14 in 57/15), treba izvesti presojo vpli-
vov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje.

Območje, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve oko-
lja, ki lahko vplivajo na zdravje in premoženje ljudi, je določeno v 
Poglavju 8. in grafično prikazano v Prilogi 2 in 3 Poročila o vplivih na 
okolje in dopolnitvi tega poročila.

Za izdajo okoljevarstvenega soglasja in za posredovanje zahtevanih po-
datkov o nameravanem posegu v okolje je pristojna Agencija RS za okolje.

V.
Javnost ima v času javne razgrnitve, od 21. decembra 2015 do 24. 
januarja 2016, pravico dajati pripombe in predloge na razgrnjeno 
gradivo, in sicer:
–  pisno na mestih javne razgrnitve (na obrazcu za pripombe, ki je na 

voljo na mestih javne razgrnitve in na spletni strani Ministrstva  

za okolje in prostor),
–   po pošti na naslov Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 47, 

Ljubljana, 
–  na elektronski naslov gp.mop@gov.si, s pripisom »DPN za 

daljnovod 2 x110 kV Kamnik-Visoko«.

Pripombe, ki se nanašajo na gradivo v zvezi s postopkom presoje 
vplivov na okolje, se lahko v pisni obliki posredujejo tudi na naslov 
Agencije RS za okolje, Vojkova 1b, 1102 Ljubljana na elektronski na-
slov gp.arso@gov.si.

Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena 
in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek za objavo teh 
podatkov v stališču, ki bo objavljeno na zgoraj navedeni spletni stra-
ni in posredovano navedenim občinam. Osebe, ki ne želijo, da se v 
stališču objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, 
morajo to posebej navesti. 

Naslovni ministrstvi in Agencija RS za okolje obveščata javnost, da 
bodo v postopku upoštevana samo mnenja in pripombe javnosti, ki 
bodo prejeta na način in v roku, kot izhaja iz tega javnega naznanila.

VI.
Agencija RS za okolje vabi:
–  osebe, ki na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obre-

menitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, stal-
no prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin, in 

–  nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o var-
stvu okolja,

–  da podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahteva-
jo vstop v postopek za izdajo okoljevarstvenega soglasja. Te osebe 
položaj stranskega udeleženca pridobijo po predpisih o upravnem 
postopku, če Agencija RS za okolje ugotovi, da se nameravani po-
seg tiče njihovega pravnega interesa, in če v roku 35 dni od objave 
tega naznanila (od 21. decembra 2015 do 24. januarja 2016) vložijo 
zahtevo za vstop v postopek za izdajo okoljevarstvenega soglasja.

V primeru zahteve za udeležbo v postopku za izdajo okoljevarstve-
nega soglasja je treba v vlogi določno navesti pravni interes in, če je 
mogoče, predložiti tudi dokaze oziroma izkazati pravni interes.

Zahteva za vstop v postopek se lahko poda:
–  na mestih javne razgrnitve (na obrazcu za pripombe, ki je na voljo 

na mestih javne razgrnitve in na spletni strani Ministrstva za okolje 
in prostor), 

–  po pošti na naslov Agencije RS za okolje, Vojkova 1b, 1102 Ljubljana,
–  na elektronski naslov gp.arso@gov.si.

VII.
Direktorat za prostor, graditev in stanovanja pri Ministrstvu za okolje 
in prostor, Direktorat za energijo pri Ministrstvu za infrastrukturo in 
Agencija RS za okolje bodo v roku 60 dni po zaključku javne obravna-
ve preučili pripombe in predloge javnosti in do njih zavzeli stališče. 
Ministrstvo za okolje in prostor jih bo objavilo na svoji spletni strani 
in jih posredovalo občinam.

Barbara RADOVAN                                            Danijel LEVIČAR
GENERALNA DIREKTORICA                             GENERALNI DIREKTOR
DIREKTORATA ZA PROSTOR,                               DIREKTORATA ZA ENERGIJO
GRADITEV IN STANOVANJA

Direktorat za prostor, graditev in stanovanja pri Ministrstvu za okolje in prostor,  
Direktorat za energijo pri Ministrstvu za infrastrukturo in Agencija RS za okolje s tem 

JAVNIM NAZNANILOM
obveščajo javnost o javni razgrnitvi v postopku priprave državnega prostorskega načrta za daljnovod 2 x 110 kV Kamnik-Visoko
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26.

Na podlagi 46. Zakona o prostorskem načrtovanju - ZPNačrt (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 na podlagi 30. člena Statuta občine Cerklje 
(Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 3/2010 in 1/2015) 
je župan Občine Cerklje na Gorenjskem dne 27. 11. 2015 sprejel

SKLEP 
O ZAČETKU PRIPRAVE SPREMEMB IN DOPOLNITEV 

OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA 
OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM – 

spremembe št. 1 (krajše: SD OPN – št. 1)

1. člen
 (ocena stanja in razlogi za pripravo)

(1) S tem sklepom se določa priprava sprememb in dopolnitev Ob-
činskega prostorskega načrta Občine Cerklje na Gorenjskem – spre-
memba št. 1 po postopku in na način, ki ga določa Zakon o prostor-
skem načrtovanju.
(2) Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem je na svoji 22. redni 
seji dne 10. 09. 2014 sprejel Odlok o občinskem prostorskem načrtu 
Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Go-
renjskem, št. 4/2014), v nadaljevanju: OPN, ki je temeljni prostorski 
razvojni dokument občine in je pravna podlaga za pripravo projektov za 
izdajo gradbenih dovoljenj po predpisih o graditvi objektov.
(3) Veljavni OPN Občine Cerklje na Gorenjskem ne omogoča izvedbe 
novega razvojnega interesa širitve kmetije v naselju Lahovče.

2. člen
(območje, predmet načrtovanja in vrsta postopka 

SD OPN – št. 1)

(1) SD OPN – št. 1 se pripravijo za širitev kmetije v naselju Lahov-
če na parcelah št. 289/2, 290/1 in 296, vse k.o. Lahovče 2115. V 
postopku sprememb in dopolnitev OPN bo obravnavana sprememba 
namenske rabe prostora iz primarne rabe v stavbna zemljišča na pod-
lagi razvojne pobude za razvoj kmetije na zgoraj navedenih zemljiščih.
(2) Spremembe in dopolnitve se izvedejo v izvedbenem delu OPN, vse-
bina strateškega dela OPN se ne spreminja. 
(3) Postopek sprememb in dopolnitev OPN se izvede po rednem po-
stopku priprave prostorskega načrta, kot je določen v ZPNačrt. 

3. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)

(1) Za pripravo SD OPN – št. 1 se pripravi prikaz stanja prostora za 
obravnavano lokacijo.
(2) Strokovne podlage, analize in strokovna gradiva za SD OPN - št. 
1 izdela prostorski načrtovalec glede na razvojno pobudo, v skladu z 
zakonodajo. 

4. člen
(roki za pripravo SD OPN – št. 1)

(1) Okvirni roki za pripravo posameznih faz so:
- sklep o začetku priprave sprememb 
 prostorskega akta december 2015
- izdelava strokovnih podlag  december 2015
- izdelava osnutka prostorskega akta na podlagi 
 smernic NUP december 2015 
- pridobitev prvega mnenja nosilcev urejanja 
 prostora januar 2016 
- vloga na sektor za CPVO za odločitev 
 o izvedbi CPVO januar 2016
- izdelava dopolnjenega osnutka 
 prostorskega akta februar 2016 
- javna razgrnitev 30 dni z javno obravnavo, 
 obravnava na OS marec 2016 
- priprava in potrditev stališč do pripomb 
 iz razgrnitve  april 2016
- izdelava predloga prostorskega akta  maj 2016 
- pridobitev drugega mnenja nosilcev 
 urejanja prostora  junij 2016
- obravnava in sprejem usklajenega 
 predloga na OS julij 2016
(2) Terminski plan je informativne narave in se lahko spremeni v prime-
ru izvedbe CPVO ter zahtev in pogojev nosilcev urejanja prostora oziro-
ma drugih udeležencev. Če organ, pristojen za CPVO izda odločbo o 
izvedbi celovite presoje vplivov na okolje, se celoten postopek priprave 
SD OPN podaljša za približno 6 mesecev. 

5. člen
(seznam nosilcev urejanja prostora)

(1) Pri pripravi SD OPN – št. 1 morajo s svojimi smernicami za načrto-
vanje in mnenji k predlogu SD OPN – št. 1 sodelovati naslednji nosilci 
urejanja prostora ter ostali udeleženci:
(1.1) Državni nosilci urejanja prostora:
  za razvoj poselitve: Ministrstvo za okolje in prostor, 
  Direktorat za prostor, graditev in stanovanja 
  za področje kmetijstva: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, 
  Direktorat za kmetijstvo 
  za področje rabe in upravljanja z vodami: MOP, 
  Direkcija za vode

V S E B I N A
26. Sklep o začetku priprave SD OPN spremembe št. 1 2015

27. Sklep o začetku priprave SD OPN spremembe št. 2 2015   
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	 	 za	področje	ohranjanja	narave:	Zavod	RS	za	varstvo	narave,	
	 	 Območna	enota	Kranj
	 	 za	področje	varstva	kulturne	dediščine:	Ministrstvo	za	
	 	 kulturo,	Direktorat	za	kulturno	dediščino
	 	 za	področje	zračnega	prometa:	Ministrstvo	za	infrastrukturo,	
	 	 Direktorat	za	infrastrukturo;
	 	 za	področje	energetike:		Ministrstvo	za	infrastrukturo,	
	 	 Direktorat	za	energijo;
	 	 za	področje	zaščite	in	reševanja:	Ministrstvo	za	obrambo,	
	 	 Uprava	RS	za	zaščito	in	reševanje;
	 	 in	drugi	NUP	v	skladu	s	pristojnostjo,	določeno	v	zakonih,
	 	 za	področje	CPVO:	Ministrstvo	za	okolje	in	prostor,	
	 	 Direktorat	za	CPVO	in
	 	 Ministrstvo	za	zdravje.
(1.2)		Nosilci	urejanja	prostora	na	lokalni	ravni:
	 	 občinske	ceste:	Občina	Cerklje	na	Gorenjskem,
	 	 oskrba	s	pitno	vodo,	odvajanje	in	čiščenje	odpadnih	voda,	
	 	 odpadki:	Komunala	Kranj	javno	podjetje,	d.o.o.,	
	 	 elektrodistribucijski	vodi:	Elektro	Gorenjska	d.d.,
	 	 telekomunikacijski	vodi:	Telekom	Slovenije,	d.d.
(2)	Če	se	v	postopku	priprave	SD	OPN	–	št.	1	ugotovi,	da	je	potrebno	
pridobiti	mnenja	organov,	ki	niso	našteti	v	prejšnjem	odstavku,	se	nji-
hova	mnenja	pridobijo	v	postopku.

6. člen
(obveznost financiranja)

(1)	Izdelava	potrebnih	strokovnih	gradiv	in	dokumentov	za	pripravo	SD	
OPN	–	št.	1	ne	bremeni	občinskega	proračuna.	 	Finančna	sredstva	
za	 pripravo	 strokovnih	 gradiv	 za	 SD	 OPN	 –	 št.	 1	 zagotovi	 pobudnik	
SD	OPN	–	št.	1.	Prostorski	načrtovalec	SD	OPN	–	št.	1,	ki	ga	je	izbral	
pobudnik	SD	OPN	–	št.	1,	je	POPULUS	Prostorski	inženiring	d.o.o.,	
Ljubljana.
(2)	Postopek	sprememb	in	dopolnitev	prostorskega	akta	v	okviru	svo-
jih	zakonsko	opredeljenih	nalog	vodi	pripravljavec	Občina	Cerklje	na	
Gorenjskem.

7. člen
(veljavnost in objava sklepa)

(1)	Sklep	pripravljavec	Občina	Cerklje	na	Gorenjskem	pošlje	ministr-
stvu	pristojnemu	za	prostor	 in	vsem	sosednjim	občinam	ter	ga	objavi	
v	Uradnem	vestniku	Občine	Cerklje	na	Gorenjskem	in	na	svetovnem	
spletu.
(2)	Ta	sklep	začne	veljati	z	dnem	objave	v	Uradnem	vestniku	Občine	
Cerklje	na	Gorenjskem.

Številka:	032-01/2015-30
Cerklje	na	Gorenjskem,	27.11.2015

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

27.

Na	podlagi	46.	člena	Zakona	o	prostorskem	načrtovanju	–	ZPNačrt	
(Uradni	list	RS,	št.	33/07,	70/08	–	ZVO-1B,	108/09,	80/10	–	ZU-
PUDPP,	 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	Gorenjskem,	
št.	03/2010	in	1/2015)	je	župan	Občine	Cerklje	na	Gorenjskem	dne	
30.	11.	2015	sprejel

SKLEP 
O ZAČETKU PRIPRAVE SPREMEMB IN DOPOLNITEV 

OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA 
OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM - 

spremembe št. 2 (krajše: SD OPN – št. 2)

1. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo)

(1)	 S	 tem	 sklepom	 se	 določa	 priprava	 sprememb	 in	 dopolnitev	 Ob-
činskega	prostorskega	načrta	Občine	Cerklje	na	Gorenjskem	–	spre-
memba	št.	2	po	postopku	in	na	način,	ki	ga	določa	Zakon	o	prostor-
skem	načrtovanju.
(2)	Občinski	svet	Občine	Cerklje	na	Gorenjskem	je	na	svoji	22.	redni	
seji	dne	10.	09.	2014	sprejel	Odlok	o	občinskem	prostorskem	načrtu	
Občine	Cerklje	na	Gorenjskem	(Uradni	vestnik	Občine	Cerklje	na	Go-
renjskem,	št.	4/2014),	v	nadaljevanju:	OPN,	ki	 je	temeljni	prostorski	
razvojni	dokument	občine.
(3)	V	obstoječem	OPN	so	vključene	strateške	potrebe	občine.	Kljub	
temu	so	nekateri	zainteresirani	lastniki	zemljišč	podali	pobude	za	spre-
membo	namenske	rabe	njihovih	zemljišč,	kar	bi	jim	omogočilo	želeno	
uporabo	površin.	S	tem	bi	tudi	zadostili	zakonskim	zahtevam,	ZPNačrt	
namreč	v	47.	členu	pravi,	da	kadar	so	 izražene	 razvojne	potrebe	po	
spremembi	namenske	rabe	zemljišč,	morajo	biti	le-te	ustrezno	obrav-
navane.	Izpolnjevanje	pogojev	pa	mora	občina	ugotavljati	najmanj	en-
krat	na	dve	leti.

2. člen
(območje, predmet in vrsta postopka SD OPN – št. 2)

(1)	SD	OPN	–	št.	2	se	izdela	za	območja,	za	katera	so	izražene	potrebe	
po	spremembi	namenske	rabe	prostora	oz.	določil	izvedbenega	dela	
OPN.
(2)	Predmet	SD	OPN	–	št.	2	je	sprememba	prostorskega	akta	glede	
na	utemeljene	pobude	nekaj	zainteresiranih	občanov.	Spremembe	in	
dopolnitve	se	vodi	po	klasičnem	postopku	priprave	in	sprejemanja.
(3)	Če	se	ob	pripravi	osnutka	SD	OPN	–	št.	2	ugotovi,	da	je	strokovno	
možno	v	postopek	vključiti	še	dodatne	pobude,	se	te	ob	upoštevanju	
določil	6.	člena	tega	sklepa	vključijo	v	postopek.

3. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)

(1)	Uporabi	se	obstoječe	strokovne	podlage,	ki	so	bile	izdelane	za	pri-
pravo	OPN.
(2)	 Prostorski	 načrtovalec	 dodatno	 izdela	 eventuelno	 potrebne	 stro-
kovne	 podlage,	 ki	 jih	 določa	 področna	 zakonodaja.	 Izdelajo	 se	 lah-
ko	tudi	druge	analize	prostora	 in	podrobnejše	strokovne	podlage,	za	
katere	se	pri	pripravi	SD	OPN	–	št.	2	ugotovi,	da	so	pomembne	za	
kvalitetno	pripravo.
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4. člen
(okvirni roki za pripravo SD OPN – št. 2)

(1) Okvirni roki za pripravo SD OPN – št. 2 so sledeči:

-   izdelava osnutka na podlagi splošnih 
smernic in obstoječih strokovnih podlag,

-   preveritev izdelanih in izdelava eventualno 
potrebnih dodatnih strokovnih podlag,

-   po potrebi pripravljavec zaprosi nosil-
ce urejanja prostora (NUP) za dodatne 
smernice,

3 mesece od objave 
sklepa

-   pridobitev prvega mnenja (M1) in od-
ločbe o celoviti presoji vplivov na okolje 
(CPVO),

-   izdelajo se eventualne še potrebne doda-
tne strokovne podlage,

v skladu z zakonsko 
predvidenimi roki

-   priprava dopolnjenega osnutka ob smi-
selnem upoštevanju M1

2 meseca po prido-
bitvi in uskladitvi M1 
z NUP in odločbe 
glede obveznosti 

izvedbe CPVO

-   javna razgrnitev (JR) z javno obravnavo 
(JO)

-   priprava osnutka za prvo branje na občin-
skem svetu

v skladu z zakonsko 
predvidenimi roki

-   priprava strokovnih stališč do pripomb in 
predlogov javnosti iz JR in JO

1 mesec po 
zaključku JR

-  izdelava predloga 
2 meseca po 

sprejemu stališč

-  pridobitev drugega mnenja (M2) v skladu z zakonsko 
predvidenimi roki

-   obravnava in sprejem usklajenega predlo-
ga v drugem branju na občinskem svetu

po pridobitvi drugih 
mnenj

(2) Okvirni predvideni roki se v primeru izvedbe CPVO, zahtev in po-
gojev ter usklajevanja z NUP in drugimi udeleženci lahko spremenijo.

5. člen
(nosilci urejanja prostora)

(1) Pri pripravi SD OPN – št. 2 morajo s svojimi smernicami za načrto-
vanje in mnenji k predlogu SD OPN – št. 2 sodelovati naslednji nosilci 
urejanja prostora ter ostali udeleženci:
(1.1) DRŽAVNI NUP:
- za področje razvoja poselitve: Ministrstvo za okolje in prostor, 
 Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 
 1000 Ljubljana,
- za področje kmetijstva: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
 prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana,
- za področje rabe in upravljanja z vodami: Ministrstvo za okolje in 
 prostor, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana,
- za področje ohranjanja narave: Zavod za varstvo narave, 
 Območna enota Kranj, PC Planina 3, 4000 Kranj,
- za področje varstva kulturne dediščine: Ministrstvo za kulturo, 
 Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana,
- za področje cestnega prometa s pomorskim, železniškim in 
 zračnim prometom ter za področje avtocest: Ministrstvo za 
 infrastrukturo, Direktorat za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 
 1000 Ljubljana, DARS, Družba za avtoceste v Republiki 
 Sloveniji d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje,

- za področje energetike: Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za 
 energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana in ELES, d.o.o., 
 Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, 
- za področje zaščite in reševanja: Ministrstvo za obrambo, 
 Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana,
- za področje varstva okolja: Ministrstvo za okolje in prostor, 
 Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, 
 Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana,
- za področje zdravja: Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 
 1000 Ljubljana.
(1.2) LOKALNI NUP:
- za področja oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja odpadnih 
 voda, odpadki: Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o., 
 Ul. Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj,
- za področje cest: Občina Cerklje na Gorenjskem, 
 Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem,
- za telekomunikacije: Telekom Slovenije, d.d., Stegne 19, 
 1000 Ljubljana,
- za električno omrežje: Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska c. 58, 
 1000 Ljubljana in Elektro Gorenjska, d.d., Ul. Mirka Vadnova 3a, 
 4000 Kranj.
(2) Če se v postopku priprave SD OPN – št. 2 ugotovi, da je potreb-
no pridobiti mnenja organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se 
njihova mnenja pridobijo v postopku. Nosilci urejanja prostora morajo 
v skladu z 47.a in 51. členom ZPNačrt podati prvo in drugo mnenje k 
osnutku oziroma predlogu prostorskega akta v 30 dneh od prejema 
poziva ter vzporedno odločiti glede potrebe izvedbe CPVO.

6. člen
(obveznost financiranja)

(1) Izdelava potrebnih strokovnih gradiv in dokumentov za pripravo SD 
OPN – št. 2 ne bremeni občinskega proračuna.  Finančna sredstva za 
pripravo strokovnih gradiv za SD OPN – št. 2 zagotovijo pobudniki SD 
OPN – št. 2. Prostorski načrtovalec SD OPN – št. 2, ki so ga izbrali 
pobudniki SD OPN – št. 2, je RRD, Regijska razvojna družba d.o.o., 
Domžale.
(2) Postopek sprememb in dopolnitev prostorskega akta v okviru svo-
jih zakonsko opredeljenih nalog vodi pripravljavec Občina Cerklje na 
Gorenjskem.

7. člen
(veljavnost in objava sklepa)

(1) Sklep pripravljavec Občina Cerklje na Gorenjskem pošlje ministr-
stvu pristojnemu za prostor in vsem sosednjim občinam ter ga objavi 
v Uradnem vestniku Občine Cerklje na Gorenjskem in na svetovnem 
spletu.
(2) Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem vestniku Občine 
Cerklje na Gorenjskem.

Številka: 032-01/2015-31
Cerklje na Gorenjskem, 30.11.2015

 Občina Cerklje na Gorenjskem
 ŽUPAN 
 Franc Čebulj, l.r.
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PRODAJA NOVIH IN 
RABLJENIH VOZIL

POOBLAŠČENI SERVIS ZA FIAT

POPRAVILO VOZIL VSEH ZNAMK

KLEPARSTVO, LIČARSTVO, MEHANIKA, POLNJENJE 

KLIM, OPTIKA, AVTOVLEKA, VULKANIZERSTVO

POGODBENO SODELOVANJE  
Z VSEMI ZAVAROVALNICAMI

- SKLEPANJE AVTOMOBILSKIH ZAVAROVANJ

- CENITVE AVTOMOBILSKIH ŠKOD

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

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

www.ambroz.si

Želimo vam vesele božične 
in novoletne praznike!

Cikotić in partner, d. n. o., 
Pipanova 13a, 4208 Šenčur

04/ 251 61 00, 040/ 513 968
pod.kostanji@gmail.com

www.pod-kostanji.com

DELOVNI ČAS: ponedeljek ZAPRTO,
torek–petek 10.00–23.00, sobota 
12.00–23.00, nedelja 12.00–22.00

 
Vsem občanom in občankam 
občine Šenčur želimo srečne  

in vesele praznike.

ANA ŠUBIC, FOTO: TINA DOKL

"Kdo si ti in kaj si naredila z Zalo?" je 
bil nad njenim nedavnim polfinalnim 
nastopom v šovu Slovenija ima talent 
osupel Lado Bizovičar. Tudi druge ži-
rante je Zala Smolnikar s Šenturške 
Gore s svojim petjem in igranjem na 
klavir več kot navdušila; slišati je bilo, 
da je neverjetno, da ima v najstniških 
letih tako karizmo, da je od avdicije 
doživela neverjetno preobrazbo in da si 
niso mislili, da v sebi skriva tak talent 
... Simpatična dijakinja 2. letnika Kon-
servatorija za glasbo in balet Ljubljana 
je bila ob uvrstitvi v finale, ki jo čaka 
13. decembra, presrečna. O finalnem 
nastopu je za zdaj še precej skrivno-
stna, pove pa, da se nanj, čeprav zah-
teva veliko vaj, pripravlja z največjim 
veseljem in navdušenjem.
Glasba je, pravi Zala, njena prva in naj-
večja ljubezen, kar ne čudi, saj prihaja 
iz glasbene družine. "V prvem razredu 
sem začela z igranjem flavte, nadalje-
vala pa s klavirjem in tolkali. Že dol-
go se učim tudi petja pod mentorskim 
vodstvom moje mame Renate." Za 
Zalo, ki ustvarja tudi avtorsko glasbo, 
so številni uspešni nastopi, tudi na ve-
likih odrih ob spremljavi orkestrov, če-
sar se še posebej rada spominja. Eden 
takšnih nastopov jo čaka že čez teden 
dni, ko bo s Policijskim orkestrom na-
stopila pred domačim občinstvom v 

Borštnikovem kulturnem hramu. "Na 
Talente sem želela že prvo sezono, a 
sem bila po mnenju staršev premlada 
za tovrstne podvige. Želela sta ohrani-
ti moje otroštvo in ko danes gledam 
nazaj, sem jima zelo hvaležna, saj sta 
imela prav. Z vsako sezono sem odra-
ščala in letos je odločitev prišla nekako 
spontano. Menim, da sem dovolj zre-
la in da je čas, da uresničim sanje ter 
začnem počasi stopati na svojo pevsko 
pot. Prvotno je moj cilj izbrano sklad-
bo izvesti najbolje, kot se v danem tre-
nutku da. Seveda pa vsak sanja tudi o 
dobrem rezultatu, vendar je ta odvisen 
od mnogih dejavnikov," je pojasnila 
Zala. Če bi ji uspelo zmagati in osvo-
jiti 50 tisoč evrov, bi, napoveduje, naj-
prej povabila prijatelje in družino na 
dober žur, pretežen del nagrade pa bi 
prihranila za želeni študij v tujini. "Del 
denarja bi tudi namenila otroku, ki ga 
poznam, za izobraževanje v glasbeni 
šoli in nakup inštrumenta. Če dobiš, 
je treba tudi dati," je prepričana mlada 
pevka.
Zaradi sodelovanja v šovu je postala 
bolj prepoznava, zaradi česar je tudi 
ponudb za nastope vse več. "Najprej se 
želim izobraziti in nabrati čim več iz-
kušenj. Sicer pa – živeti za in od glas-
be. Biti srečna, imeti kakšnega fletne-
ga 'Italjanca', kup otrok, psa, mačko in 
kokoši, da bomo imeli domača jajčka 
..." je še dejala v smehu.

Glasba prva in največja ljubezen
Zala Smolnikar, mlada pevka s Šenturške Gore,  
se je uvrstila v finale šova Slovenija ima talent.

Zala Smolnikar 
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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

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

TRGOVINA S KMETIJSKIM REPROMATERIALOM

CERKLJE, Ul. 4. oktobra 10, 4207 Cerklje
Tel.: 04/252 6 440, 04/252 6 444
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ANA ŠUBIC, FOTO: GORAZD KAVČIČ

Pesmarica Evropske božične in koledniške ljudske pesmi je na-
stala tudi na podlagi preteklega sodelovanja Janeza Močnika 
z moškim zborom Janka Kersnika z Lukovice, za katerega je 
skladatelj pripravil obširni repertoar božičnih in koledniških 
pesmi evropskih narodov. »Odločil sem se, da po brskam po 
svojem predalu, kaj je že v njem, in da pogledam, kaj je še mo-
žno dobiti. Imel sem srečo, da sem dobil veliko virov v različnih 
oblikah, tako da so v pesmarici zdaj zajete skoraj vse evropske 
države in narodnosti. Trudil sem se za vsak narod poiskati ko-
ledniško pesem, kjer teh ni, sem izbral božične pesmi, ki jih 
sicer uporabljajo za koledništvo,« je razložil Močnik. 
Pesmarico je ob materialni pomoči Občine Cerklje izdal Javni 
sklad RS za kulturne dejavnosti. V novonastali zbirki, četrti 
po vrsti s to tematiko, je v večglasju izšlo skupaj 89 priredb za 
ženski, mešani, moški in moški zbor s solisti. Notografijo je 
opravil Tadej Lenarčič.
»Potrudil sem se, da bodo pesmi pevcem pisane na kožo, da 
jih bodo peli z veseljem in ne z odporom. Zaradi glasbene kon-
strukcije, harmonije in ritma so vse zelo preproste, nobenih 
posebnih avantgardnosti si nisem privoščil, seveda pa se bodo 
morali potruditi pri jezikih,« je še dejal skladatelj, ki ima tudi 
dolgoletno prakso v zborovodstvu, saj je vodil kar petnajst zbo-
rov.
V pesmarici zbrane božične in koledniške ljudske pesmi so 
javnosti prvič predstavili konec novembra na koncertu v Kul-
turnem hramu Ignacija Borštnika v Cerkljah.

Izšla pesmarica koledniških in božičnih pesmi
Pred kratkim je izšla pesmarica Evropske božične in koledniške ljudske pesmi,  
v kateri je cerkljanski skladatelj Janez Močnik zbral devetinosemdeset pesmi iz 
triindvajsetih držav.

V soboto, 19. decembra, bo v cerkvi Marijinega oznanjenja v Ader-
gasu po večerni maši (ob 18.30) koncert sakralne glasbe. Pevcem 
Gorenjskega okteta se bodo pridružile mlade pevke Vokalne skupi-
ne Ilumina iz Ljutomera. Prisluhnili boste lahko sakralni glasbi od 
renesanse do danes. 

Koncert sakralne glasbe v Adergasu

Janez Močnik
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V župnijski dvorani v Cerkljah je bila od 
20. do 22. novembra na ogled četrta sku-
pna razstava članov Društva likovnikov 
Cerklje, Kulturnega društva Dobrava Na-
klo in Kulturnega društva Tabor Podb-
rezje z naslovom Narodne v sliki, pesmi, 
plesu in zgodbi. Cerkljanski likovniki so 
podobno kot v prejšnjih letih motive ve-
činoma iskali v narodnih in ljudskih pe-
smih, letos pa so jih navdihovale še zgod-
be in njihovi junaki v ljudskem izročilu. 
Gostje iz Naklega in Podbrezij so prispe-

vali slike s prizori starih običajev, kot so 
kurjenje kresov, 'štelnga', običaji ob raz-
ličnih praznikih in poroki. Skupaj je bilo 
na ogled 35 likovnih del, ki so jih ob od-
prtju tudi letos pospremili s petjem, ple-
som, deklamacijo ali opisom, in sedem 

portalov oken iz stirodurja. V kulturnem 
programu sta nastopila Obrtniški pevski 
zbor Kranj in Kulturno društvo Folklora 
Cerklje, obiskovalci pa so tako preživeli 
prijeten večer ob podoživljanju starih ča-
sov skozi slike, pesmi in plese.

Podoživeli  
stare čase
Na letošnji razstavi 
Narodne v sliki, pesmi, 
plesu in zgodbi je bilo 
petintrideset likovnih del.

Cerkljanski likovniki na odprtju zadnje razstave

SAMO LESJAK, FOTO: PRIMOŽ PIČULIN

Kulturno-umetniško društvo Pod lipo iz Adergasa je s tradi-
cionalno, tokrat že peto prireditvijo Družina poje konec okto-
bra napolnilo domačo kulturno dvorano. S pevskim večerom 
ohranjajo bogato ljudsko dediščino, obujajo spomine na ži-
vljenje preteklih rodov, ki je bilo vedno povezano s pesmijo, 
obenem pa poskrbijo za veselo druženje vaščanov vseh gene-
racij. Vsako leto nastopi veliko glasbeno nadarjenih družin iz 
Adergasa in okolice, letos jih je bilo kar dvanajst. Večina točk 
je bila vokalnih, dve pa tudi instrumentalni. Vsaka družina se 
je predstavila z dvema skladbama: z eno po lastni izbiri ter z 
eno Avsenikovo, v spomin na nedavno preminulega velikana 
narodno-zabavne glasbe. Po številnosti je izstopala družina 
Karun z Milj pri Visokem, ki šteje kar devetnajst bratrancev 
in sestričen, gre pa za potomce gospe Mance Korun, preživele 
potnice nesreče legendarnega Titanika. Z ubranimi nastopi so 
navdušile prav vse družine, med drugimi tudi domačini Sirče-
vi ter Plevelovi, pa Močnikovi iz Cerkelj, zakonca Marija in Igor 
Jamnik – par, ki ju je združila kmečka ohcet leta 1970, čustven 
nastop Kodranove gospe Francke ter njene triletne vnukinje 
Tinkare pa je marsikomu od navzočih orosil oči. Večer so skle-
nili Vrhovnikovi fantje, ki jih utegnemo kmalu slišati na širši 
domači glasbeni estradi. »Ponovno se je izkazalo, da glasba in 
pesmi združujejo,« je dejala voditeljica večera Angelca Maček.

Družine so prepevale

Z ubranim nastopom je navdušila tudi družina Plevel iz Adergasa: 
sestri Jelka in Brigita ter brata Štefan in Pavel.

Podjetniki, obrtniki in društva, ki se predstavljamo v Novicah izpod Krvavca, 
vam želimo vesele praznike ter srečno in zdravja polno leto 2016!
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Dramska skupina Pod Stražo, ki je znana predvsem po uprizarjanju starih slovenskih dram-
skih del in tematskih večerih Slovenec moj, zapoj za menoj, je oktobra v Kulturnem hramu 
Ignacija Borštnika v Cerkljah ob 10-letnici delovanja pripravila prireditev Veselih 10 Pod 
Stražo. Na prireditvi so se prepletali igrani prizori iz preteklih odigranih dramskih del, pe-
smi ob spremljavi glasbenikov in ljudske pesmi v izvedbi otroške skupine, obogatila pa jo 
je še projekcija fotografij. Na odru se je zvrstila večina od trideset odraslih in dvajset mlaj-
ših članov dramske sekcije, ki prihajajo iz vasi Poženik, Šmartno in Pšata. Odraslo skupino 
vodi Mira Gerkman, ki poskrbi tudi za predelavo iger v cerkljansko narečje in postavitev v 
tukajšnje okolje, otroško skupino pa trenutno vodita Irena Košnjek in Vesna Pavec. Največji 
uspeh je skupina Pod Stražo doslej doživela z uprizoritvijo igre Revček Andrejček, ta čas pa 
že pripravljajo novo predstavo, ki bi jo na oder lahko postavili že spomladi.

Prireditev ob desetletnici dramske skupine

Utrinek s prireditve Veselih 10 Pod Stražo

ANA ŠUBIC, FOTO: MATIC ZORMAN

Borštnikov kulturni hram je novembra gostil slavnostni kon-
cert ob koncu praznovanja 180. obletnice rojstva (9. november 
1835) in 100. obletnice smrti (25. november 1914) skladatelja in 
dirigenta Davorina Jenka, ki sta ga pripravila Občina Cerklje 
in Osnovna šola Davorina Jenka. Slavnostni govornik je bil 
prof. dr. Henrik Neubauer, starosta slovenskega baleta.
Nastopajoči so se Jenku poklonili z izvedbo njegovih del. Na 
odru so se zvrstili Godba Cerklje pod vodstvom dirigenta To-
maža Kukoviča, Komorni moški pevski zbor Davorina Jenka 
Cerklje pod vodstvom Jožefa Močnika, Cerkveni ženski pevski 
zbor Andreja Vavkna Cerklje pod vodstvom Damijana Močni-
ka, Šenturški oktet pod vodstvom Braneta Jagodica, Mladin-
ski pevski zbor OŠ Davorina Jenka pod vodstvom Irme Moč-
nik, solista Marta Močnik Pirc in Matevž Močnik ter Otroška 
dramska skupina podružnične šole Zalog pod vodstvom Bre-

de Žargaj. Na klavirju je solista in mladinski zbor spremljala 
Damijana Božič Močnik. Program sta domiselno povezovala 
Breda Žargaj in Boštjan Kernc. Spomin na Davorina Jenka je 
počastila tudi Pošta Slovenije, ki je v zadnji letošnji komplet 
priložnostnih poštnih znamk uvrstila tudi znamko, posveče-
no cerkljanskemu rojaku. Jenkovo znamko so 9. novembra, na 
dan 180. obletnice skladateljevega rojstva, predstavili v Beogra-
du, saj so jo izdali v sodelovanju s Pošto Srbije, saj je Davorin 
Jenko dolga leta živel in ustvarjal v Srbiji.

Sklenili Jenkovo leto
S slavnostnim koncertom v kulturnem 
hramu so novembra sklenili Jenkovo leto. 
V čast velikemu skladatelju je izšla tudi 
priložnostna poštna znamka.

Slavnostni koncert je obogatil tudi mladinski pevski zbor OŠ Davorina 
Jenka pod vodstvom Irme Močnik.

V petek, 11. decembra, ob 19. uri se v Kul-
turnem hramu Ignacija Borštnika obeta no-
voletni koncert Policijskega orkestra, ki se 
mu bodo na odru pridružili Irena Vrčkovnik, 
Matjaž Mrak in Zala Smolnikar. Vstopnice 
stanejo deset evrov, kupiti pa jih je možno v 
Turistično-informacijskem centru Cerklje in 
uro pred koncertom na dan dogodka. Kon-
cert prirejajo cerkljanska občina, zavod za 
turizem in gasilska društva. 

Novoletni koncert  
Policijskega orkestra

ANA ŠUBIC

PGD Lahovče vabi na tradicionalno družab-
no prireditev Skok v novo leto z Modrijani, 
ki bo v soboto, 12. decembra, ob 20. uri v 
športni dvorani v Cerkljah. "Priljubljeni an-
sambel smo na prireditvi prvič gostili v letu 
2013, tako da bo letos z nami že tretjič. 
Ponovno se obeta decembrsko oz. skoraj 
novoletno praznično rajanje,« je poudarila 
Mateja Stele iz PGD Lahovče. Vstopnice so 
na voljo v zavodu za turizem, kmetijski za-
drugi in Baru Kern v Cerkljah. 

Skok v novo leto  
z Modrijani
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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

Matjaž Tičar, s. p.
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Splača se biti naročnik 
Gorenjskega glasa

MARIJA KERN

Svetovni dan kmetic je 15. oktober – dan, 
ko se spomnimo prispevka kmečke žene 
in dekleta, ki svoje delo posveča skr-
bi za kmečko družino, njen dom, vrt, 
živino, polja, travnike. Tudi v gozdu jo 
najdemo pri delu. Ni le delavka in ne 
le gospodinja, je mama, vzgojiteljica in 
ohranjevalka kulturne dediščine svojih 
prednikov in prenašalka te na svoje po-
tomce. V zadnjih letih, ko je kmečko delo 
vse manj cenjeno (padec cen pridelkov), 
marsikatera kmečka žena postaja prava 
podjetnica z opravljanjem dopolnilnih 
dejavnosti na kmetiji, da tako zasluži 
kakšen evro več za preživetje svoje dru-
žine.
Ena takšnih žena je tudi gospa Štefka 
Slatnar z Ambroža pod Krvavcem, ki je 
bila letos kandidatka za izbor kmetice 
leta. Kot osemnajstletna nevesta je pri-
šla k Ambružarju. Skozi leta zakonskega 
življenja rodila štiri otroke, začela s turi-
stično kmetijo Pr´Ambružarju, v katero 
je sprejemala šolarje v šolo v naravi in 
skrbela zanje. Ko so otroci odrasli, je to 
dejavnost pustila sinu Tonetu in snahi 
Simoni, z možem Florjanom pa sta se 
umaknila na Krvavec in tam uredila 
planšarijo Pr´Florjan. Čeprav že upoko-
jena, še vedno rada dela v kuhinji in na 
vrtu. Najsrečnejša pa je med rožami, ki 

ji to ljubezen radodarno vračajo.
Štefki je do naziva zmanjkalo zelo malo, 
a kot skromna žena je bila vesela pro-
stega dneva v družbi kmečkih žena iz 
odbora Cerklje in Tržič ter vseh čestitk 
in pozornosti, ki jih je bila deležna ob tej 
prireditvi v Zagorju. 

Za kmetico leta  
tudi Štefka Slatnar

Štefka Slatnar z Ambroža pod Krvavcem  
je bila letos kandidatka za kmetico leta. 
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Zdravilne masaže   
v Preddvoru
Ko boli, ni trdnega spanca in dobrega 
počitka. Ljudje z bolečinami prihajajo 
po pomoč k Mihu Vizjaku, inženirju 
gozdarstva, ki se je v zadnjih letih za
pisal zdravilstvu. Zdravstvene težave 
in bolezni zdravi celostno s prebuja
njem samozdravitvenih sposobno
sti človeškega organizma. S tera
pevtsko masažo blaži in odpravlja 
poškodbe hrbtenice in sklepov, 
bolezni srca in ožilja, kalcinacije, 
glavobole, športne poškodbe, 
poklicne bolezni, izvaja rehabili
tacijo po operativnih posegih ...

Upokojenka Vilma je prišla na terapijo po operaciji 
zlomljenega gležnja, ki je bil po treh mesecih od poškodbe in 
šestih tednih okrevanja v toplicah še vedno boleč in zatečen. Po 
prvem obisku ni več potrebovala pomoči bergel. Po opravljenih 
treh terapijah je že hodila povsem normalno brez opore. Gregor 
je imel kronične bolečine v ledveni hrbtenici. Po štirih terapijah 
v treh mesecih so bolečine izzvenele. Preventivno še vedno 
enkrat mesečno prihaja na terapijo. Matej si je v prometni 
nesreči poškodoval vrat in križ, čutil je neznosne bolečine v 
hrbtenici, o čemer je tudi pričala njegova sključena drža. Po 
dveh obiskih je bilo pri fantu opaziti vidno olajšanje, bolečine 
so izginile. Gospa Dunja je trpela za depresijo in se je zdravila z 
zdravili. Imela je povišan krvni tlak, hormonske motnje, težave 
s ščitnico, mučila jo je nespečnost. Po treh terapijah v štirih 
tednih se je pritisk normaliziral, zmanjšala je količino tablet, 
končno spet dobro spi. Aleš okreva po poškodbi možganov in 
dveh preležanih mesecih v komi. V letu in pol, odkar sodeluje z 
Mihom, je izredno telesno napredoval, izboljšal je ravnotežje in 
gibljivost, hodi že na daljše sprehode in lahko dela zbrano več 
ur skupaj. K naštetim uspehom so mnogo pripomogli želja po 
ozdravitvi, upoštevanje terapevtovih navodil in izvajanje vaj.

Terapevtska masaža je osredotočena na odpravo blokad 
v mehkih tkivih, spodbuditev procesa samozdravljenja in 
vzpostavitev notranjega ravnovesja v telesu. Po postavljeni 
diagnozi se terapevt usmeri v reševanje vzrokov, ki so privedli 
do bolečin. Cilj je sprostiti mišični krč, vkleščen živec, zastoj 
limfe, odpraviti vnetje ... Veliko težav izhaja iz hrbtenice, zato 
kvalitetna sprostitev hrbta ter hrbteničnih živcev prinese 
splošno dobro počutje. Čas zdravljenja je odvisen od starosti 
in splošne telesne pripravljenosti posameznika. Pogosto se 
prvi učinki pokažejo že ob uvodnem obisku. Terapevtska 
masaža traja od 30 do 60 minut. Cena znaša od 20 do 30 €. Za 
rešitev težav običajno zadošča od 3 do 5 obiskov. 

Če čutite bolečine, pokličite Miha na 041 855 435 ali pišite na 
miha.vizjak@gmail.com. Na Belski cesti 59 v Preddvoru ima 
odprto vsak dan od ponedeljka do petka po dogovoru med 8. 
in 20. uro. Več o njegovi dejavnosti na: www.masaza-vizio.si.

Ko boli, ni trdnega spanca in dobrega 
počitka. Ljudje z bolečinami prihajajo 
po pomoč k Mihu Vizjaku, inženirju 
gozdarstva, ki se je v zadnjih letih za
pisal zdravilstvu. Zdravstvene težave 
in bolezni zdravi celostno s prebuja


sti človeškega organizma. S tera

 je prišla na terapijo po operaciji 

Miha Vizjak s. p.,  
Belska cesta 59, Preddvor 
Tel.: 041 855 435   
E: miha.vizjak@gmail.commasaža in športne storitve

Želite biti zdravi, vitalni in brez bolečin tudi v hladni polovici leta?  
V studiu VIZIO sem pripravil program po vaši meri:

• terapevtska masaža (močne masažne tehnike, izjemno učinkovite pri raznovrstnih težavah 
s hrbtenico, sklepi, mišicami, srcem in ožiljem, glavoboli, vrtoglavico, visokim pritiskom,  
karpalnim kanalom, išiasom, hernijo, artrozami, revmo, osteoporozo, zatekanjem rok in 
nog, hormonskimi motnjami, pri poklicnih boleznih, športnih poškodbah)

• refleksna masaža (s stimulacijo refleksnih točk po vsem telesu in energijskimi tehnikami 
za večjo vitalnost in trdno psihofizično zdravje - za odpravljanje stresa, trden spanec, boljši 
spomin, izboljšanje prebave, krepitev odpornosti) ➔ izvaja se lahko tudi skozi oblačila!

• sprostitvena masaža (blagodejna masaža za umiritev, sprostitev in boljše počutje)

• nordijska hoja in tek na smučeh (za dobro pripravljenost in razgibanost v zimskem času  
➔ vadbe in tečaji za posameznike in skupine)

Ujemite posebno priložnost in presenetite vaše najdražje z DARILNIM BONOM za masažo 
ali storitev po želji!

 
V novem letu 2016 
vam želim DOBREGA ZDRAVJA!

masaža in športne storitve

Miha Vizjak, s. p., 
Belska cesta 59, Preddvor
T: 041 855 435
E: miha.vizjak@gmail.com
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Zadružna zveza Slovenije je tudi letos podelila priznanja zaslu-
žnim zadružnikom. Podelitve so se udeležili tudi predsednik vlade 
Miro Cerar, predsednik državnega sveta Mitja Bervar in kmetijski 
minister Dejan Židan. Med prejemniki priznanj je bila tudi Sonja 
Guzelj iz Kmetijske zadruge Cerklje. Prejela ga je za dolgoletno ve-
stno in predano delo v kmetijski zadrugi Cerklje, kjer je zaposlena 
že 32 let. Priznanje ji pomeni zahvalo za trud in prizadevnost, ki ju 
vlaga v svoje delo že vrsto let. Pomeni pa tudi zahvalo za krepitev 
zadružnih vrednot med generacijami in v okolju, kjer sobivajo, s 
svojim znanjem ter strokovnostjo pa pomembno prispeva k ugle-
du in razvoju zadruge. 

Priznanje Sonji Guzelj  
iz Kmetijske zadruge Cerklje

Priznanje je Sonji Guzelj izročil Peter Vrisk, predsednik Zadružne 
zveze Slovenije.

ANA ŠUBIC

Po lanskem premoru zaradi slabe letine je Čebelarsko društvo Cer-
klje letos spet organiziralo tradicionalno, že deseto ocenjevanje 
medu, na katero so slovenski čebelarji prinesli 76 vzorcev, od tega 
kar štirideset vzorcev gozdnega medu. Rezultate ocenjevanja, ki so 
ga izvedle strokovnjakinje z biotehniške fakultete, so razglasili ok-
tobra na prireditvi v kulturnem hramu Ignacija Borštnika, ki sta se 
je udeležila tudi predsednika čebelarskih zvez Slovenije in Gorenj-
ske Boštjan Noč in Janko Sebastijan Stušek. »Komisija je povedala, 
da so bili letos izredni predvsem vzorci gozdnega medu, čeprav 
vsako leto poudarijo, da so vse vrste medu zlate, ne glede na barvo 
priznanja,« je dejal predsednik cerkljanskega čebelarskega dru-
štva Franci Strupi. Zlata priznanja je prejelo 27 vzorcev medu, 34 
je bilo srebrnih in 14 bronastih. Največ točk in s tem naziv šampion 
Gorenjske si je prislužil gozdni med Jerneja Benedičiča iz Martinj 
Vrha nad Železniki. S svojim medom so se izkazali tudi čebelarji iz 
občine Cerklje. Zlatih priznanj so se razveselili Franci Strupi s Spo-
dnjega Brnika, Franc Čebulj iz Adergasa in Franci Hubat iz Šmartna, 
ki je prejel še srebrno priznanje. Srebrna priznanja so prejeli tudi 
Stane Jerič iz Štefanje Gore, Polona Kuhar z Ambroža, Jože Kosem iz 
Češnjevka, Ivan Jenko s Pšate, Jože Klemenc iz Šmartna ter Čebelar-
stvo Brankovič, Franjo Tacer, Franc Zorman in Miha Štular iz Cerkelj.

Priznanja tudi cerkljanskim  
čebelarjem
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ANA ŠUBIC

Družinski in mladinski center Cerklje je 8. oktobra prazno-
val 10. rojstni dan. Prireditve ob jubileju so se vrstile kar 
deset dni. Pred glavnim praznovanjem in zahvalno sveto 
mašo so pripravili kuharsko delavnico, srečanje za mlade 
s škofom Jamnikom, medgeneracijsko angleško čajanko, 
srečanja za mediatorje, prostovoljce, pare in mamice na 
porodniškem dopustu, igralne urice, ustvarjalnice ... 
 »Vesela sem, da v center prihajajo vse generacije, kar je 
bil tudi naš cilj. Vsak je dobrodošel in sprejet v svoji en-
kratnosti. Čeprav smo katoliški center, ne delamo nobenih 
razlik, ne nacionalnih ne verskih,« je poudarila vodja cen-
tra Nataša Hanuna. V centru se zadnja leta zvrsti od petsto 
do osemsto različnih uporabnikov, v vseh desetih letih pa 
se jih je zagotovo vsaj pet tisoč, je prepričana Hanunova. 
Uporabnike od nekdaj spodbujajo tudi k prostovoljstvu, tre-
nutno jih imajo okoli sto.
V centru so poskrbeli tudi za razigrane jesenske počitnice, 
zdaj pa se že pripravljajo na prihod sv. Miklavža in božič. 
15. decembra se bodo v okviru obeležitve svetovnega dneva 
migrantov priključili vseslovenskemu projektu Vsi smo mi-
granti. »Ob 17. uri bo potekal program Tukaj sem doma, kjer 
se boste lahko pobliže spoznali z različnimi migranti, ki bi-
vajo v našem lokalnem okolju. Predstavili bodo svoje zgod-
be, svojo deželo in kulturo, pa tudi kulinarične poslastice 
se nam obetajo. Ob 19. uri pa vabimo na pogovor o trenutni 
aktualni begunski in migrantski problematiki z naslovom 
Z njimi sem jedel in jokal. Osrednji gost bo Vael Hanuna, ki 
je že od začetka begunske krize na meji in podrobno pozna 
to problematiko, saj je tudi sam rojen v Siriji,« je še pojasni-
la Nataša Hanuna.

Že pet tisoč  
uporabnikov
Družinski in mladinski center Cerklje  
je praznoval desetletnico. 

Ob praznovanju desetletnice so pripravili tudi angleško čajanko.

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

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

Del. čas:   pon–pet.: 7.–18. ure, sob.: 7.–13. ure, ned.: 8.–11. ure

V predprazničnem času nas obiščite v Cerkljah, kjer Vam po     
izredno ugodnih cenah nudimo sveže meso in mesne izdelke iz lastne 

proizvodnje (suho meso, mrežno pečenko, tatarski biftek ...).

Dodatne ugodnosti na KARTICO ZAUPANJA.

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

VLOŽENA ZELENJAVA  
- EKO rdeča pesa in feferoni, paprika.

SOKOVI 
- iz EKO rdeče pese in korenja, 
- iz EKO rdeče pese in jabolk.

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

v Kranju-Primskovo (Domača vas). 

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

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

Srečno 2016!

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 
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IZ NAŠEGA PROGRAMA
PROGRAM ZA KMETIJSTVO 
 Odkup in prodaja mleka  Odkup in prodaja živine  Odkup in prodaja 

poljščin  Krmila  Gnojila  Kmetijska semena  Program za varstvo rastlin

PROGRAM ZA DOM IN VRT 
 Sadike  Lončnice  Gnojila  Program za varstvo rastlin  Orodje za dom 

in vrt  Hrana in oprema za male živali  Gradbeni program  Program 
zdrave domače hrane s slovenskih kmetij

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

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

  

R
O

O
F-

R
R

, 
d.

o.
o.

»Vodimo vas varno mimo davčnih čeri.«

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

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

Slaščičarstvo Lev
Novak Žan, s. p.
Velesovo 37 a
4207 Cerklje

040 808 127
slascicarstvo.lev@gmail.com

GAŠPER JAGODIC, 8. C

Oktobra smo učenci 8. razredov en dan namenili pogovoru o pokli-
cih, srednjih šolah in poklicni orientaciji. Prvi dve uri smo bili v ma-
tičnih učilnicah, kjer smo si prvo uro izdelali poklicno mapo, v kateri 
bomo zbirali liste, ideje in želje o vpisih v srednje šole, poklicih ipd. 
Mapo smo si lahko okrasili po svojih željah. Igrali smo se igrico ugi-
banja poklicev. Nadaljevali smo s pogovorom o tem, kako najlaže 
izbrati poklic ali šolo. Ugotovili smo, da moramo pri tem upoštevati 
svoje želje, sposobnosti, osebnostne lastnosti in trajanje šolanja. 
Spoznali smo, da ima na vpis v srednjo šolo velik vpliv tudi družina. 
Rešili smo še nekaj vprašalnikov, s pomočjo katerih smo odkrili svo-
je lastnosti in interese ter na njihovi podlagi iskali ustrezne poklice. 
Sledil je obisk obrtnikov v Cerkljah. Na voljo smo imeli poklice: cvetli-
čar, mizar, računovodja, poštar, frizer in avtomehanik. Na ogledih so 
nam pokazali delovanje podjetja in nam povedali nekaj o izobrazbi, 
ki je potrebna za opravljanje določenega poklica. Videli smo tudi ne-
kaj delavcev »v akciji«. Po ogledih smo se vrnili v šolo, kjer smo imeli 
predavanje direktorice Območne obrtno-podjetniške zbornice Kranj, 
gospe Daniele Žagar, ki nam je predstavila možnosti podjetništva. 
Res nam je dala misliti in med predavanjem sem dobil kar nekaj idej. 
Sledil je še zaključek, predstavitev srednjih šol, ki jih obiskujejo naši 
nekdanji učenci. Bilo je res zanimivo, saj je vsak predstavil drugačno 
vrsto šole: gimnazijo, poklicno šolo, šolo v tujini … Zdi se mi, da je 
bil ta dan koristen, saj nam je dal kar malo misliti o naši prihodnosti.

Osmošolci spoznavali sebe  
in poklice v domačem kraju
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Prihaja čas obdarovanj. Letos podarite

naročnino na  
Gorenjski glas
T: 04/201 42 41, E: narocnine@g-glas.si

Lokalna novica je kraljica

Na Osnovni šoli Davorina Jenka Cerklje je v torek potekal tradicionalni 
Miklavžev sejem. Poleg šolarjev so svoje izdelke tokrat ponudili tudi 
otroci iz vrtca Murenčki, ki so za obiskovalce poleg voščilnic, po 
katerih je po navadi največ povpraševanja, pripravili tudi piškote, 
praznične okraske, adventne venčke in druge praktične izdelke. 
Prostovoljne prispevke so tudi letos namenili v sklad šole in vrtca, ki 
je tako bogatejši za 4307 evrov. Miklavžev sejem so včeraj pripravili 
tudi na podružnični šoli v Zalogu. / Foto: Tina Dokl
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Člani KUD Pod lipo iz Adergasa so minuli petek v dvorani v 
Adergasu pripravili drugo prireditev Pokukajmo v špajzo, na 
kateri se je predstavilo 22 gospodinj iz vasi pod Krvavcem. 
Za razstavo in pokušino so gospodinje pripravile vse, kar so 
letos pridelale doma za ozimnico. Mize so bile polne najra-
zličnejših dobrot iz 'špajze'. Predstavile so ozimnico, okusne 
marmelade iz najrazličnejšega sadja, tudi iz kivija, kutine 
in kakijev, sadne sokove, posušeno sadje, domače žganje, 
likerje, med, jabolčni kis, zdravilna zelišča, kruh pečen v 
krušni peči, ocvirke, domače salame, piškote, potice, krofe, 
mlečne izdelke in najrazličnejše paštete. Številnih pohval 
so bili deležni tudi sladki in kisli pripravki za zimske dni, 
kot tudi bogati kulturni program, ki so ga pripravili člani 
kulturnega društva. Pri organizaciji, izvedbi in vodenju pri-
reditve se je izkazala Angelca Maček.
Priznani kuhar Jože Bukovinski iz Velesovega je predstavil 
cerkljanske žlikrofe po njegovem receptu. Postali naj bi prva 
tradicionalna cerkljanska jed, ki naj bi jo v gostilnah pod Kr-
vavcem. Vse sestavine za pripravo jedi je Jože zbral v lokal-
nem okolju. Cerkljanske žlikrofe so prijavili tudi za naj kuli-
narični izdelek leta 2016 Inštitutu za nutricionistiko, rezultati 
pa bodo znani konec januarja prihodnje leto.

Pokukali so v špajzo
Na drugi prireditvi Pokukajmo v špajzo  
se je predstavilo dvaindvajset gospodinj.

Znani kuhar Jože Bukovinski je navdušil s cerkljanskimi žlikrofi.

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

Zalog55,4207CerkljenaGorenjskem

70 let

Rok Ipavec, s. p.
Za log 61, 4207 CER KLJE

Izdelava pohištva, notranjih vrat in tapeciranje.

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

Svatnar, d. o. o.
Sidraž 6, Cerklje
G: 041/897-021
T/F: 04/25-21-324
E: gr.svatnar@gmail.com

www.svatnar.si

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

www.pogrebnik.si

PRALNICAPERILA
PavecSlavka,s.p.

Ul.4.oktobra4,4207CerkljenaGorenjskem
GSM:041603082

Sprejemamooblačilazakemičnočiščenje.
Peremotudiodeje,gostinskoperiloinvsevrstezaves.

Pranjeterlikanjesrajcinbluzza1EUR.
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DAMJAN KOROŠEC, ŠD KRVAVEC

V jesenskem delu košarkarske sezone 
so v ŠD Krvavec najuspešnejši mlajši pi-
onirji, Mexicano Tonač Krvavec, ki so v 
pokalnem tekmovanju izločili Jesenice, 
LTH Casting in Radovljico ter se že uvr-
stili med najboljših 16 ekip v državi, za 
uvrstitev med osem ekip pa se bodo 5. in 
12. decembra pomerili z UKK Koper. Tudi 
v 1. SKL so se uvrstili med najboljših 16; 
na lestvici so drugi za ekipo Helios Suns. 
V 1. SKL odlično igrajo tudi pionirji Europ-
car Krvavec, saj so premagali ECE Triglav 
B in Helios Suns B ter na lestvici delijo 
prvo mesto z ekipo Parklji Bežigrad. Zelo 
uspešni so tudi kadeti Krvavec Botana, 
saj so po zmagah nad Ivančno Gorico 
in Posavje Podbočjem zasedli sam vrh 
lestvice v 2. SKL. Vodilni v 2. SKL so tudi 
mladinci Ambrož Krvavec, saj so na za-
dnjih tekmah visoko premagali Izolo in 
Radovljico. 
Člani ekipe Krvavec Meteor so se po 
porazu v prvem krogu v Idriji zbrali in 
nato dosegli pet zaporednih zmag ter na 
lestvici ujeli drugouvrščeno Hidrio. Na 
prvem mestu je Vrhnika. Kar pet naših 
najmlajših ekip se bo 6. decembra udele-

žilo Sončkovega dneva v Novi Gorici, na 
katerem bo sodelovalo 140 ekip iz desetih 
držav. Dve pionirski ekipi bosta z novim 
letom začeli nastopati v Ligi Alpe Adria, v 
kateri sodelujeta po dve ekipi iz Hrvaške, 
Avstrije in Slovenije. 
Na povabilo direktorja šolske košarkar-
ske lige Litve se bomo s tremi ekipami 
tudi letos udeležili Božičnih turnirjev 
v deželi košarke. Na teh turnirjih igra-
jo tudi največje evropske ekipe iz Rusije 
(CSKA), Nemčije (Hagen), Poljske (Siera-

kow), Latvije (BC Riga, Sigulda), Estonije 
(BC Paulus), Belorusije (Tsmoki Minsk), 
Češke (Sokol Praga), Finske (Puhu Helsin-
ki) in Litve (Tornado Kaunas, Aisčiai Kau-
nas, Panevežis).
V Cerkljah je konec oktobra potekal tudi 
2. mednarodni turnir za mlajše mladin-
ce, na katerem je slavila Union Olimpija, 
ki je v finalu z 91:82 premagala litovski 
Tornado KM-Viči iz Kaunasa. Tretja je 
bila ekipa RI basket Rijeka, četrti kranj-
ski ECE Triglav, domači Krvavec pa peti.

Vse ekipe v vrhu košarkarskih lig

Ekipa U13 Mexicano Tonač Krvavec

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

Primož Hudobivnik s.p.
Dvorje 55, 4207 Cerklje, tel.: 041 353 774

Prodaja in dostava kurilnega olja. 
Razrez in čiščenje hišnih cisteren.

Prodaja in razvoz slovenskih peletov, 
 briketov in premoga.

Vsem občanom in občankam 
občine Cerklje želimo  
vesele božične praznike  
in vso srečo ter zdravje  
v novem letu.

- ustvarjamo rešitve za zahtevne

ELEKTROINŠTALACIJE,
IZSUŠEVANJE,

MONTAŽA KOTLOVNIC NA KLJUČ,
SERVIS IN ŠIROKA PONUDBA REZERVNIH DELOV



Želimo vam lepe in miru polne  
božične praznike. V letu 2016 uživajte  

v udobju naših nogavic, puloverjev,  
rokavic, šalov in kap.

www.jakopina.si

V Dvorjah vas pričakujemo vsak dan od 7. do 19. ure  
(sobota od 8. do 12. ure), T: 04 25 21 573,

v PE Britof pa od 9. do 12. ure in od 14. do 18. ure 
(sobota od 8. do 12. ure), T: 04 20 41 622.

Pri nas si lahko praznično vzdušje popestrite z veliko izbiro 
božičnih zvezd, najrazličnejših barv in velikosti.

Naj vam božična zvezda približa 
skrivnost adventnega časa in vam 
prinaša toplino v vaš dom.

 
  

Tatjana Čebulj, s.p.
Voklo 85 a, 4208 Šenčur

Delovni čas: od ponedeljka do sobote od 7. do 19. ure   T: 041 731 050

Vrtnarija Čebulj

 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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prodaja  odkup  prepis vozil  rent a car

SP AVTO, d. o. o., Zg. Bela 76, 

4205 Preddvor

info@spavto.si, 

www.spavto.si

Sebastjan Prestor

Gsm: 041 614 466, 

Tel., faks: 059 950 288

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

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

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

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