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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 4, so 
priloga 54. številke Gorenjskega glasa, 8. julija 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: Lojze Križnar s Štefanje Gore / Foto: Tina Dokl
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• Znova se prodaja družba RTC Krva-
vec. Kako bo pri tem postopala občina?
"Glede tega smo že imeli nekaj neuradnih 
pogovorov z Zrečani. S svetniki sem se ta 
teden dogovoril, da razpišem korespon-
denčno sejo, na kateri se bodo odločili, ali 
mi bodo podelili mandat za oddajo neob-
vezujoče ponudbe. V primeru večinske 
podpore bomo najeli finančnega strokov-
njaka, ki nam bo pripravil dokumentaci-
jo. Občina bo interes za nakup RTC Krva-
vec izkazala, a le v tolikšni meri, da to ne 
bo škodovalo občinskemu proračunu. Za-
nima nas kontrolni delež, a le če bodo ti-
sti, ki se ukvarjajo s turistično ponudbo v 
občini, predvsem pa gostinci in turistični 
ponudniki na Krvavcu, prav tako vstopili 
v odkup kot konzorcij z enakim deležem 
kot Občina Cerklje, kar pomeni, da bomo 
imeli večinski, in ne samo kontrolnega 
deleža. Vse je odvisno od tega, kakšen bo 
njihov interes, kar bo kmalu znano, prav 
pa bi bilo, da bi v žičničarski sistem nekaj 
vložili tudi tisti, ki imajo od tega prihod-
ke. O vrednosti Krvavca v tem trenutku 
se zelo špekulira, govori se o 6 do 12 mi-
lijonih evrov, dejanska vrednost pa se bo 
pokazala pri eventualni strokovni oceni 
in zanimanju kupcev. Vsekakor pa bom 
zreški Unior zaprosil, da rok oddaje po-

nudb z začetka avgusta prestavi na konec 
septembra ali začetek oktobra, saj je čas 
dopustov, mi pa potrebujemo čas za raz-
mislek. Zanima nas tudi strategija inve-
sticij in razvoja RTC Krvavec, prav tako bi 
bilo nujno povezati in ponuditi turistično 
ponudbo naših krajev na širšem trgu, po-
leg Krvavca imamo še veliko zanimive-
ga, zagnati bi bilo treba projekt Aktivna 
regija Alpe – Krvavec in izkoristiti bližino 
letališča, pa tega ne znamo. To je vloga 
Zavoda za turizem Cerklje, a ni pravih 
ljudi na pravem mestu."
• Problem prenosa funkcionalnih 
zem ljišč s strani Lovske družine Kr-
vavec na vaščane Štefanje Gore se je 
končal z mediacijskim sporazumom, 
ki pa še ni v celoti uresničen. Kako vi 
gledate na celotno zgodbo, glede na to, 
da ste se v tej zadevi tudi sami precej 
angažirali?
"To je primer dobre prakse za vso državo. 
S strani Sklada kmetijskih zemljišč in 
gozdov se je na neki način na nas ves čas 
vršil pritisk, da tamkajšnja zemljišča na 
zazidljivih območjih prenesemo v last ob-
čine, ostala zemljišča pa bi prevzel sklad, 
kar bi bil po zakonu o skladu kmetijskih 
zemljišč in gozdov nenazadnje tudi naj-
bolj ustrezen postopek. Vaški skupnosti 
Štefanja Gora sem že leta 1996 pomagal 
pri vložitvi zahtevka v postopku denacio-
nalizacije, ki pa ga niso zaključili, saj so 
z dopolnili zamudili predpisane roke. Ta 

materija je bila namreč zelo zapletena, 
denacionalizacijski postopek pa je zadeval 
tudi ljudi, ki jih na Štefanji Gori ni več, zato 
so namero na koncu opustili. Sam sem si 
vseskozi prizadeval, da problem rešimo v 
korist Štefanjcev, kljub kritikam, ker sem 
podprl gradnjo novega lovskega doma na 
Štefanji Gori. Tedaj so me napadali tudi s 
pisanjem grafitov na pešpoti iz Adergasa 
proti Štefanji Gori, češ da Štefanjcem kra-
dem zemljo. A zaradi tega vseeno nisem 
dvignil rok od reševanja problema, saj je 
šlo za vaščane, ki so to zemljo uživali, a 
so celo njihova dvorišča bila v lasti lovske 
družine. Ves čas sem se tudi trudil, da je 
lovska družina kot edina v državi dobila 
svoje lovišče in da se je njen novi objekt 
s pomočjo občine legaliziral. A kasneje so 
novi ljudje v lovski družini začeli razmi-
šljati, da bi določena zemljišča na Štefanji 
Gori prodali. Takratnega starešino sem 
opozoril, da kot župan prodaje ne bom do-
volil, in zahteval, naj jo lovci brezplačno 
prenesejo v skupno last Štefanjcev. To žal 
ni padlo na plodna tla, zato sem sprožil 
tožbo, na njeni podlagi pa je prišlo do me-
diacije, v kateri je bil sklenjen sporazum, 
zato se tožba ni nadaljevala, sedaj pa se 
je zapletlo pri podpisu končne pogodbe za 
prenos 23 ha zemljišča nekdanje Frajke 
med lovsko družino in društvom Agrarna 
skupnost Štefanja Gora. Zame to ni korek-
tno, pripombe lovcev, da je bil v sporazu-
mu naveden prenos na agrarno skupnost, 

FRANC ČEBULJ, ŽUPAN OBČINE CERKLJE 
NA GORENJSKEM

Krvavec nas še 
vedno zanima
Občina Cerklje se zanima 
za nakup kontrolnega 
deleža RTC Krvavec, a le če 
bodo v odkup kot konzorcij 
z enakim deležem vstopili 
tudi gostinski in turistični 
ponudniki, pravi župan 
Franc Čebulj.



OBČINSKE NOVICE | 3 

OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM
OBČINSKA UPRAVA

Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje

JAVNI POZIV ZA  
LEGALIZACIJO OBJEKTOV 

Občina Cerklje na Gorenjskem javno 
poziva vse lastnike, ki imajo nelegalno 
zgrajene objekte na območju Občine 
Cerklje na Gorenjskem, da pristopijo k 
legalizaciji le-teh in pridobijo gradbena 
dovoljenja za objekte, ki so bili zgrajeni 
po 31. decembru 1967.

Gradbeno dovoljenje za vaš objekt boste 
posredovali Občini Cerklje na Gorenj-
skem pred izvedbo priklopa na javno ka-
nalizacijo v skladu Odlokom o odvajanju 
in čiščenju komunalne in padavinske od-
padne vode na območju Občine Cerklje 
na Gorenjskem (UV Občine Cerklje na 
Gor., št. 3/2014) in Odlokom o programu 
opremljanja stavbnih zemljišč in merilih 
za odmero komunalnega prispevka za 
kanalizacijo komunalnih odpadnih vod, 
ki je bila zgrajena v obdobju 2008-2013 
in bo zgrajena v obdobju 2014-2015 v 
občini Cerklje na Gorenjskem (UV Občine 
Cerklje na Gor., št. 4/2015).

Občina Cerklje na Gorenjskem je v letu 
2016 pristopila tudi k posodobitvi evi-
denc zazidanih stavbnih zemljišč in k 
vzpostavitvi evidence nezazidanih stavb-
nih zemljišč. Na podlagi navedenega je 
izkazan interes, da lastniki uredijo po-
datke o svojih nepremičninah (objektih) 
v uradnih evidencah, s čimer se zagotovi 
pravilnost in točnost podatkov za odmero 
obračuna komunalnih prispevkov in na-
domestil za uporabo stavbnih zemljišč. 

Občina Cerklje na Gorenjskem
ŽUPAN

FRANC ČEBULJ l.r.

in ne na društvo agrarna skupnost, pa 
so popolnoma nepotrebne. Menim, da 
je namen lovske družine samo nagajati, 
namesto da bi sodelovali in gojili prija-
teljske odnose s Štefanjci. Predsednik 
Lovske družine Krvavec Marko Kuhar 
se tukaj obnaša oportunistično, saj je 
namero za prenos zemljišča v skupno 
last vaščanov podpisal, pogodbe pa ne 
podpiše, čeprav je mediacijski sporazum 
zavezujoč."
• V zadnjem obdobju je bilo med ob-
čani precej nezadovoljstva zaradi in-
formativnih izračunov nadomestila 
za uporabo stavbnega zemljišča?
"Pri tem je treba predvsem poudariti, 
da občani niso prejeli odločb, ampak le 
informativne izračune. Vrednost nado-
mestila se ne spreminja, razlika je le, 
da so sedaj v bazi zajeta tudi nepozidana 
stavbna zemljišča, ki bi morala biti po 
veljavnem odloku davčno obremenjena 
že osemnajst let. K temu so nas poziva-
la tudi ministrstva, saj je taka zakonska 
ureditev. Če podatki v izračunu niso bili 
pravilni, so imeli v zadnjem mesecu 
možnost podati tudi pripombo na javno 
razgrnitev evidenc podatkov za odmero 
nadomestila. Če se primerjamo z drugi-
mi občinami, pa imamo še vedno enega 
najnižjih nadomestil."
• Precej očitkov zaradi domnevnih 
nepravilnosti je v zadnjem obdobju 
letelo tudi na poslovanje Doma Taber 
in njegovega v. d. direktorja Zdravka 
Kastelica. Vaš komentar?
"Gre za popolne izmišljotine in scenarij 
nekaterih, ki so zahtevali izredno sejo 
občinskega sveta na to temo z željo, 
da se naprti afera županu, Kastelicu 
in ostali ekipi, ki se je za ta dom tru-
dila več kot 10 let. Potem ko so so imeli 
kontakte tudi z nekaterimi, ki so danes 
v psihiatrični ustanovi, sedaj skušajo 
novačiti druge ljudi, da bi jim poročali 
o nekaterih zadevah, a so ti to odkloni-

li. Javno jih prosim, naj s takim poče-
tjem prenehajo, saj je neproduktivno."
• Kdaj se bo začela gradnja obvoznice 
mimo letališča?
"Pripravlja se pogodba o sofinanciranju 
gradnje obvoznice. Direkcija za infra-
strukturo si želi čim prej začeti gra-
dnjo, Občina Cerklje pa tudi. Če bo vse 
teklo normalno, potem se bo gradnja 
začela septembra."
• Kaj pa je novega na projektu nove-
ga krvavškega vodovodnega sistema?
"Pred kratkim je bila na projektnem 
svetu za krvavški sistem predstavljena 
optimizacija projekta, ki jo je strokov-
no pripravilo podjetje Ržišnik Perc in po 
kateri bi se projektantska vrednost z ne-
kaj manj kot 17 milijonov po prvotnem 
projektu lahko znižala na 11,5 milijona 
evrov. Sam sicer menim, da bi na jav-
nem razpisu lahko dosegli še nižjo ceno, 
in sicer okoli deset milijonov evrov. Vseh 
pet občin investitork si sicer želimo pri-
dobiti evropska sredstva, ker pa država ni 
odzivna, na Gorenjskem sploh ne vemo, 
koliko denarja bo še na voljo za okoljske 
projekte in oskrbo z vodo. Kot pravijo, de-
narja ni, zato se sedaj dogovarjamo, da bi 
vodovod zgradili brez evropskih sredstev, 
kar bi po mojem mnenju občine zmogle 
sfinancirati v treh letih. Na Občino Cer-
klje sicer pade največji delež sofinanci-
ranja, smo se pa zdaj dogovorili, da pri-
pravimo novo preglednico porabe pitne 
vode v posameznih občinah, na njeni 
podlagi pa bo potem jasno znan strošek 
za vsako občino. Vsekakor je novi vodo-
vod nujen, saj je obstoječi dotrajan, ima 
ogromno izgub, voda je zaradi dotraja-
ne infrastrukture po nekaterih občinah 
tudi nekvalitetna. Lahko še napovem, 
da se bo te dni začela gradnja vodovoda 
na Zgornjem Brniku kot nadaljevanje 
krvavškega sistema na trasi Cilka–leta-
lišče, kjer bo v času gradnje potekala tudi 
polovična zapora ceste."

ANA ŠUBIC

Župan Franc Čebulj je junija za podžupana Cerkelj imenoval 
Miho Zevnika, občinskega svetnika SLS, ki bo funkcijo opravljal 
nepoklicno. Zevnik je občinski svetnik že vse od ustanovitve ob-
čine v letu 1994, v več mandatih je bil tudi podžupan. Zevnik, ki 
mu je že sedaj večkrat priskočil na pomoč, bo Čebulja nadome-
ščal v primeru odsotnosti in po dogovoru prevzemal različne 
obveznosti. Sodeloval bo tudi pri izvajanju obsežne investicije 
v njegovi domači vasi Grad, kjer se bodo v kratkem lotili izgra-

dnje kanalizacije in druge komunalne infrastrukture. "Ob tej 
priložnosti bi se obrnil na vaščane Grada, da se odločijo za iz-
vedbo priključka za zemeljski plin vsaj v taki fazi, da si priklju-
ček pripeljejo do hiše. Naknadno bo izvedba priključka bistveno 
dražja. Prek občine sem se obrnil na koncesionarja, da ponovi 
poziv za priklop in ga opremi tudi s približnimi cenami za pri-
ključek. Če bo premalo interesa, lahko pride tudi do tega, da 
koncesionar ta energent v Gradu opusti, kar pa ne bi bilo dobro 
za dolgoročni razvoj. S Petrolom smo se zato dogovorili, da bo 
v torek, 12. julija, ob 19. uri zbor vaščanov na to temo, lokacija bo 
javljena z obvestili po hišah. Mislim, da nam bo pogovor s konce-
sionarjem odstrl marsikatero dilemo glede uporabe in priklopa 
tega energenta," je dejal. 

Zevnik znova podžupan
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Glede na dogodke na zadnji seji občinskega sveta, ko ni-
smo sprejeli sprememb pogodbe o ustanovitvi Socialno 
varstvenega zavoda Taber in novega besedila Akta o usta-
novitvi Socialno varstvenega zavoda Taber, se moramo 
svetniki, ki sodelujemo v koaliciji za razvoj občine Cerklje 
(Lista za razvoj vasi pod Krvavcem, SLS, NSI in Social-
ni demokrati), oglasiti in občanom pojasniti, za kakšno 
manipulacijo gre s strani opozicije (Liste za vas, svetni-
kov SDS, liste obrtnikov in liste Tudi mi smo del vas).
Na seji so spraševali, kako bi omogočili stanovalcem in 
zaposlenim sodelovanje v svetu zavoda. Hkrati pa zavra-
čajo ustanovni akt zaradi člena, ki je zelo smiselno napi-
san, glede na možnost blokad v občinskem svetu. Sporni 
del se nanaša na dajanje soglasja k imenovanju v. d. di-
rektorja. V aktu je predvideno, da soglasje za v. d. direk-
torja svetu zavoda s strani ustanovitelja poda župan. Za 
direktorja pa je predvideno, da soglasje svetu zavoda za 
imenovanje direktorja poda občinski svet.
Zakaj mi zagovarjamo tezo, da je tako pravilno in ope-
rativno tako potrebno. V primeru, da se direktorju nekaj 
zgodi ali odstopi ipd., je treba imenovati v. d. direktorja, 
da ima zavod operativno delujoče vodstvo z odgovorno 
osebo. Mi vztrajamo pri tej določbi zato, ker menimo, da 
imenovanje v. d. direktorja ni stvar politiziranja, ampak 
je potreba, da se v takih primerih takoj zagotovi opera-
tivnost zavoda. S tem se prepreči zastoj v funkcioniranju 
zavoda. Opozicijski svetniki s tem, ko blokirajo sprejem 
aktov, v bistvu počnejo vse, da se zaposleni na občini in v 
zavodu Taber ukvarjajo s papirologijo in prilagajajo de-
lovanje organov zavoda zakonom, ki to urejajo, kar je že 
predvideno v nesprejetem aktu. Najbolj problematično pa 
je, da zaposlenim in stanovalcem s tem onemogočajo so-
delovanje v svetu zavoda.
Pod točko c bi morali obravnavati domnevne nepravilno-
sti v zavodu Taber. Kot se je pokazalo, domnevne nepra-
vilnosti, ki jih preiskujejo pristojni organi (inšpekcije in 
policija) ter svet zavoda, niso za javno obravnavo glede na 
varovanje osebnih podatkov. Nesmiselno je razpravljati o 
nečem, za kar nismo pristojni. Zato je zahteva, da svet 
zavoda naroči notranji nazor in po ugotovitvah le-tega 
in ugotovitvah inšpekcije ter policije pripravi poročilo za 
ustanovitelja – občinski svet.
Zelo nas žalosti, da je iskanje dlake v jajcu bolj pomemb-
no kot pa dobro delovanje Zavoda Taber in Občine Cerklje.
Občane verjetno bolj zanima, kaj bomo naredili in kje 
bodo delovišča, kot pa to, kdo da soglasje k v. d. direktor-
ja. Glede na vse poskuse onemogočiti projekt Doma Taber 
že od samega začetka pa do danes (s strani dela opozicije 
v preteklosti, raznih civilnih iniciativ in celotne opozicije 
danes) bi bil že skrajni čas, da se zavodu z 72 zaposlenimi, 
poleg teh imajo še tri pripravnike, šest študentov in eno 
javno delavko ter 151 oskrbovalcev, omogoči nemoteno 
delo in razvoj. Vendarle gre za enega večjih zaposloval-
cev v naši občini, zato imamo željo, da se tudi v opoziciji 
najde kanček razuma in se končno dovoli nemoteno po-
slovanje in razvoj Doma Taber. Miha Zevnik v imenu 
svetnikov za razvoj občine Cerklje

PREJELI SMO

Izjava za javnost

ANA ŠUBIC

Občina Cerklje je posodobila evidence zazidanih stavbnih zemljišč 
in vzpostavila evidenco nezazidanih stavbnih zemljišč, o čemer je 
zavezance obvestila z dopisi, v katerih je bil naveden tudi predvi-
deni znesek odmere nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 
(NUSZ), ki je nekatere spravil v slabo voljo. "Ne gre za to, da bi do-
datno obremenjevali občane. Odlok o NUSZ je bil v Cerkljah sprejet 
že leta 1998, vrednost točke pa je nespremenjena že od leta 2013. Gre 
zgolj za uskladitev evidence z dejanskim stanjem," je na zadnji seji 
občinskega sveta poročal Gvido Modrijan iz podjetja Structura, ki je 
za občino pripravilo posodobitev.
Kot je poudaril, vpeljava tovrstne evidence ni nikakršna posebnost, 
saj so jo v številnih drugih občinah izvedli že pred mnogo leti. "Prek 
Google street viewa oz. terenskega ogleda smo locirali 2785 stavb in 
v evidenco dodali 500 novih stavb, ki so v prostoru, a doslej zanje 
niso plačevali nadomestila. Število poslovnih subjektov, zavezanih 
plačilu NUSZ, se je več kot podvojilo – s 151 na 380. Prvič smo vzpo-
stavili evidenco nezazidanih stavbnih zemljišč, iskali smo prazna 
območja znotraj posameznega naselja in dodali 756 parcel s povr-
šino 72 hektarov," je pojasnil. Kot je dejal, denimo v Lukovici nado-
mestilo za nezazidana stavbna zemljišča odmerjajo že od leta 2004, 
pri čemer so v Cerkljah zelo nizko ovrednotena, tudi polovico nižja 
kot v nekaterih drugih občinah: odmera za tisoč kvadratnih me-
trov znaša 54 evrov na leto. "V Kranju nadomestilo za stanovanjski 
namen znaša evro na kvadratni meter, v občini Cerklje je najvišja 
tarifa pol evra. Zelo nizko je ovrednoten poslovni namen, v Šen-
čurju je treba odšteti dva evra na kvadratni meter, pri vas nihče ne 
plačuje toliko, še na letališču ne," je pojasnil Modrijan.
Do srede je v prostorih občine potekala tudi javna razgrnitev evi-
denc NUSZ, ki se jo je v 30 dneh udeležilo 240 od 3151 zavezancev, 
vloženih pa je bilo okoli 380 pripomb. "Večinoma so se pritoževali 
nad komunalno opremo: v Cerkljah da ni pločnikov, v hribih pa da 
je slaba telefonska povezava. Nekaj pripomb je bilo tudi na površino 
iz registra nepremičnin in ureditev soplačniškega deleža, nekateri 
so se pritoževali zaradi odmer za staro hišo," je razložil svetnikom.
Modrijan je za Novice izpod Krvavca dodatno pojasnil, da so se ta 
teden z županom dogovorili, da iz odmere NUSZ vsem občanom 
izločijo telefon: "Hkrati bi se v evidenci obstoječi zapisi 'asfaltna ce-
sta' v posameznih naseljih (Dvorje, Sp. in Zg. Brnik ipd.) spremenili 
v 'asfaltna cesta s pločniki'. To pomeni, da bi občani v teh naseljih 
prejeli za 3 točke višjo obremenitev, ker pa ima telefon 6 točk, bi 
vsi občani v občini prejeli nižjo odmero od podatkov iz obvestilne-
ga dopisa. Za običajno stanovanjsko hišo ukinitev telefona pomeni 
tudi do 15 odstotkov nižjo odmero NUSZ v dolini oz. 20 odstotkov 
nižjo odmero v hribih – Šenturška Gora. Če se bo občanu pripisal 
še pločnik, bo znižanje sicer nižje, a vseeno za stanovanjsko hišo 
najmanj 7-odstotno."
Posodobljene evidence bodo vplivale tudi na občinske prihodke: 
lani se je v proračun nateklo 369 tisoč evrov nadomestila, letos pa 
iz tega naslova pričakujejo 500–540 tisoč evrov.

Posodobili evidence 
stavbnih zemljišč
Po novem tudi odmera nadomestila  
za nezazidana stavbna zemljišča
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DOMŽALE – KAMNIKDOMŽALE – KAMNIKDOMŽALE – KAMNIK
ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU

Občina Kamnik Občina Komenda

Občina Cerklje na Gorenjskem je del projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju 
Domžale – Kamnik, v katerem sodelujejo še občine Kamnik, Domžale, Mengeš, Komenda in Trzin. 
Namen projekta je izgraditi in nadgraditi kanalizacijski sistem v sodelujočih občinah in na ta na-
čin prispevati k dvigu komunalne opremljenosti na tem območju. Občina Cerklje na Gorenjskem v 
projektu sodeluje pri nadgradnji Centralne čistilne naprave (CČN) Domžale – Kamnik.
Od novembra 2015 na CČN Domžale – Kamnik že obratuje polovica novega dela biološke stopnje 
čiščenja, hkrati pa se že zaključuje gradnja drugih dveh bioloških bazenov. Prva dva SBR biološka 
bazena delujeta skladno s pričakovanji, kar potrjujejo meritve na iztoku. Rezultati čiščenja so že v 
tej fazi boljši kot pred začetkom nadgradnje. V okviru nadgradnje CČN Domžale – Kamnik se večina 
del trenutno izvaja na dveh SBR sekvenčnih bazenih in objektu za zmanjševanje dušika v blatneni-
ci ter na vstopnem objektu z vključenim sprejemom gošč. Izgradnja vstopnega objekta bo poveča-
la obratovalno varnost, omogočeno bo učinkovitejše izločanje peska in večjih delcev, uredila se bo 
hidravlika dotoka na CČN, povečala količina grobega čiščenja padavinskih voda, hkrati pa se bodo 
zmanjšale emisije snovi v zraku. Z nadgradnjo biološke stopnje se bo tako izboljšal učinek čišče-
nja in s tem kakovost iztoka v Kamniško Bistrico. Obenem bo CČN sprejela in čistila večje količine 
odpadnih voda ob deževjih iz mešanega kanalizacijskega omrežja. Zagotovljeno bo varno obrato-
vanje v okviru zakonskih omejitev in standardov ter zmanjšano čezmerno obremenjevanje okolja. 
Občani bodo po zaključku projekta živeli v čistejšem okolju.

Občina Cerklje na Gorenjskem del uspešnega projekta 
izgradnje kanalizacijskega sistema in nadgradnje 
Centralne čistilne naprave Domžale – Kamnik 

Vrednost celotnega projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale – 
Kamnik znaša 39.054.955 € in je delno financiran iz Kohezijskega sklada Evropske unije v 
okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–
2020, prednostne osi »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«, prednostne nalož-
be »Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega reda Unije na področju okolja 
ter za zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te 
zahteve«. Znesek, za katerega velja stopnja sofinanciranja za prednostno naložbo, zna-
ša 28.137.647,96 €, od tega znaša prispevek EU 85 % ter prispevek državnega proraču-
na 15 %. Vse ostale stroške krijejo občine soinvestitorice. Delež sofinanciranja Občine 
Cerklje na Gorenjskem pri Nadgradnji CČN Domžale – Kamnik znaša skupno 1,3 mio € z 
DDV. Vrednost investicije nadgradnje znaša 18 mio €. V kolikor bodo izpolnjenje vse zah-
teve kohezijske politike, pa bo Občina pridobila več kot 1,1 mio € nepovratnih sredstev. S 
strani vodilne Občine Kamnik so bili v imenu vseh občin so-investitoric na Ministrstvo za 
okolje in prostor oddani prvi zahtevki za izplačilo kohezijskih sredstev in prva izplačila so 
bila že realizirana.

REPUBLIKA SLOVENIJA

cerklje176x120c.indd   2 29/06/16   14:51

J. KUHAR, A. ŠUBIC

V župnijski cerkvi Marijinega oznanenja v Adergasu je bila na 
dan državnosti zahvalna maša ob 25-letnici samostojnosti 
Slovenije, ki jo je daroval župnik Slavko Kalan. Pri bogosluž-
ju je prepeval mladinski cerkveni pevski zbor pod vodstvom 
Nancy Sirc, Angelca Maček, Monika Ribnikar in Franci Sirc 
so recitirali domovinske pesmi. Sledila je osrednja prireditev 
pred cerkvijo s pozdravnim nagovorom župana Franca Čebulja 
in slavnostnim govornikom Marjanom Podobnikom. V kul-
turnem programu so sodelovali člani KUD Pod lipo Adergas, 
Komorni moški pevski zbor Davorina Jenka, Godba Cerklje in 
trio Sirc iz Adergasa. Ob dnevu državnosti je župan Franc Če-
bulj občankam in občanom čestital za praznik ter predstavil 
prehojeno pot in razvoj občine, Marjan Podobnik pa je ob če-
stitkah za praznik naše domovine med drugim dejal: "Bodimo 
veseli in ponosni, da imamo samostojno Slovenijo, kljub vse-
mu tistemu, kar je danes drugače od tistega, kar smo priča-
kovali. Verjamem, da nekoč bo! Ne morem pa pristati na to, 
da se ne da nič narediti. Povezati moramo vse, ki želijo dobro 
Sloveniji. Prepričan sem, da ni nič zamujenega."
Ob 25-letnici samostojne Slovenije je 24. junija spominska slo-
vesnost potekala tudi na brniškem letališču. Slavnostni go-

vornik je bil general in v. d. načelnika republiškega štaba TO 
med osamosvojitveno vojno Janez Slapar, v kulturnem pro-
gramu pa so nastopili cerkljanski učenci.
Srebrni jubilej države je 17. junija počastil tudi Komorni moški 
pevski zbor Davorina Jenka Cerklje, in sicer z večerom domo-
ljubnih pesmi Mejniki slovenstva.

Počastili srebrni jubilej države
V Adergasu sta ob dnevu državnosti potekali zahvalna maša za domovino in osrednja 
občinska prireditev v počastitev praznika.

Slavnostni govornik na prireditvi v Adergasu je bil Marjan Podobnik. 
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ANA ŠUBIC

Potem ko so se Občina Cerklje, Vaška sku-
pnost Štefanja Gora in Lovska družina 
Krvavec (LD) junija 2014 v okviru mediacij-
skega postopka uspešno dogovorile glede 
nadaljnjega lastništva več kot 40 hektar-
jev zemljišč, ki so bila nekdaj v lasti Agrar-
ne skupnosti Štefanja Gora, v bivši Jugo-
slaviji pa nacionalizirana, se sedaj zatika 
pri uresničitvi dela mediacijskega dogovo-
ra. V novoustanovljenem Društvu agrarna 
skupnost Štefanja Gora, ki ga vodi pred-
sednik vaške skupnosti David Štirn, so 
prepričani, da so lovci snedli svojo besedo, 
starešina LD Krvavec Marko Kuhar pa po-
mirja, da zgolj čakajo na potrditev občne-
ga zbora, kakor narekuje njihov statut. 

TOŽBA SPROŽILA MEDIACIJO

Vaščani Štefanje Gore so si za vrnitev na-
cionaliziranih zemljišč začeli prizadevati 
leta 1996, ko so sprožili denacionalizacijski 
postopek, ki pa je bil zaradi prevelike za-
pletenosti leta 2001 ustavljen kot neuresni-
čljiv. LD Krvavec je bila nato kot naslednik 
nekdanjih družbenih organizacij leta 2005 
v Zemljiško knjigo vpisana kot edini la-
stnik teh zemljišč, ki so jih sicer večinoma 
uživali vaščani Štefanje Gore. Z lovci so leta 
2009 stekli prvi pogovori o vračilu zemljišč, 
ki so jih kot funkcionalna zemljišča okrog 
svojih hiš vseskozi uživali vaščani. Ko je 
LD leta 2012 nameravala prodati prvo tako 
zemljišče posamezniku, je župan Franc 
Čebulj zaradi nasprotovanja takšni raz-
prodaji nekdaj skupnih zemljišč v imenu 
Občine Cerklje sprožil tožbo zoper LD zaradi 
protipravnega vpisa v Zemljiško knjigo, kar 
je župana kasneje stalo odvzema naziva 
častnega člana LD Krvavec. Zaradi vložene 
tožbe je leta 2013 stekel mediacijski posto-
pek, ki se je 6. junija 2014 končal s sodnim 
dogovorom med občino, vaško skupnostjo 
in LD. Sporazumeli so se, da 12 hektarjev 
zemljišč pripada LD Krvavec, funkcionalna 
zemljišča, ki so v uporabi posameznikov 
Štefanje Gore, gredo v njihovo last, na ob-
čino pa se prenesejo zemljišča, po katerih 
poteka cestna in komunalna infrastruk-
tura. Del dogovora je tudi bil, da ostalih 23 

hektarjev zemljišč (večina nekdanje Fraj-
ke), ki so v naravi gozdna in kmetijska, pri-
padajo agrarni pašni skupnosti, ki jo bilo 
treba na novo registrirati. 

DRUŠTVO NAMESTO AGRARNE  
SKUPNOSTI

"V medicijskem postopku sta LD Krvavec 
zastopala starešina Marko Kuhar in go-
spodar Roman Savič, ki sta bila sezna-
njena, da se nameravajo vaščani Štefanje 
Gore povezati v kakšno, glede upravljanja, 
drugačno organizacijo od agrarne skupno-
sti. Ker pa bi bil to zahteven in verjetno za-
radi približno 600 dedičev nekdanjih čla-
nov agrarne skupnosti tudi neuresničljiv 
projekt, smo lani v dogovoru z upravno 
enoto in finančno upravo našli rešitev, ki 
je bila s strani države celo pohvaljena kot 
vzorčna za podobne probleme po državi. 
Namreč da se namesto agrarne skupnosti 
po starih deležih in pravicah s soglasjem 
vseh vaščanov ustanovi nova organizacija 
z novimi pravili, ki omogočajo učinkovito 
upravljanje. Tako se je ustanovilo Društvo 
agrarna skupnost Štefanja Gora, v katere-
ga se je včlanilo 26 od vseh 29 lastnikov hiš 
v vasi. S tem oz. s prenosom zemljišč na 
novo društvo sta s podpisom skupne iz-
jave februarja 2016 brezpogojno soglašala 
tudi občina in LD Krvavec, vendar pa sle-
dnja kljub več pozivom do danes še ni iz-

polnila tega dela dogovora, medtem ko so 
vsi ostali sklepi iz mediacije že realizira-
ni," je srž problema predstavil Andrej Ko-
sec, nekdanji predsednik Vaške skupnosti 
Štefanja Gora in tudi član LD Krvavec, ki 
si je s strani Štefanjcev zavzeto prizadeval 
za vrnitev zemljišč. David Štirn, ki je na-
daljeval začeto delo Kosca in je kot sedanji 
predsednik Vaške skupnosti Štefanja Gora 
tudi sopodpisnik mediacijskega dogovora, 
je ob tem poudaril, da je bilo za mediacij-
ski dogovor potrebno veliko popuščanj in 
kompromisov, končni rezultat pa da je šel 
najbolj v prid LD. "Čeprav je mediacijski 
dogovor pravno izvršljiv, nam očitno ne 
preostane drugega kot tožba," je dodal.

ČAKAJO NA OBČNI ZBOR

Starešina LD Krvavec Marko Kuhar je po-
jasnil, da je problem nastal, ker je media-
cijska pogodba predvidela prenos 23 hek-
tarjev zemljišč nekdanje Frajke na Agrarno 
skupnost Štefanja Gora, Štefanjci pa so 
nazadnje ustanovili društvo, kar je popol-
noma drugačna oblika organiziranosti, 
zato so vaško skupnost naknadno pozva-
li, naj jim utemelji, zakaj društvo, in ne 
agrarna skupnost. "Hoteli smo predvsem 
zagotovilo, da se vaška skupnost strinja z 
ustanovitvijo društva, da to ni odločitev le 
dveh, treh posameznikov, ampak celotne 
vasi. Takšen papir smo prejeli šele pred 
kratkim, naš statut pa veleva, da tako po-
membno zadevo lahko potrdi samo občni 
zbor. Ko bo večina članov na občnem zboru 
to potrdila, kar mislim, da ne bo problem, 
bom kot starešina podpisal pogodbo o pre-
nosu, prej pa ne, ker bi s tem kršil pravila 
LD," je razložil Kuhar, ki je kot predsednik 
Pašne skupnosti Jezerca dobro seznanjen 
s težavami pri delovanju oziroma regi-
straciji agrarnih oziroma pašnih skupno-
sti. "Naša pašna skupnost sicer normalno 
funkcionira, vrnjeno smo dobili skoraj vso 
kmetijsko zemljo, tako da imamo sedaj 161 
hektarjev površin. Nimamo pa še konča-
nih vseh zapuščinskih zadev, da bomo vpi-
sani živi lastniki, saj se bomo šele potem 
lahko registrirali po novem zakonu. Do 
tedaj pa bomo delovali po starih pravilih," 
je pojasnil. 

Mediacijski dogovor še ni uresničen
Lovska družina Krvavec še ni dokončno uresničila mediacijskega dogovora z občino 
in Vaško skupnostjo Štefanja Gora o prenosu zemljišč na novoustanovljeno Društvo 
agrarna skupnost Štefanja Gora.

David Štirn, predsednik Vaške skupnosti 
Štefanja Gora
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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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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

TRGOVINAZAVTODELI
INAVTOMEHANIČNESTORITVE

BraneDolinar

Po že nik 2, 4207 Cer klje, tel.: (04) 252 70 30

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

ANA ŠUBIC, FOTO: TINA DOKL

Ta teden je v Družinskem in mladinskem centru Cerklje (DMC) 
sila živahno: poteka namreč že šestnajsti oratorij, s katerim 
so znova podrli rekord, saj ga obiskuje kar 255 otrok in bo tako 
po udeležbi najbrž znova največji v Sloveniji. Pri izvedbi sode-
luje kar 95 animatorjev, za nemoten potek pa skrbi še okoli 
trideset prostovoljcev.
Osrednja nit letošnjega oratorija, ki poteka pod geslom Zdaj 
gre zares!, je Ostržek. Kot pravi vodja DMC Cerklje Nataša Ha-
nuna, ima vsak dan osrednjo vrednoto, na katero se nave-
zujejo program in pogovori. Posvetili so se družini, znanju, 
delavnosti, resnica in odgovornosti, ki jo na koncu začne spre-
jemati tudi Ostržek. Preko različnih aktivnosti, v katerih se 
prepleta poučna življenjska zgodba glavnega junaka, tako tudi 
otroke spodbujajo k odgovornosti, delavnosti in resnicoljub-
nosti. Teden so preživeli ob različnih delavnicah, športnih in 
vodnih igrah, obiskali so Dom Taber ..., v sredo je potekal tudi 
oratorijski večer za odrasle, oratorij pa bodo sklenili jutri, 9. 
julija, ob 14. uri z zahvalno mašo in druženjem.
Kot je še pojasnila Hanunova, so junija na DMC z različnimi 
skupinami naredili evalvacije in načrte za jesenski del. "Nepo-

zabno dopoldne smo imeli vsi, ki prihajamo na igralne urice. 
Medgeneracijsko druženje smo preživeli dedki, babice, starši 
in najmlajši, saj smo skupaj odšli na izlet na Mengeško kočo. 
Začeli smo tudi z odbojkarskimi večeri, ki se odvijajo ob torkih 
in četrtkih zvečer. Vabljeni, da se nam pridružite," je še dejala. 

Cerkljanski oratorij spet rekorden
Kar 255 cerkljanskih otrok se ta teden druži na oratoriju, ki letos temelji  
na zgodbi Ostržka.

Tudi na letošnjem oratoriju so za otroke pripravili različne aktivnosti.
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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

 

Jerovšek Primož, s. p. 

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

www.pogrebnik.si

ANA ŠUBIC, FOTO: MATIC ZORMAN

Nogometni klub Velesovo je konec junija na pobudo skakalnega 
trenerja Janija Grilca ter gostinca in člana upravnega odbora klu-
ba Jožeta Bukovinskega organiziral dobrodelno nogometno tekmo 
skakalcev ZDA in Slovenije, s katero so zbirali sredstva za zdravlje-
nje za rakom obolelega 19-letnega Bohinjca Luka Kovačiča. Ameri-
ško ekipo je vodil glavni trener njihove reprezentance Bine Norčič, 
slovenska ekipa pa je zaigrala pod vodstvom Primoža Peterke. Na 
tekmi je pravico delila mednarodna sodnica Aleksandra Česen, na 
koncu pa je bil rezultat 3:1 za slovenske orle. Za zdravljenje Luka 
Kovačiča v Nemčiji, ki bo stalo 120 tisoč evrov, so zbrali okoli 700 
evrov, nekaj sredstev pa bo prinesla tudi licitacija dresov s podpisi 
skakalcev in originalne Slatnarjeve smučke, izdelane za japonsko 
skakalko Saro Takanaši. Srečanja se je udeležil tudi Peter Slatnar, 
otroci pa so bili najbolj veseli avtogramov skakalnih orlov. 

Dobrodelna tekma v Velesovem

Jože Bukovinski, Bine Norčič in komentator tekme Miha Deželak 

JANEZ KUHAR

V petek, 24. junija, je imela Godba Cerklje, ki jo vodi Tomaž Ku-
kovič, Pod Jenkovo lipo v Dvorjah tradicionalni koncert Živahno v 
poletje. Predstavilo se je 38 instrumentalistov, večinoma mladih 
godbenikov. "Največji uspeh naše godbe je že to, da ima zelo ve-
liko mladih članov, pretežno osnovnošolcev, dijakov in študentov. 
Veseli smo, da so nas občani zelo lepo sprejeli," pravi Primož Moč-
nik, predsednik Kulturnega društva Godba Cerklje. Občinstvu so 
postregli z zelo raznolikim programom, v katerem so se prepletale 
klasične skladbe, koračnice, pesmi iz slovenskih mladinskih fil-
mov, slovenske popevke in svetovne pop uspešnice. Kot gostje so 
se letos številnemu občinstvu predstavili člani Pihalnega orkestra 
Mestne občine Kranj. Ob zaključku koncerta so godbeniki skupaj 
zaigrali še dve skladbi in poželi bučen aplavz. Pred tradicionalnim 
koncertom so imeli godbeniki koncert tudi v Domu Taber.

Z godbo živahno v poletje

ANA ŠUBIC

Na domačiji Ignacija Borštnika v Cerkljah je sredi junija potekala 
slikarska delavnica, na kateri so člani Društva likovnikov Cerklje 
(DLC) upodabljali prvega slovenskega poklicnega igralca in njego-
vo rojstno hišo. Pobudo za delavnico je dal Danijel Novak, pred-
sednik Kulturnega društva Ignacija Borštnika, ki v zadnjem času 
izvaja različne aktivnosti z željo oživiti igralčevo hišo. »Žal nam 
je malo ponagajalo slabo vreme, a smo vztrajali in ustvarili kar 
nekaj del. Nekateri člani so slikali zunanjost hiše, drugi detajle v 
notranjosti, nastala pa sta tudi portreta Borštnika in njegove žene 
Zofije Turk, poročene Borštnik, katere umetniško ime je bilo Zvo-
narjeva,« je pojasnila predsednica DLC Darinka Kralj. Ustvarjena 
dela bodo razstavili konec avgusta na Festu po rokovem, kasneje 
pa še v domu Taber. "Na povabilo Likovnega društva Mengeš smo 
se člani DLC udeležili tudi galerije na prostem Sprehod ob Pšati. 
Tokrat nam je bilo vreme bolj naklonjeno in smo ves dan uživali v 
Staretovem drevoredu v Mengšu, kjer smo razstavljali svoje slike, 
hkrati pa smo ustvarjali še nove. Družili smo se s člani društev iz 
Mengša, Trzina, Radomelj, Ljubljane … Izmenjavali smo si izku-
šnje pri likovnem ustvarjanju in tako dobili nekaj odličnih idej za 
delo v novem šolskem letu," je še povedala Kraljeva.

Cerkljanski likovniki so aktivni 
tudi poleti
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sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta 
Občine Cerklje na Gorenjskem - spremembe št. 3 (SD OPN 
– št. 3)

24.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 
45/94, 8/96, 18/98 in 36/00 in 127/06), 19. člena Zakona o 
spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04, 57/12 in 
17/15) in 16. člena Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni 
vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 3/10 in 1/15) je Občin-
ski svet Občine Cerklje na Gorenjskem na 11. redni  seji dne 22. 
6. 2016 sprejel

O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka 

o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem Cerklje

1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem Cerklje (Uradni 
vestnik Občine Cerklje na Gorenjske, št. 4/12 in 1/14) se besedilo 
druge alineje prvega odstavka 13. člena spremeni tako, da se glasi:
»ima najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju turizma«

2. člen
Zavod je dolžan uskladiti določila Statuta Zavoda za turizem Cerklje s 
tem odlokom v roku 30 dni od uveljavitve odloka.

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

Številka: 014-02/2012-33
Datum: 22. 6. 2016
                                                               Občina Cerklje na Gorenjskem
                                                                                  ŽUPAN
                                                                           Franc ČEBULJ, l.r.

25.

Na podlagi 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samou-
pravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013 
- ZDU-1G in 50/2014), Uredbe o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 
24/2013 in 10/2014) in 88. člena Statuta Občine Cerklje na Gorenj-
skem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 3/2010 in 
1/2015) je občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem na 11. redni 
seji dne 22. 6. 2016 sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM

Občine Cerklje na Gorenjskem v letu 2016

1. člen
(Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem)

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Cerklje na Go-
renjskem v letu 2016 (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, 
št. 6/2015) se v drugem odstavku 8. člena spremeni tako, da se:

-  dodajo tri nova zemljišča in eno stanovanje, in sicer pod zaporednimi 
številkami:

»-  122. Zemljišče: parc. št. 1791/9 k.o. 2108 - Velesovo (ID 6554157), 
površina 130 m2.

  Po osnovni namenski rabi je predmetno zemljišče v prostorskih aktih 
opredeljeno kot  območje stavbnih zemljišč, ki je določeno v Odloku 
o občinskem prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na Gorenj-
skem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 4/14).

  Posplošena tržna vrednost: 60,00 EUR, na podlagi evidence GURS-
-a, stanje na dan 9. 6. 2016.  Občina Cerklje na Gorenjskem bo pred 
sklenitvijo pravnega posla naročila cenitev predmetnega zemljišča.

-   123. Zemljišče: parc. št. 1791/10 k.o. 2108 - Velesovo (ID 
6554158), površina 78 m2.

  Po osnovni namenski rabi je predmetno zemljišče v prostorskih aktih 
opredeljeno kot  območje stavbnih zemljišč, ki je določeno v Odloku 
o občinskem prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na Gorenj-
skem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 4/14).

  Posplošena tržna vrednost: 702,00 EUR, na podlagi evidence 
GURS-a, stanje na dan 9. 6. 2016. Občina Cerklje na Gorenjskem 
bo pred sklenitvijo pravnega posla naročila cenitev predmetnega 
zem ljišča.

-   124. Stanovanje št. 1., na naslovu Krvavška cesta 18, 4207 Cerklje 
na Gorenjskem, št. stavbe 580, na zemljišču s parc. št. 574/9, k.o. 
2118 – Cerklje (ID 58799), v skupni izmeri 56,46 m2.

  Posplošena tržna vrednost: 64.069,00 EUR, na podlagi evidence 
GURS-a, stanje na dan 9. 6. 2016. Občina Cerklje na Gorenjskem 
bo pred sklenitvijo pravnega posla naročila cenitev predmetnega 
zem ljišča.

 -  1 25. Zemljišče: parc. št. 674/25 k. o. 2112 – Šmartno 
 (ID 6015152), površina 4424 m2.
  Po osnovni namenski rabi je predmetno zemljišče v prostorskih aktih 

opredeljeno kot območje stavbnih zemljišč, ki je določeno v Odloku 
o občinskem prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na Gorenj-
skem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 4/14).

  Posplošena tržna vrednost: 22.672,09 EUR, na podlagi evidence 
GURS-a, stanje na dan 09.06.2016. Občina Cerklje na Gorenj-
skem bo pred sklenitvijo pravnega posla naročila cenitev    predme-
tnega zemljišča.«

2. člen
(sprejem in veljavnost)

Spremembe in dopolnitve Načrta ravnanja z nepremičnim premo-
ženjem Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2016 se objavijo v 
Uradnem vestniku Občine Cerklje na Gorenjskem in začnejo veljati 
nasled nji dan po objavi.

Številka: 032-05/2014-111
Datum:   23. 6. 2016   

                                                               Občina Cerklje na Gorenjskem
                                                                               ŽUPAN
                                                                       FRANC ČEBULJ l.r.W
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26.

Na podlagi 29. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 
94/07, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 
21. člen Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04, 14/05 
– popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 
108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDav-
Nepr, 110/13 in 19/15), 3. in 39. člen Zakona o cestah (Uradni list 
RS, št. 109/10, 48/12 in 36/14 – odl. US), 7. člen Statuta Obči-
ne Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenj-
skem, št. 3/2010 in 1/2015), 2. in 5. člen Odloka o kategorizaciji 
občinskih cest v Občini Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine 
Cerklje na Gorenjskem, št. 4/2009, 3/2014 in 2/2015) je Občinski 
svet Občine Cerklje na Gorenjskem na svoji 11. redni seji dne 22. 6. 
2016 sprejel naslednji 

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

1.
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobita naslednji 
zemljišči:

• parcela št. 293/6 k.o. 2079 - ŠENTURŠKA GORA (ID 1927759), 
254 m2, 
• parcela št. 293/7 k.o. 2079 - ŠENTURŠKA GORA (ID 2600921), 
98 m2.

2.
Pri nepremičninah iz 1. točke tega sklepa se v zemljiški knjigi pri la-
stniku:
Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje 
na Gorenjskem, matična številka: 5874670, zaznamuje:

»grajeno javno dobro lokalnega pomena – občinska cesta«.

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

Številka: 032-05/2014-112
Datum: 23. 6. 2016

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

27.

Na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt 
(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), 43. člena Zakona o varstvu okolja (Ur. l. RS, 
št. 39/06 – UPB, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNa-
črt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 
57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16), 21. in 33. člena Zakona o 
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 8. in 30. člena Statuta Ob-
čine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenj-
skem, št. 3/2010 in 1/2015), Sklepa o začetku priprave sprememb in 
dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Cerklje na Gorenj-
skem - spremembe št. 3 (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, 
št. 6/2015) je župan Občine Cerklje na Gorenjskem sprejel

S K L E P
o sprejetju stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve 

in javne obravnave dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Cerklje na 

Gorenjskem - spremembe št. 3 (SD OPN – št. 3)

V postopku javne razgrnitve dopolnjenega osnutka SD OPN –št. 3 Obči-
ne Cerklje na Gorenjskem, ki je potekala od 6. maja 2016 do vključno 6. 
junija 2016 ter javne obravnave dne 18. maja 2016 (javno naznanilo št. 
350-05/2015-22, z dne 18. 4. 2016) sta bili podani dve pisni pripombi 
na omenjeni dokument. Pripombi se vsebinsko ne nanašata na vsebino 
javno razgrnjenega dopolnjenega osnutka SD OPN –št. 3 v skladu s 
Sklepom o začetku priprave SD OPN – št. 3 (Uradni vestnik Občine Cer-
klje na Gorenjskem, št. 6/2015). Sklep se objavi v Uradnem vestniku 
Občine Cerklje na Gorenjskem in na občinski spletni strani.

Ta sklep velja z dnem izdaje.

Številka: 032-01/2016-09
Datum:   21. 6. 2016
       
                                                               Občina Cerklje na Gorenjskem
                                                                                  ŽUPAN
                                                                           Franc Čebulj, l.r.

Priloga sklepa:
-  Pripombe in predlogi ter stališča do pripomb in predlogov iz javne 

razgrnitve in javne obravnave dopolnjenega osnutka SD OPN Občine 
Cerklje na Gorenjskem– spremembe št. 3,  so na vpogled pri pripra-
vljavcu, Občini Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 4207 
Cerklje na Gorenjskem, št. 350-01/2016-33 z dne 22. 6. 2016.

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

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 

KLJUČAVNIČARSTVO
ZORMAN D.O.O.

Franc Zorman
Praprotna Polica 18

4207 Cerklje na Gorenjskem

gsm: 041 608 798
franczorman@siol.net

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
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PRALNICAPERILA
PavecSlavka,s.p.

Ul.4.oktobra4,4207CerkljenaGorenjskem
GSM:041603082

Sprejemamooblačilazakemičnočiščenje.
Peremotudiodeje,gostinskoperiloinvsevrstezaves.

Pranjeterlikanjesrajcinbluzza1EUR.

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

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

kaljeno 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

JANEZ KUHAR, FOTO: TINA DOKL

Slovenski kosci in kosice so junija odlično nastopili na četrtem 
svetovnem prvenstvu v ročni košnji, h končnemu uspehu pa je po-
membno prispeval tudi Lojze Križnar s Štefanje Gore. Tekmovanje 
je potekalo v nemškem mestecu Wiesmoor, udeležilo pa se ga je 
225 tekmovalcev iz petdesetih ekip iz Švice, Avstrije, Nizozemske, 
Španije, šestih nemških dežel in Slovenije. Slovensko ekipo je vodil 
Matej Pibernik, v njej pa je nastopilo pet kosic in petnajst koscev, ki 
so osvojili skupno šest pokalov. Domov so se vrnili s tremi naslovi 
svetovnih prvakov, med drugim je slovenska ekipa zmagala tudi v 
najbolj zahtevni kraljevi kategoriji. V Nemčiji je nastopil tudi Lojze 
Križnar s Štefanje Gore, ki je v kraljevi kategoriji med seniorji kot član 
mednarodne ekipe osvojil tretje mesto. Doslej se je udeležil že treh 
svetovnih prvenstev.

Tudi Križnar med najboljšimi kosci
JANEZ KUHAR

V Apnem pod Krvavcem so na dan državnosti že šestič pripravili 
prireditev Palačinkijada, ki jo je obiskalo več kot tisoč ljudi. Pobudo 
sta pred dvanajstimi leti dala Anica Novak in Niko Srabočan, a do 
uresničitve je prišlo šele leta 2010. Palačinke so pekli Niko Srabo-
čan, Romana in Irena Mežek, pri peki palačink sta občasno poma-
gala tudi Žan Novak in Iztok Kadunc, z marmelado pa jih je dobro 
namazala Anica Novak. Kot nadev za palačinke je uporabila 25 kilo-
gramov domače marmelade, zelo okusen pa je bil tudi zeliščni sku-
tin namaz, ki ga je prispeval Marko Kurat. Skupno so pripravili 130 
litrov mase za palačinke, v osmih urah pa so jih napekli 1600 in jih 
brezplačno razdelili številnim izletnikom – kolesarjem od blizu in 
daleč ter pohodnikom. Vido Novak je poskrbel, da je bilo obiskoval-
cem na voljo zadosti različnih sokov, pri pripravi na Palačinkijado 
pa sta pomagala tudi Slavko Hočevar in Grega Grilc.

Okusne palačinke v Apnem
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Pevke Mladinskega pevskega zbora OŠ 
Davorina Jenka so 23. junija sodelovale 
na slovesnosti v Slovenski filharmoniji 
v Ljubljani, ki jo je v počastitev 25. oble-
tnice samostojnosti naše države pripra-
vilo društvo Slovenija v svetu. Skupaj s 
pevci OPZ Glasbene matice iz Ljubljane 
so pod vodstvom Irme Močnik, ob spre-
mljavi pianista Ermina Tkalca in klari-
netista Matevža Močnika, izvedle sklad-
bo Gašperja Jereba In dovoljene so nam 
sanje ... ter splet belokranjskih plesnih 
pesmi. S povabilom na dogodek so bili 
zelo počaščeni, saj so oder delili s pri-
znanimi slovenskimi glasbeniki, kot 
sta Bernarda in Marko Fink, Andreja Za-
konjšek Krt, Lucas Osmosa Osterc, oktet 
Vrtnica in Ljuben Dimkarovski (paleolit-

ska piščal). Poslušalci pa so s prireditvi-
jo, ki je odstrla nekaj novih vpogledov v 
slovensko kulturno ustvarjalnost doma 

in po svetu, poglobili svoja domovinska 
čustva in dostojno praznovali državni 
praznik.

Zapeli ob dnevu državnosti

NATAŠA HANUNA

V letošnjem šolskem letu je vrstniška mediacija v naši šoli res zaži-
vela. Jeseni smo imeli predstavitev mediacije za starše na roditelj-
skih sestankih in za učence pri razrednih urah. Z mediatorji, ki so se 
usposabljali lani, smo letos izpeljali več kot 20 vrstniških mediacij. 
Na začetku je bilo potrebno nekaj pomoči, z vedno več mediacijami 
pa so učenci mediatorji postajali vedno bolj suvereni in samostojni. 
Sedaj izvajajo mediacije samostojno. Dogovori, do katerih pridejo, 
so precej boljši kot tisti, do katerih bi jim pomagali odrasli, saj se 
vrstniki med sabo bolje razumejo, bolj si zaupajo in bolje se pozna-
jo. Vzporedno smo med šolskim letom urili nove mediatorje, ki so 
vadili v treh različnih skupinah. Z njimi smo veliko vadili tudi to, kako 
preprečevati medvrstniško nasilje po hodnikih in v maju so si oblekli 
majčke z napisom Reci ne nasilju ter se odpravili na šolske hodnike 
igrat z mlajšimi in pomagat pri različnih konfliktih. Tisti, ki so bili na 
krožku mediacije, pravijo, da jim je mediacija obogatila življenje. Ena 
od deklet je povedala: "Z mediacijo sem postala boljši človek. Precej 
manj se kregam." Kultura reševanja sporov z mediacijo je proces, ki 
se ga učimo in počasi ponotranjimo, in tisti, ki so letos bili del tega 
procesa, se že veselijo jeseni in nadaljevanja srečanj.

Vrstniška mediacija lepo zaživela

ANA ŠUBIC, FOTO: PRIMOŽ PIČULIN

Župan Franc Čebulj je tudi letos ob koncu šolskega leta sprejel 
učence Osnovne šole 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. Župan jim je čestital za dosežen uspeh in jim 
zaželel uspešno nadaljnjo življenjsko pot. Nanjo jih je pospremil 
s kulturno popotnico, saj jih je obdaroval s knjigo Silva Sirca Pod 
Marijinim varstvom, knjižicama starih hišnih imen Kako se pri vas 
reče?, slovensko zastavo in majico Občine Cerklje.

Letos šestnajst odličnjakov
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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
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AVTOHIŠA JENKO d.o.o., PRAPROTNA POLICA 23, 4207 CERKLJE; TELEFON: 04 252 66 00

JANEZ KUHAR

Pohodniška sekcija Škrjančki Planin-
skega društva Komenda je sredi junija 
organizirala enajsti pohod bosonogih na 
Šenturško goro. Pohoda na šest kilome-
trov dolgo krožno pot iz Jurčkove Dobrave 
na Šenturško goro in nazaj v Podboršt pri 
Komendi se je udeležilo 74 pohodnikov 
iz Cerkelj in okoliških občin. Ljubiteljev 
bose hoje, ki se zavedajo prednosti hoje 
brez obuval, je vsako leto več. Prvega po-
hoda se je udeležilo 32 pohodnikov, devet 

pa jih je bilo na vseh dosedanjih pohodih. 
Najštevilnejši sta bili petčlanski družini 
Stegnar s Komendske Dobrave in Budja 
iz Volčjega Potoka. Pot sta brez težav pre-
hodila tudi najmlajša pohodnica, štirile-
tna Pika Podbevšek z Gore pri Komendi 
in najstarejši udeleženec, 78-letni Peter 
Jakomini iz Kamnika. Navdušen nad po-
hodom je bil tudi Ciril Globočnik iz Pšate: 
"Letos so bila tla razmočena in prijetna za 
hojo. Hoja z bosimi nogami mi prija, saj 
je to najboljša masaža podplatov, pravi 
balzam za noge." 

Bosonogi na Šenturško goro
Pohoda bosonogih se je udeležilo 74 pohodnikov.
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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
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KMETIJSKA ZADRUGA CERKLJE, Z.O.O. 
Slovenska cesta 2, 4207 Cerklje
Tel.: 04/252 90 10
info@kzcerklje.si 
http://www.kzcerklje.si

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

MISLITE NA ZIMO PRAVOČASNO!  
LESNI PELETI - ENERGIJA NARAVE 

A1 SLOVENSKI PROIZVOD - UGODNO!
3,66 €/ 15kg, (256,20 €/paleta, cena velja pri nakupu nad 70 vreč - 1 paleta)

3,59 €/ 15kg, (753,90 €/3 palete, cena velja pri nakupu nad 210 vreč - 3 palete)
Navedene cene že vsebujejo DDV in veljajo pri nakupu za gotovino. Akcijska cena velja  

do 31. 8. 2016 oz. do odprodaje zalog! Redna cena lesnih peletov je 3,99 €/vrečo.
Vse informacije v poslovalnicah zadruge.

ANA ŠUBIC

Ženski ekipi WU-13 in WU-15 sta se uvr-
stili na finalni turnir za prvaka drža-
ve, ekipa WU-17 pa je bila na koncu na 
sredini lestvice. Članice so se uvrstile v 
polfinale slovenskega pokala, v ligi pa so 
zasedle peto mesto.
Med moškimi ekipami je ekipa U-9 kljub 
kadrovski podhranjenosti in odhodu ne-
katerih ključnih igralcev zelo uspešno 
tekmovala na turnirjih po Gorenjski, na 
mini turnirju na Zarici pa je bila najbolj-
ša. Ekipa U-11 se je po koncu ligaškega 
tekmovanja uvrstila v zlato sredino, prav 
tako ekipa U-13, medtem ko je ekipa U-15 
sodelovala v boju za prvaka lige in tekmo-
vanje končala na osmem mestu. V klubu 

so se razveselili tudi uspeha članske eki-
pe, ki je s samo enim porazom suvereno 
osvojila prvo mesto v 1. gorenjski ligi in 
se uvrstila v 3. slovensko ligo-center.
"Veliko dela smo v zadnji sezoni nare-
dili v vrtcih in pri nogometnih uricah v 
OŠ, saj smo pridobili veliko potencialnih 
nogometašev," je še poudaril predsednik 
kluba Darko Klinc, ki se je zahvalil vsem 
sodelavcem za opravljeno delo in česti-
tal ekipam za dosežene rezultate. "Obr-
nil bi se tudi na vse starše naših otrok v 
klubu, da nam zaupajo še naprej. S sku-
pnim zaupanjem ter trdim in poštenim 
delom bomo še napredovali in se veseli-
li novih uspehov, s tem pa bomo skupaj 
gradili na ugledu in prepoznavnosti klu-
ba," je še dejal.

Nogometaši napredovali v tretjo ligo
Nogometna sezona 2015/16 se je zelo uspešno končala  
za Nogometni klub Velesovo.

Člani so s samo enim porazom postali gorenjski prvaki.

ATLETSKI KLUB CERKLJE

Cerkljanski atleti so se po državnem pr-
venstvu v mnogoboju udeležili tudi posa-
mičnega državnega prvenstva v Ljubljani 
za kategoriji U14 ter prvenstva Slovenije v 
atletiki za osnovne šole v Kopru. Na prvem 
je blestela Eva Boltežar (na sliki v sredini), 
ki je v metu vortexa postala državna prvaki-
nja. Uspeh je dopolnila Eva Rosulnik, ki je z 
nekoliko slabšimi skoki osvojila končno 20. 
mesto v skoku v daljino. V Kopru so OŠ Da-
vorina Jenka zastopale: Lucija Kropar, Eva 
Rosulnik in Tjaša Maradin. Vse tri so odlično 
tekmovale. Lucija je v skoku v daljino s 540 
cm postala državna podprvakinja v katego-
riji starejših učenk. Eva je v isti disciplini s 
478 cm končala na 8. mestu med mlajšimi 
učenkami, Tjaša pa je v teku na 60 metrov s 
časom 8,41 sekunde končala na 10. mestu v 
kategoriji mlajših učenk.

Eva državna prvakinja, 
Lucija podprvakinja

BLAŽ FILIPIČ, TRENER

Ob zaključku šolskega leta so v Karate klubu Cerklje potekali na-
stop cicibanov in izpiti za višje pasove. Septembra bomo vpisovali 
nove člane in imeli čas odprtih vrat, ko bodo lahko vsi predšolski 
otroci in osnovnošolci preizkusili trening sankukai karateja. Več 
informacij na www.sankukai.org. Aktivni bomo tudi med poletnimi 
počitnicami. Prvo nedeljo v juliju se namreč odpravljamo na že 39. 
Sankukai letno karate šolo v Umag, kjer nas bo v dveh tednih sku-
paj več kot štiristo. Poletje nam bodo tako popestrili treningi na 
prostem in v vodi, rekreacija, ki bo namenjena tudi spremljeval-
cem, druženje na plaži ter pestra izbira prostočasnih aktivnosti. 

Pred nami je Letna karate šola
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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

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

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

Martin Jenko

Praprotna Polica - Cerklje
tel.: 04 / 25 26 120

faks: 04 / 25 26 121
GSM: 041 / 781 023
E-pošta: jmj@siol.net

AVTOKLEPARSKA IN LIČARSKA DELA ZA VSA VOZILA.
SERVISI, POGODBENIK ZAVAROVALNIC.
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ErjavšekZvone,s.p.
Slovenskac.39,4207CERKLJE

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

- ustvarjamo rešitve za zahtevne

ELEKTROINŠTALACIJE,
IZSUŠEVANJE,

MONTAŽA KOTLOVNIC NA KLJUČ,
SERVIS IN ŠIROKA PONUDBA REZERVNIH DELOV

031 / 652 608 http: //www.g-k.si 
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Vaš trgovec v Cerkljah na Gorenjskem
PREŠA, D.O.O., CERKLJE, Slovenska cesta 51, 4207 Cerklje na Gorenjskem
T: 04 281 57 00  I  www.rpresa.si

ANA ŠUBIC, FOTO: JAKA ZORMAN

Pašni skupnosti Jezerca in Kriška planina sta minulo nedeljo 
na Krvavcu prvič izpeljali praznik planšarstva Kravca s Krvavca 
Fest, ki ga je žal spremljalo slabo vreme. Slednje je bilo tudi ra-
zlog za odpoved prireditve na zadnjo junijsko nedeljo, a organi-
zatorji se tokrat niso dali in so vseeno izvedli celoten program. 
Prireditev, ki so jo pripravili na pobudo v. d. direktorice Zavoda 
za turizem Cerklje Lidije Bregar, je sicer združila napore kar šti-
rinajstih institucij iz cerkljanske občine.
Prireditev je zasnovana kot rekreativno-zabavni pohod po pa-
šnih poteh Krvavca. Obiskovalce, ki so na Krvavec prišli kljub 
dežju, je na vseh petih pastirskih postojankah čakala malica, 
vmes pa so izvedeli veliko zanimivega. Posebna atrakcija je bila 
kravja ruleta, na kateri sta se pomerili dve kravi – s Kriške pla-
nine in z Jezerc. Zmagala je slednja, kravo zmagovalko in tudi 
pravo polje, na katerega se je podelala, pa je uganil predsednik 
Pašne skupnosti Jezerca Marko Kuhar, ki je s tem osvojil glav-
no nagrado – telička. Ob Kapeli Marije Snežne je bila maša za 
dobro pašo, zbrani pa so se priporočili tudi za lepo vreme ob 
naslednji prireditvi, ki bo 18. junija 2017.

S prireditvijo želijo ohranjati večstoletno tradicijo planšarstva na 
Krvavcu. Letošnja pašna sezona se je začela 10. junija, ko so kme-
tje iz Pašne skupnosti Jezerca na južno pobočje Krvavca prignali 
160 krav, 16. junija pa se je na severnem pobočju Krvavca začelo 
pasti še 230 krav kmetov iz Pašne skupnosti Kriška planina.

Prvi Kravca s Krvavca Fest
Ob začetku pašne sezone so prvo julijsko nedeljo na Krvavcu pripravili prireditev 
Kravca s Krvavca Fest, bogat program pa je žal potekal ob slabem vremenu.

Posebna atrakcija planšarske prireditve je bila kravja ruleta. 
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