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Med poletjem
dela po vsej
občini
V poletnih mesecih so
po vsej občini potekala
številna gradbena dela,
o katerih smo se
pogovarjali z županom
Francem Čebuljem.
ALEŠ SENOŽETNIK

potrdili drugi rebalans letošnjega proračuna. Zakaj je bil potreben?
"Glavni razlog za rebalans proračuna je
zagotovitev sredstev za investicijo vodovoda na Štefanji Gori. Tako letos zagotavljamo 98.500 evrov, celotni znesek
investicije pa znaša 770 tisoč evrov. Gre
za edini vaški vodovod na našem območju. Že pred leti je vaška skupnost
zahtevala podaljšanje koncesije, kar je
bila po mojem napaka, saj bi v tem času
imeli mi sistem že obnovljen in dograjen. Pred časom so tako predlagali, da
se komunalna infrastruktura prenese
v last občine in v upravljanje komunalnemu podjetju. Občina gre tako v novo
izgradnjo in obnovo vodnega zajetja ter
vodohrana. Lastniki stanovanjskih in
gospodarskih objektov pa se bodo seveda
morali priklopiti na vodomere.
Odprto ostaja vprašanje čistilne naprave
na Štefanji Gori. Možne so namreč tudi
individualne čistilne naprave, kar uredba omogoča. Vendar iz poznavanja drugih evropskih držav, predvsem Avstrije,
lahko rečem, da takšne čistilne naprave
ukinjajo in gradijo povezovalne vode in
skupne čistilne naprave, kar bi bilo tudi
na Štefanji Gori bolj učinkovito. Individualne namreč niso obvladljive s strani
komunalnih podjetij in inšpekcijskih
služb.
Dokler časa bom župan, bom zagovarjal
celostno komunalno ureditev hribovitega območja občine. Iz sedmih vodnih
virov se oskrbuje 50 tisoč ljudi v regiji,
pri čemer turistov, ki jih je vse več, sploh
ne štejem. Prav to je eden od glavnih razlogov, da bo treba v teh vaseh zgraditi
kanalizacijo in jo priključiti čistilni napravi v Domžalah.
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• Na zadnji seji občinskega sveta ste

Tudi pristojni na Ministrstvu za okolje
in prostor bodo morali razumeti, da bo
to treba narediti, sicer bo prišlo do onesnaženja vode. Resno je treba pristopiti
k ekološkemu vprašanju tega področja.
Pred kratkim so nad vodnim zajetjem
na Jezercih goreli trije avtomobili. Se je
kdo vprašal, kam so ti derivati stekli?
Inšpekcije do danes na tem območju še
nisem zasledil. Obvestil sem tudi direktorja inšpekcijskih služb občin, da organizira skupni sestanek."
• V občini pa potekajo tudi številne druge investicije, med najvidnejšimi je izgradnja obvoznice mimo letališča. Kako
ste zadovoljni s potekom projekta?
"Z letališko poslovno cono je res ogromno dela. Čeprav so v teku dela po vsej
občini, pa se mi zdi, da se več ukvarjamo
z letališčem kot z vsemi preostalimi projekti. Vesel sem bil, ko se je lani končno
začela graditi nova cesta mimo letališča, saj ta omogoča hiter razvoj letališke
cone. A jasno je treba reči, da razvoja ne
more biti brez urejenega lastništva komunalne infrastrukture.
Tega pa še ni, zaradi dveh napak, ki
sta bili storjeni v preteklosti. Ob lastniškem prestrukturiranju Aerodroma
Ljubljana so leta 1993 vrednost komunalne infrastrukture vnesli kot sestavni del vrednosti podjetja, namesto da bi
jo prenesli v last občine, ki bi jo potem
dala v upravljanje. Druga napaka pa je
bila, da so jo kasneje še enkrat prodali
Fraportu. Problem predstavlja tudi za-

konitost upravljanja infrastrukture, saj
ni koncesije za prodajo vode in kanalizacije. Zakonodaja tu jasno določa, da
brez urejene komunalne infrastrukture
ni gradbenega dovoljenja. Zato upam,
da bodo tudi ostali čim prej uvideli,
da je te težave čim prej treba urediti, v
nasprotnem primeru ni mogoče pričakovati razvoja na območju letališke poslovne cone.
Veliko se govori, koliko ima Občina Cerklje od letališke cone. A za zdaj ima z
njo le stroške. Zgraditi smo morali čistilno napravo, kanalizacijski kanal,
sočasno z vodovodnim kolektorjem
smo obnovili cesto v Praprotno Polico,
uredili oskrbo z vodo in sofinancirali
gradnjo obvozne ceste. Vse to predstavlja strošek okoli štiri milijone evrov,
da o krvavškem vodovodu, ki je v veliki
meri potreben zaradi letališča, sploh ne
govorim. Občina bo imela okoli 10-milijonski vložek. Seveda bo sčasoma nekaj
povrnjenega s komunalnimi prispevki,
a do tega je še daleč, poleg tega so tu še
stroški vzdrževanja."
• Kateri pa so še drugi projekti, s katerimi se je občina ukvarjala v zadnjem
času?
"Dokončno smo zgradili glavni kolektor
od Velesovega proti Praprotni Polici, ki
je namenjen vodooskrbi letališča, delno pa lahko tudi Občini Šenčur, kjer se
bodo morali odločiti, ali se bodo priključili temu ali pa bodo gradili od razkrižja
na Praprotni Polici proti svoji občini.
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Ob tem smo asfaltirali tudi trikilometrski odsek od Praprotne Police do Velesovega, kar je bila tudi velika želja vaščanov
Praprotne Police. Ta cesta je namreč prometno precej obremenjena, saj ponuja hiter dostop do letališča in uvoza na
avtocesto.
Lotili smo se tudi cest na hribovitem delu občine. Že lani smo,
v sodelovanju s tamkajšnjimi lastniki objektov, asfaltirali odsek v Viženško dolino, občina je financirala le asfalt. Vesel bi
bil, če bi do takšnega sodelovanja prišlo tudi na drugih delih,
kjer cestna infrastruktura še ni v celoti urejena.
Prav tako smo lani obnovili del ceste od Raven do Stiške vasi,
letos pa od Stiške vasi do Slatnarja, ter del ceste, ki je bil v
reklamaciji. Pri tem smo razširili tudi nekatere ovinke. Ta cesta je tako urejena za najmanj dvajset let. Slišal sem številne
pozitivne odzive, seveda pa se najdejo tudi taki, ki so vedno
nezadovoljni in samo tarnajo.
Poleg tega smo uredili še nekatere krajše odseke. Med drugim v vasi Pšata, v Dvorjah, pa v Češnjevku proti fazaneriji, pri
čemer smo celoten Češnjevek že pred tem uredili in zgradili
pločnike ter drugo infrastrukturo v osrčju vasi."
• Med večjimi je tudi projekt v Gradu. Kdaj pričakujete, da
se bodo dela tam zaključila?
"V Gradu imamo nekaj težav. Izvajalec del se je sicer izkazal
kot odličen, zadnje čase pa jim primanjkuje delavcev, zato
napreduje počasneje, kot bi si vsi želeli. Prisiljeni smo bili
tudi v spremembo projekta, ki ga je vodila država, občina je
sicer sodelovala, ni pa imela glavne besede. V vas je bilo sprva
umeščeno krožišče, ki pa zaradi pomanjkanja prostora ni bilo
funkcionalno, tako da smo se odločili za križišče, naredili pa
bomo tudi avtobusni postajališči na obeh straneh. Vsekakor
pa bomo vztrajali, da bo projekt zaključen še pred začetkom
smučarske sezone na Krvavcu."
• Kljub delu pa prihaja tudi čas za sprostitev. Septembra
namreč obeležujete občinski praznik.
"Dela res ne zmanjka, veliki projekti so občinsko upravo dodobra namučili in izčrpali, še posebej zato, ker smo kadrovsko
podhranjeni. Kup projektov je na plečih nekaj ljudi. V mislih
imamo tudi že gradnjo kanalizacije v osrednjem delu Cerkelj,
Zalogu in Pšenični Polici, čaka nas zdravstveni dom, krožišče
v Cerkljah, namestitev šotora za rekreacijo in nogomet v Velesovem, pridobitev EU-sredstev za izgradnjo krvavškega vodovoda in še bi lahko našteval. Vendarle pa sem vesel, da občino
dobro vodimo, in tudi v prihodnjem letu bo tako. Do zadnje
minute županovanja bom delal vestno, korektno in gospodarno, z zapuščino dobro usmerjenih projektov, ki jih potrebuje
občina. Občinski praznik je dobra priložnost, da potegnemo
črto in se tudi poveselimo. Zato vabim občane na osrednjo
občinsko proslavo, ki bo v petek, 22. septembra, v Kulturnem
hramu Ignacija Borštnika, ter na ostale prireditve, ki v tem
času potekajo po občini. Občinskim nagrajencem pa seveda
iskreno čestitam."

Obisk z ministrstva
ALEŠ SENOŽETNIK
Poleti je župan Franc Čebulj gostil delegacijo ministstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Cerklje so obiskali državna sekretarka
Eva Štravs Podlogar, generalni direktor direktorata za regionalni
razvoj Marko Drofenik in vršilka dolžnosti generalne direktorice direktorata za turizem Renata Martinčič. V sklopu obiska so si predstavniki ministrstva ogledali tudi dom starostnikov v Šmartnem,
kjer jih je sprejel nekdanji v. d. direktorja Zavoda Dom Taber Zdravko Kastelic, pogovarjali pa so se tudi o ostalih aktualnih problemih v občini. Kot je povedala Štravs Podlogarjeva, so Cerklje zaradi
svojih turističnih potencialov in širitve letališke cone izredno pomembne za državo. Marko Drofenik pa je poudaril, da je projekt krvavškega vodovoda, za katerega si prizadevajo v občini, izvedljiv,
ker pa gre za projekt več občin, pa mora priti do dogovora znotraj
njih. Če bo projekt prepoznan kot medregijski projekt in bodo upoštevana vsa merila, bo upravičen do sofinanciranja, zadnjo besedo
pa bo imelo ministrstvo za okolje in prostor, je še dodal Drofenik.
Glede možnosti črpanja kohezijskih sredstev je optimističen tudi
Čebulj. Več o njegovem pogledu na investicije v občini pa si lahko
preberete v intervjuju, objavljenem na tej in sosednji strani.

Naj pridelek
ZAVOD ZA TURIZEM CERKLJE
Občina Cerklje na Gorenjskem sporoča vsem pridelovalcem, da bo
letošnji Naj pridelek 2017 v petek, 20. oktobra, ob 18. uri v Kulturnem
hramu Ignacija Borštnika Cerklje. Za naj pridelek se bodo potegovali
pridelovalci buč, korenja, rdeče in krmilne pese, krompirja, nadzemne in podzemne kolerabe ter zelja. Tehtanje pridelkov bo potekalo
pred Kulturnim hramom Ignacija Borštnika od 16.30 do 17.30.
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Ob občinskem prazniku Občine Cerklje
na Gorenjskem, 23. septembra, vsem
občankam in občanom iskreno čestitamo.
Franc Čebulj, župan
Občinski svet
Občinska uprava

ZA OBČINO CERKLJE.

Prilogo pripravlja Gorenjski glas, odgovorna urednica Marija Volčjak, urednik Aleš Senožetnik, oglasno trženje Janez Čimžar, 041/704 857. Oblikovanje Matjaž Švab.
Priprava za tisk Gorenjski glas, d. o. o., Kranj, Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj, tisk: Nonparel, d. o. o. , Barletova cesta 4Z,1215 Medvode, distribucija Pošta Slovenije,
d. o. o.,Slomškov trg 10, 2500 Maribor. NOVICE IZPOD KRVAVCA, številka 2, so priloga 73. številke Gorenjskega glasa, 12. septembra 2017, v nakladi 2440 izvodov jih
brezplačno dobijo vsa gospodinjstva v občini Cerklje. Sestavni del NOVIC IZPOD KRVAVCA 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: Občinska stavba v Cerkljah / Foto: Aleš Senožetnik
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Na slovesnosti bodo podelili tudi nagrade
V petek, 22. septembra, ob 19. uri bo v Kulturnem hramu Ignacija Borštnika osrednja
slovesnost ob občinskem prazniku, na kateri bo občinska priznanja prejelo osem občanov.

Nastop Godbe Cerklje na lanski slovesnosti. Tudi letos pa se obeta pester kulturni program, ki bo posvečen desetletnici Kulturnega hrama
Ignacija Borštnika.
ALEŠ SENOŽETNIK

VELIKA PLAKETA
Veliko plaketo Občine Cerklje na Gorenjskem, ki predstavlja drugo najvišje občinsko priznanje (naziv častnega občana
namreč podeljujejo le vsaka štiri leta, lani
ga je prejel Jožef Močnik), letos prejme
zdravnik Borut Belehar, ki je kot zdravnik
splošne medicine v občini deloval skoraj
50 let, vse do upokojitve 18. novembra lanskega leta. »Dr. Borut Belehar je skrbel za
bolne ljudi in jih velikokrat obiskoval in
zdravil tudi v njihovem domačem okolju.
Delo zdravnika splošne medicine zahteva
ogromno znanja na različnih področjih
medicine. S svojim delom in dolgoletnimi
izkušnjami je s pacienti, njihovimi družinami in celotno skupnostjo gradil kakovosten odnos, ki je za uspešno zdravljenje
še kako pomemben,« so med drugim zapisali predlagatelji v obrazložitvi nagrade.

MALA PLAKETA
Mala plaketa pa bo šla tokrat v roke Aleksandri Česen, eni izmed dveh aktualnih
slovenskih mednarodnih nogometnih
sodnic. Med sodnice mednarodne zveze
FIFA se je uvrstila leta 2014. »Nogomet
ima v našem okolju pomembno vlogo,
Aleksandra prihaja iz vrst osrednjega
nogometnega kluba – NK Velesovo, njen
strokovno-karierni razvoj pa je dokazilo,
da se je na najvišjo raven nogometne-

ga sojenja moč prebiti tudi iz relativno
majhnega okolja, in dokaz, da trdo delo
prinaša uspehe. Aleksandra je aktivna
tudi na področju humanitarne dejavnosti in je pravzaprav že nekaj zadnjih let
prav vsako leto (so)organizatorka nogometnih dogodkov, ki so namenjeni zbiranju sredstev pomoči potrebnim, na primer dobrodelnega turnirja za Jakoba,« so
zapisali v obrazložitvi nagrade.

PRIZNANJA
Poleg plaket bodo petim nagrajencem
podelili tudi priznanja občine. Med prejemniki je Gasilska zveza Cerklje na Gorenjskem, ki je bila ustanovljena pred
desetimi leti in združuje osem prostovoljnih gasilskih društev na območju
občine. Zveza ustvarja strokovne, materialne in druge možnosti za delovanje
gasilske mladine, skrbi za ohranjanje
gasilske zgodovine, izobražuje prebivalstvo po posebnem programu, izvaja
predavanja v osnovnih šolah in vzgojno-izobraževalnih ustanovah in organizira
požarno-preventivne preglede. Priznanje
prejme tudi Avgust Starovašnik, dolgoletni član Društva Likovnikov Cerklje, ki že
več let izdeluje tudi jaslice z motivi znanih cerkljanskih stavb. Med prejemniki
je tudi Janez Glastovec, član PGD Zgornji
Brnik, v katerem deluje že od leta 1980.
Je dolgoletni član operativne enote, čas
pa najde tudi za tekmovanja. S svojim

tehničnim znanjem je sodeloval tudi pri
nakupih gasilskih vozil ter pri izgradnji
gasilskega doma. Martin Dobnikar si je
priznanje prislužil z dolgoletnim delom
v Medobčinskem društvu gluhih in naglušnih Gorenjske. Sluh je zaradi bolezni
izgubil v zgodnjih otroških letih. Skupaj s
predstavniki društva je med najbolj zaslužnimi, da je bil slovenski znakovni jezik
uradno priznan in uzakonjen kot ustavna
pravica gluhih ljudi. Na občinski slovesnosti pa bo priznanje podeljeno tudi Janezu
Kuharju, dolgoletnemu dopisniku, ki objavlja tudi v Novicah izpod Krvavca. Dolga
leta je bil aktiven v Turistični zvezi Kranj,
preko katere je promoviral turistično ponudbo Cerkelj, nepogrešljiv pa je bil tudi v
Turističnem društvu Cerklje ter je s svojim
dolgoletnim delom veliko prispeval k razvoju in promociji cerkljanskega turizma.

NAGRADA
Občina Cerklje podeljuje tudi občinsko
nagrado, ki jo tokrat prejme Župnijska
karitas Cerklje na Gorenjskem – kot
splošno priznanje in odliko za izredne
uspehe pri delu, za zgledna dejanja in
dosežke na področju prostovoljstva.

SPOMINSKA PLAKETA
Spominsko plaketo, ki jo podeljuje župan, bo letos prejelo podjetje Orglarstvo
Močnik.
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Fest po rokovem uspel kljub dežju
Predzadnji avgustovski konec tedna je v Cerkljah potekal že osmi Fest po rokovem,
na katerem so društva poskrbela za pestro dogajanje.
ALEŠ SENOŽETNIK
V soboto, 19. avgusta, je Zavod za turizem
Cerklje skupaj z Občino Cerklje in v sodelovanju s Kulturnim društvom Folklora Cerklje ter Prostovoljnim gasilskim društvom
Zalog pripravil že osmi Fest po rokovem.
Obiskovalci so na sejmu pred osnovno
šolo lahko kupili številne izdelke domače
in umetnostne obrti. Sejemsko dogajanje
so še dodatno obogatila občinska društva,
ki so pripravila pester spremljevalni program. Obiskovalci so se lahko udeležili
bralnih, likovnih in glasbenih ustvarjalnic, izvedeli, kako se pripravijo domače
dobrote ali izveze klekljana čipka. Spoznali so se tudi z oblikovanjem gline na vretenu, društva pa so z delavnicami poskrbela
tudi za to, da otrokom ni bilo dolgčas.
Kot je povedala Neža Sirc z Zavoda za
turizem Cerklje, so prvi konec tedna po
prazniku svetega Roka že včasih v Cerkljah pripravljali sejem, na pobudo Kulturnega kluba Liberius pa so tradicijo
pred osmimi leti ponovno obudili.
Glavni dogodek dneva pa je predstavljal
Folkroni festival Zapojem, zaukam, dekleta zasukam, ki so ga že šestič pripravili
člani Kulturnega društva Folklora Cerklje.
Festival je odprla Godba Cerklje, v nadaljevanju pa so, poleg domače, z zanimivimi

spleti nastopile tudi plesne folklorne skupine iz Tolmina, Vodic in Grobelj, predstavili pa so se tudi pevci skupine Klasje.
Kljub temu da so bili zaradi slabega vremena organizatorji festivalsko dogajanje
primorani prestaviti v športno dvorano,
pa so bili s potekom zadovoljni. »Vsako
leto povabimo druge folklorne skupine iz
različnih krajev Slovenije in si na ta način

tudi sami širimo obzorja. Čeprav je letošnji dogodek potekal v športni dvorani, pa
mislim, da je dobro uspel in so obiskovalci
imeli kaj videti,« je povedala Irena Naglič,
predsednica KD Folklora Cerklje.
Novost letošnjega festivala pa je bila veselica, ki so jo pripravili člani PGD Zalog
in poskrbeli, da so se obiskovalci s skupino Čuki veselili še pozno v noč.

Krvodajalska akcija in meritve v Cerkljah
VID MOČNIK
Ob prazniku Občine Cerklje bomo septembra člani Rdečega
križa Cerklje pripravili dve akciji za občane. Tako kot je zadnja
leta tradicija, bomo pripravili krvodajalsko akcijo in preventivne meritve krvnega tlaka, sladkorja in holesterola v krvi. V
sodelovanju z Društvom bolnikov z osteoporozo bomo izvedli
tudi meritve kostne gostote z ultrazvokom na peti.
Krvodajalska akcija bo v torek, 26. septembra, od 7. do 13. ure.
Odvzem krvi bo v športni dvorani v Cerkljah. Na dom ste ali pa
še boste dobili vabilo, ki ga zaposleni pokažete delodajalcu. Krvodajalcem še vedno pripada dela prost plačan dan. S seboj prinesite osebni dokument s fotografijo in krvodajalsko izkaznico.
Ob vpisu ne pozabite opozoriti na spremembe naslova, priimka
ali zaposlitve. Pred prihodom na odvzem zajtrkujte nemastno
hrano in ne pijte mleka. Lahko jeste kruh z marmelado, sadje
in pijete čaj. Pred odvzemom vas bodo zdravniško pregledali.

Kri lahko darujejo vsi zdravi občani od 18. do 65. leta starosti,
ženske na vsake štiri, moški na tri mesece. Vabimo vas, da se
akcije udeleži čim več občanov. Vabimo tudi nove, predvsem
mlade krvodajalce, da se pridružijo nekaj stotim občanom, ki
že redno darujejo kri. Tudi letos smo pripravili razpored odvzema po vaseh, da ne bo preveč čakanja in slabe volje: ob 7. uri
Cerklje, Grad, Dvorje, ob 8. uri Zalog, Lahovče, Glinje, Cerkljanska Dobrava, ob 9. uri Zgornji Brnik, Spodnji Brnik, Vopovlje,
Vasca, ob 10. uri Poženik, Šmartno, Pšata, Štefanja Gora, ob 11.
uri Pšenična Polica, Šenturška Gora, Ambrož, Stiška vas, ob 12.
uri Velesovo, Adergas, Praprotna Polica, Trata in Češnjevek.
Preventivne meritve bomo letos organizirali v soboto, 16. septembra, od 7. do 11. ure v prostorih Občine v Cerkljah. Da bodo
rezultati meritev čim bolj točni, pridite na meritve tešč, vzemite le zdravila, ki jih jemljete zjutraj. Ker se vsako leto kljub
vpisu pojavlja čakanje, vas prosimo, da se za meritve prijavite
po telefonu: 04 25 22 436 ali po e-pošti: rkcerklje1@gmail.com.
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Otrokom podarimo samostojnost
Ob začetku novega šolskega leta smo se pogovarjali z ravnateljico Osnovne šole
Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem Damijano Božič Močnik, ki je spregovorila
o načrtih in izzivih, ki čakajo šolo v prihodnje.
ALEŠ SENOŽETNIK
V času poletnih počitnic, ko so se šolarji
spočili od šolskih obveznosti, so v cerkljanski osnovni šoli potekala obnovitvena dela.
»Ravnatelj šole mora kot dober gospodar
skrbeti tudi za urejenost šolskih prostorov.
Tako smo poleti prenovili tla v pisarnah
tajništva, računovodstva, ravnateljice in
pomočnic ravnateljice ter izvedli manjša pleskarska in mizarska dela po ostalih
prostorih. V mansardi je bilo odstranjeno
dotrajano prezračevanje ter luči, ki so zamenjane z varčnimi svetilkami,« nam je
povedala ravnateljica šole Damijana Božič Močnik. V pisarnah so tako zamenjali
dotrajan več kot štirideset let star parket
in hkrati obnovili tudi estrihe in izolacijo.
Glavno pridobitev pa predstavlja osebno
dvigalo, ki bo starejšim in invalidom omogočilo dostop do kulturne in športne dvorane. »Prepričana sem, da bo nova pridobitev
razveselila marsikaterega občana, ki se
zaradi težke dostopnosti ni mogel udeležiti katere od šolskih ali številnih drugih
občinskih prireditev,« dodaja Božič Močnikova, ki upa, da bo dobrih 30 tisoč evrov
vredna investicija nared že ta mesec.
Kot v številnih drugih šolah, tudi v Cerkljah beležijo porast števila učencev. Lani
je šolo obiskovalo 757 učencev, letos pa
jih je v šolske klopi sedlo 786, od tega 671
v Cerkljah, 115 pa v Podružnični šoli Zalog. Kot pojasnjuje ravnateljica, so zaradi
povečanega vpisa odprli še en oddelek v

Modri kotiček
ROBERT ŠEBENIK,
VODJA POLICIJSKEGA OKOLIŠA
Otroška in šolska igrišča so se ponovno
napolnila in žvrgolenje ob igrah se spet
razlega naokoli. Sproščenost in počitek sta za nami, pot do novih delovnih
uspehov in načrtov pa se nadaljuje.
Policisti smo bili v okolju občine Cerklje ves čas prisotni. Trudili smo se, da
je bilo naše delo čim bolj kvalitetno in

Ravnateljica Damijana Božič Močnik (v sredini) s podravnateljicama Tatjano Škrab Grašič
in Zvonko Močnik
osmem razredu. Sicer pa je število učencev v večini razredov še pod predpisanim
zakonskim normativom, tako da se s prostorsko stisko še ne soočajo.
Učenci so tudi za letošnje šolsko leto lahko izbirali med številnimi obveznimi in
neobveznimi izbirnimi predmeti, na voljo pa jim bodo tudi druge obšolske dejavnosti. Obzorja bodo širili tudi s spoznavanjem svojih vrstnikov izven meja. Lani
so obiskali sarajevske, letos pa bodo najverjetneje spoznavali sovrstnike med zamejskimi Slovenci. Del učnega programa
bo posvečen vodi, ki je glavna tema dnevov evropske kulturne dediščine. V šoli
se bodo z rdečo nitjo Od kapljice do vode
spoznavali s tem pomembnim naravnim

virom ter tudi preko vode spoznavali sedanje in preteklo življenje v svoji okolici.
Šola je pomemben korak v svet, pravi
ravnateljica, ki ob novem šolskem letu
staršem svetuje, da svojim otrokom dopustijo, da v svet zakorakajo čim bolj samostojno, naj prevzemajo odgovornosti
za svoja dejanja. »Danes otroke preveč
zavijamo v vato, ne vem, ali se zavedamo, da jim s tem delamo veliko škodo.
Današnji otroci so zelo bistri, sposobni.
Naj sami potrkajo na vrata tajništva, tudi
najmlajši naj stopijo sami v razred in si
sami nosijo šolske torbe. S tem jim odpiramo pot v samostojnost in prepričana
sem, da nam bodo čez deset ali dvajset let
za to zelo hvaležni.«

da ste se počutili varno. Tisti, ki imajo
zle namene, namreč ne počivajo in ne
odhajajo na počitnice. Pogosto se ob
tem izkaže tudi, da so vaše informacije
zelo koristne in pripomorejo k odkrivanju storilcev kaznivih dejanj ali prekrškarjev. V času dopustov hujših prijav
v tem okolišu nismo obravnavali, čeprav se je število obiskovalcev na celotnem območju občine močno povečalo.
V jesenskem času se razmere na cestah
močno spreminjajo. Površine postanejo
mokre in spolzke, polne listja, vidljivost
je v jutranjem času slabša zaradi megle, preglednost pa je zaradi kmetijskih

posevkov zmanjšana. Vse to prispeva k
varnosti vseh nas. Pričakujemo, da boste
hitrost svojih motornih vozil prilagodili
glede na pričakovane okoliščine in se
izkazali kot varen voznik. Pazimo drug
na drugega, policisti pa bomo z vsemi
razpoložljivimi sredstvi prispevali k dodatnemu nadzoru in zmanjševanju težav
na prometnih površinah. Prav tako bomo
o prometnih predpisih, na ustrezen način, poučili vaše otroke ter skozi celotno
šolsko leto izvedli različna predavanja.
Vsem želim uspešen začetek delovnih
dni, otrokom pa čim boljše učne uspehe.
Naj bodo poti v vseh smereh varne …
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Tudi najmlajši spoznavajo Plečnika
ALEŠ SENOŽETNIK
Letos obeležujemo 145. obletnico rojstva
in 60. obletnico smrti slovitega arhitekta
Jožeta Plečnika. Njegovo bogato zapuščino so spoznavali tudi otroci iz skupine
Sončnice, v Marijinem vrtcu. Kot nam je
povedala vzgojiteljica Ivanka Lipar, so v
skupini skozi vse leto potekale različne
aktivnosti, povezane z njegovim življenjem in ustvarjanjem.
Otroci so obiskali Plečnikovo hišo v Ljubljani in se tako seznanili z njegovimi
navadami in delovnim okoljem, obiskali so tudi številne znamenitosti prestolnice, ki so njegovo delo. Arhitekt pa je
tudi v Cerkljah pustil svoj pečat. »Otroci
so se dodobra seznanili z njegovimi deli
v domačem kraju. Najbolj so bili navdušeni nad svojimi maketami in drugimi
izdelki, ki so jih ustvarjali iz različnih
materialov po Plečnikovih delih,« pojasnjuje Ivanka Lipar.
Žal je župnijsko stavbo v Cerkljah spomladi zajel ogenj, z njo pa je zgorela

skoraj tretjina lesenih maket, ki so jih
ustvarili otroci. Nekaj jim jih je uspelo
rešiti, nekatere so obnovili in tako so
neljubemu dogodku navkljub v mesecu
maju na ogled postavili razstavo v Petrovčevi hiši, s katero so pokazali svoje
znanje opazovanja in poznavanja nje-

Poleg petja je pomembno tudi
druženje
ALEŠ SENOŽETNIK

SAT

govih del. »Bili smo pretreseni, ko smo
videli, da so mnoga naša dela zgorela, a
žal se tudi nesreče dogajajo v življenju
in tudi takšni dogodki imajo svojo pedagoško vrednost, saj otroci spoznajo,
da stvari ne potekajo vedno po naših željah,« je sklenila Liparjeva.

TV - Internet

NOVO!

UGODNA CENA!

Signal s KRŽIŠČA - Krvavca
in LIMBARSKE GORE

Brezžično do objekta v optični vidljivosti!

- TV od
EUR/mesec,
INTERNET
od 13možnost
EUR/mesec,
Telefonija
2 EUR/mesec
3 EUR
ali 15
INTERNET
od 15
EUR/mesec,
telefonije
za od
doplačilo
eur

Otroški in mladinski zbor osnovne šole v Cerkljah sta v lanskem šolskem letu dosegla lep tekmovalni uspeh, sodelovali pa so tudi na
Zborovskem bumu v Mariboru. Cerklje so znane po odličnih pevskih
zborih, ki dosegajo lepe uspehe. Številni mladi pevci pa se pod mentorstvom učiteljice glasbe in zborovodkinje Irme Močnik začnejo kaliti
že v osnovnošolskih letih. Dogajanje v lanskem šolskem letu je na
zborovskem področju zaznamoval nastop učencev na Zborovskem
bumu. Na mariborskem stadionu v Ljudskem vrtu je nastopilo 15 pevcev Osnovne šole Davorina Jenka, zborovodkinja Irma Močnik pa je
sodelovala tudi kot prevajalka nekaterih opernih del, ki jih je pelo več
kot pet tisoč mladih. »Otroci so se za nastop pripravljali pol leta, saj
so operna dela Verdija, Wagnerja, Bizeta in drugih skladateljev, ki so
jih izvajali, zelo težka. Nastop na takšnem dogodku pa je predvsem
velik spektakel in zanimiva izkušnja,« pravi Irma Močnik. Poleg številnih drugih nastopov na raznih prireditvah sta otroški in mladinski
zbor nastopila na regijskem tekmovanju v Gorenji vasi, s katerega
se je mladinski zbor vrnil z zlatim, otroški pa s srebrnim priznanjem.
Tekmovalni del pa zborovodkinja poskuša čim bolj uravnovesiti z
druženjem in gojenjem ljubezni do glasbe. »Poleg učenja repertoarja
pesmi se trudim, da bi otroke povezala tudi v prijateljsko skupino,
da bi začutili veselje ob skupnem delu, zato v šoli poskrbimo tudi za
druženje in na vsakih nekaj let gostovanje ali izmenjavo z vrstniki iz
tujine. Sicer pa že odhod na nastop učencem zelo veliko pomeni,«
sklene Irma Močnik.

- Najbolj gledani kabelski programi s slovenskimi podnapisi, tudi HD!
- Internet signal tudi s Kamniškega gradu, Ambroža, Vel. Planine, Črnivca, Zg. Javoršice,
Lubnika, Pd Moravče, Lukovice, Peč pri Moravčah, Slivne-Geosa, Zasavske Svete gore in ostalih.

- Nudimo vam kvaliteten servis TV in ostale A/V tehnike.

040 997 007
www.zvezdatv.si

www.gorosan.com

Prihodnostjejev vbrezžičnih
brezžičnihtehnologijah
tehnologijah
Prihodnost

10 let!
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Čiščenje greznic je
obveza uporabnikov
Straniščna školjka in odtok
nista zabojnika za smeti
S tem, ko nepravilno vržemo odpadke v straniščno školjko, povzročimo velike težave v kanalizacijskem sistemu:
oviramo pretok, povzročimo zamašitve kanala in predvsem zamašitev črpalk v črpališčih ter ustvarimo pogoje
za pojav smradu in glodavcev.
S tem posredno ogrožamo tako svoje zdravje kot zdravje
drugih, predvsem delavcev, ki skrbijo za nemoteno delovanje sistema, ki morajo odstraniti vse nepravilno odložene odpadke.
V straniščno školjko ali odtok je prepovedano odlagati:
organske odpadke, kot so ostanki hrane, trave, plevela in podobni odpadki z vrtov, trupla poginulih živali,
perje, kosti, dlaka in podobno;
trde odpadke, kot so razni plastični predmeti, kosi kovin, stekla, embalaža;
ostale odpadke kot so palčke za ušesa, kondomi,
damski vložki, otroške plenice, čistilni in vlažilni robčki,
nerazgradljiv papir, PVC vrečke, tekstil (cunje za čiščenje, nogavice in ostali deli obleke);
	
gradbene odpadke kot so ostanki gramoza, malt, betonov, gipsa, opeke, opaži;
	
nevarne odpadke, kot so barve, topila, dezinfekcijska
sredstva, kisline, lugi, zdravila, pesticidi;
razna odpadna olja in maščobe iz kuhinje.

Za ohranitev naravnega ravnotežja
je odpadne vode treba pravilno zbirati,
odvajati po kanalizacijskem omrežju,
jih očistiti in vrniti v okolje.
KOMUNALA KRANJ
Ljudje poleg drugih onesnaženj povzročamo tudi odpadne
vode. Te nastajajo v gospodinjstvih, industrijskih procesih
in kot posledica padavin. Da bi ohranili naravno ravnotežje ter omogočili samočistilne procese v vodotokih, je odpadne vode treba pravilno zbirati, odvajati po kanalizacijskem
omrežju, jih očistiti in vrniti v okolje.

PRAVILA IN OBVEZE
Komunala Kranj za uporabnike komunalnih storitev izvaja
javno gospodarsko službo ravnanja z odpadnimi vodami. Obveznosti uporabnikov in izvajalca javne službe glede praznjenja greznic ter malih komunalnih čistilnih naprav so opredeljene v Odloku o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne ter
padavinske vode na območju Občine Cerklje na Gorenjskem
(Uradni vestnik Gorenjske, št. 3/14, člena 36 in 40). V skladu z
odlokom je vsak uporabnik dolžan greznico ali malo komunalno čistilno napravo izprazniti najmanj enkrat na tri leta:
priključitev na javno kanalizacijo je obvezna, pred priključitvijo pa morajo občani greznico izprazniti, jo očistiti in zasuti
ali pa uporabiti za drug namen (za npr. zbiranje deževnice).
Pri tem velja opozoriti na določilo odloka, da lahko praznjenje greznic in malih komunalnih čistilnih naprav izvaja
izključno izvajalec javne službe Komunala Kranj, ki goščo
iz greznic in malih komunalnih čistilnih naprav ustrezno
obdela na Centralni čistilni napravi Kranj, saj je omenjeno
goščo prepovedano odlagati na kmetijske površine ali izlivati neposredno v kanalizacijo. Nadzor nad izvrševanjem določb odloka izvaja Medobčinski inšpektorat Kranj. V primeru
neizvrševanja določil odloka so predpisane globe za izvajalca
javne službe in za uporabnike storitev. Komunala Kranj bo občane, ki ne dovolijo praznjenja greznic in malih komunalnih
čistilnih naprav (MKČN), prijavila inšpekcijskim službam.

VODA IMA SPOMIN

Če pride do zamašitve kanalizacijskega sistema, lahko
pride tudi do vdora odpadne vode v bivalne prostore. Zato
vas pozivamo, da upoštevate opisana navodila in se izognete nepotrebnim stroškom čiščenja oz. sanacije.
Za spoštovanje in upoštevanje zapisanega se vsem uporabnikom najlepše zahvaljujemo.
KOMUNALA KRANJ d.o.o.,
UL. MIRKA VADNOVA 1, KRANJ
NIK-1025/17

Čisto je lepo.

V straniščno školjko in odtok ne odlagamo stvari, ki tja ne
sodijo, saj zaradi tega prihaja do okvar, strupene snovi pa
zavirajo proces čiščenja in nerazgrajene končajo v rekah.
Četudi voda odplakne vse, lahko s tem, ko nepravilno odvajamo vsebine greznic ali MKČN, povzročamo veliko škodo
okolju in zdravju ljudi. Uporabnike želimo opomniti, da lahko vsi pripomoremo h kakovostnemu delovanju kanalizacijskega sistema in učinkovitemu čiščenju odpadnih voda. Za
vse informacije o praznjenju greznic lahko občani pokličejo
na 04 28 11 390, brezplačno telefonsko številko 080 35 55 ali pa
poiščejo informacije na spletu www.komunala-kranj.si.
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PRALNICA PERILA

Obnova Borštnikove hiše

Pavec Slavka, s. p.
Ul. 4. oktobra 4, 4207 Cerklje na Gorenjskem
GSM: 041 603 082

DANIJEL NOVAK, SKRBNIK BORŠTNIKOVE HIŠE IN
PREDSEDNIK KULTURNEGA DRUŠTVA IGNACIJA BORŠTNIKA

Otroške predstave znova v Cerkljah
V Kulturni hram Ignacija Borštnika v Cerkljah se z jesenjo vračajo
otroške predstave. Že v nedeljo, 24. septembra, ob 17. uri bo na
sporedu predstava Muca Maca in Maček Muri. V soboto, 14. oktobra, ob 10. uri sledi opera za otroke Sneguljčica. Predstava s plesom, igro, lutkami in glasbo Ko bom velik bo na sporedu v soboto,
18. novembra, ob. 10. uri. V prvih mesecih novega leta pa bodo najmlajše razveselile še tri predstave. Lutkovna predstava Dinozavri!?
bo v nedeljo, 21. januarja, ob 17. uri, Cesarjev Slavec sledi v soboto,
10. februarja, ob 10. uri, sezono pa bo v soboto, 3. marca, ob 10. uri
sklenil Obuti maček. Kot sporočajo organizatorji z Zavoda Zabavno
je, je vpis abonmajev mogoč še do prihodnje srede, več informacij
pa je na voljo tudi na njihovih spletnih straneh.

Likovniki dejavni tudi med
počitnicami
DARINKA KRALJ
Ideje za nove izzive smo si poiskali ob ogledu Narodne galerije,
za zaključek šolskega leta smo pripravili razstavo o Ivani Kobilci. V
juniju smo se udeležili slikarske kolonije na Taboru v Podbrezjah in
sodelovali na razstavi Kapelice in znamenja. V Muzeju Šenčur smo
razstavljali slike na temo Vode v šenčurski občini. Trije naši člani
so se udeležili sedmega Tabora ljubiteljskih slikarjev in fotografov
Slovenije v Starem trgu pri Ložu. Septembra bodo tam tudi dela
razstavili. Avgusta smo sodelovali na Festu po rokovem, kjer smo v
parku razstavili slike in pripravili delavnice za obiskovalce na temo
Plečnika. Ves poletni čas razstavljamo svoje slike v Domu Taber.

Jerovšek Primož, s. p.

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

ROOF-RR, d.o.o.

Rojstna hiša Ignacija Borštnika v Cerkljah je v preteklih dneh končno
dobila novo celostno zunanjo podobo. Družina Novak se skupaj s
Tomažem Novakom, ki predstavlja sedmi rod Borštnikov v Cerkljah,
že peto leto trudi z obnovo Borštnikove hiše. Po nujnih vzdrževalnih delih v notranjosti so pred dvema letoma obnovili južno fasado, naslednje leto severno, letos pa še vzhodno in zahodno stran
hiše. Dela na fasadi hiše, ki je v registru kulturne dediščine, seveda
potekajo pod nadzorom Zavoda za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Kranj, ki je za navedena dela izdala kulturno-varstvene
pogoje in soglasja. Letošnja dela so bila še posebej obsežna, predvsem pa finančno veliko breme za investitorja, družino Novak. Letos
je bilo poleg zidarskih del treba zamenjati tudi večino od 36 zunanjih oken, kolikor jih premore Borštnikova hiša. Vsa so izdelana po
vzoru starih, originalnih oken. K sreči so tokrat priskočili na pomoč
lokalni, cerkljanski podjetniki in obrtniki, ki so uvideli, da obnova
Borštnikove hiše v Cerkljah pomeni pridobitev ne samo za lastnika,
ampak za celotno občino in širšo skupnost. Vsem se zahvaljujemo
za njihov prispevek in dobro opravljeno delo. Želimo si, da bi tudi lokalna skupnost začutila, da obnovljena Borštnikova hiša predstavlja
pomembno dodano vrednost v turistični ponudbi v občini. Naslednji
dogodek v Borštnikovi hiši bo v petek, 22. septembra, ko načrtujemo
odprtje obnovljene kovačnice, ki je pred skoraj sto leti delovala na
tem mestu.

Sprejemamo oblačila za kemično čiščenje.
Peremo tudi odeje, gostinsko perilo in vse vrste zaves.
Pranje ter likanje srajc in bluz za 1 EUR.

d.o.o

KLJUČAVNIČARSKE STORITVE
4207 Cerklje, Poženik 14a

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

Tel.: 04/252 58 00,

Rok Ipavec, s. p. GSM: 040/775 585,
Zalog 61, 4207 CERKLJE

Tel.&faks: 04/252 16 82

Izdelava pohištva, notranjih vrat in tapeciranje.
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Branju prijazna občina
DANIELA MOČNIK

teljev do ravnateljev, od profesorjev do
socialnih delavk, od svetnikov in svetnic
v občinskem svetu do občinske uprave
z županom na čelu z namenom, da bi
postalo branje cenjena aktivnost. Bralna
kultura vzpostavlja in izpostavlja vsebine ter sporočila, ki spodbujajo branje,
nebralce opogumlja k branju kot cenjeni
dejavnosti, ki je v vrednostnem sistemu
pomembna ne le za učenje, pač pa tudi
za prosti čas.«
Učenje kultur je dolgotrajen in nikoli zaključen proces za vsakogar, ki si to želi
in si gradi svoj piedestal znanja. Ta od
vsakogar po svojih močeh zahteva od-

RETRA, d.o.o.,PRAPROTNA POLICA 34, CERKLJE

Ne glede na čas in leto živimo in delujemo z mislijo, da smo Slovenci prav
zaradi svojega jezika, kar je pred dobrimi 500 leti zatrdil oče slovenske književnosti Primož Trubar. V družbi visoke
tehnologije je vse pogosteje pozabljeno
na knjižni jezik. Da le ne bi bilo tako,
je pred nedavnim vsem v pomoč dr.
Kozma Ahačič, raziskovalec zgodovine
slovničarstva 16. stoletja in namestnik
predstojnika na Inštitutu za slovenski
jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, ponudil v branje in študij Kratkoslovnico za
osnovno znanje in Slovnico na kvadrat
za kompleksnejše uporabnike. Napisani sta preprosto in pregledno, povsem
drugače od znanstvene iz leta 1976. Ob
letošnjem svetovnem dnevu pismenosti
smo z branjem ene in druge prispevali
k večkulturni družbi in vključevanju v
medkulturni dialog.
K branju vabi tudi vseslovenski projekt
Branju prijazna občina, pri čemer ločujemo pojma bralna pismenost, ki je stalno razvijajoča se zmožnost posameznika za razumevanje, kritično vrednotenje
in uporabo pisnih informacij, in bralna
kultura, o kateri Breda Vukmir Podbrežnik razmišlja: »Bralna kultura je splet
idej, vrednot, norm, vsebin in sporočil,
ki jih oblikujemo in posredujemo v zvezi
z branjem, ki jih sporoča in oblikuje lokalna skupnost od vrtcev do šol, od uči-

VABLJENI v trgovino AGROTEHNIKA v ŠENČURJU, Beleharjeva 6a.

PRODAJA ORIGINALNIH IN ORIGINALOM ENAKOVREDNIH
REZERVNIH DELOV ZA VSE TIPE TRAKTORJEV.
DELOVNI ČAS: pon.–pet.: od 8. do 16. ure, sob.: od 8. do 12. ure
TELEFON: 04/25 11 155, 031/542 198, E-pošta: agrotehnika.retra@gmail.com

prtost, spoštovanje in željo po odkrivanju. Preseneča podatek, da je v Sloveniji
približno 40 odstotkov odraslih, ki v letu
ne preberejo niti ene same knjige. Mednarodna federacija knjižničnih združenj
IFLA poudarja tri pomembne dejavnike:
obkroženost z bralnim gradivom, branje
otroku in model odraslega, ki bere. Besede Frana Milčinskega povedo vse: »Ljudje, prižgimo luč, za otroke naše male,
ko njihov bo ta svet …«
Tudi v občini Cerklje na Gorenjskem se
priključujemo vabilu k branju, čemur je
pritrdil tudi župan Franc Čebulj, saj se
zaveda, da narodu ohranja pokončnost
tudi literarna zapuščina, še posebno tista iz domačih logov. Pred leti je bil častni pokrovitelj mednarodnega Unicefovega projekta ob izdaji publikacije In šla
je mimo; finančno je podprl več knjižnih
edicij, med njimi Poženčanovo berilo.
Prav to je bilo ob četrtkovih dopoldnevih
vir pomladnega branja stanovalcem v
Domu Taber. Projekt Poženčanovo branje je bil tudi širše predstavljen prebivalcem rojstne in sosednjih vasi, nadalje ob grobu kranjskega Ovida, ki mu je
prijatelj svoj spoštljivi odnos ob njegovi
smrti izrazil z elegijo Pri žaljah krajnskega mesta, in sklenjen ob 215. obletnici rojstva Matevža Ravnikarja Poženčana ob njegovem grobu na predoškem
pokopališču v prisotnosti tamkajšnjega
župnika Janeza Jenka, sorodnikov, članov Kluba Liberius in njihovih prijateljev ter znancev. Na semnju na rokovo
pa je bil aktualen Lev v knjižnici.
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Zanimivosti o Logu
pod Mangartom
Prijazno vabljeni na aktivnosti Večgeneracijskega
centra Gorenjske v Cerkljah
Večgeneracijski center Gorenjske je namenjen povezovanju Cerkljančanov skozi različne skupne aktivnosti – za ustvarjanje prijetnega, spodbudnega in sodelovalnega bivanja.
V okviru VGC Gorenjske so bile uspešno izvedene počitniške aktivnosti za
otroke. V dveh tednih je počitniške aktivnosti obiskalo 98 udeležencev,
ki so poslikavali lesene škatlice, usvojili prvo pomoč, izdelovali antistres
žogice, risali portrete, izdelali papirožer, eksperimentirali, igrali družabne
igre, pripravili okusne sladice in še kaj in tako aktivno preživeli nekaj ur
počitnic v ustvarjanju, učenju, druženju in zabavi v VGC Gorenjske.

JANEZ KUHAR
V Domu Taber v Šmartnem pri Cerkljah so v četrtek, 3. avgusta, slovesno odprli razstavo fotografij stanovalca doma dr.
(zdravnika) Jakoba Vadnjala z naslovom Zanimivosti o Logu
pod Mangartom in z zanimanjem poslušali predstavitev njegove druge knjige Emigracije Ložanov, Strmčanov in Predelčanov, ki jo je napisal v Domu Taber v Šmartnem pri Cerkljah,
kamor se je preselil iz Kranja oktobra leta 2015. Na ogled so
fotografije Loški izviri, slapovi in potoki, Log pod Mangartom
nekoč in danes, Rušilni plaz, Domovanje v raju, Emigracija
Ložanov ter rudarji in migranti. Razstava je bila na ogled do
konca meseca avgusta. Prvo knjigo z naslovom Domovanje
v raju je dr. Vadnjal napisal leta 2009. Dr. Vadnjal bo prvega
novembra dopolnil 91 let.

VGC Gorenjske je sodeloval na osmem Festu po Rokovem, kjer je požel
veliko zanimanja vseh generacij, nekateri pa so sodelovali tudi na kulinarični delavnici priprave sadnih nabodal, s katerimi smo razveselili tudi
razstavljavce.
Prijazno vabljeni, da se aktivnosti Večgeneracijskega centra Gorenjske
udeležite tudi vi – sami, z družinskimi člani ali s prijatelji, saj bodo aktivnosti koristne, zanimive in pestre: umovadba za starejše, telovadba za
vse generacije, somatski gibi, zanimiva predavanja, računalniška prva
pomoč, urejanje parka, pogovorna skupina, bralni študijski krožek in
tombola s praktičnimi nagradami.
Termine in lokacije dogodkov najdete v zgibankah v TIC Cerklje, na
plakatih po občini, na občinski https://www.cerklje.si/dogodki in na projektni spletni strani www.vgc-gorenjska.si.
IZPOSTAVLJAMO
Glede na začetek šolskega leta je posebna pozornost namenijena staršem šolarjev, za katere je organizirano predavanje Začetek šolskega
leta – izziv ali skrb, ki bo v torek, 26. 9. 2017 ob 18.00 uri v veliki sejni
dvorani Občine Cerklje.

LJUDSKA UNIVERZA KRANJ, STANETA ŽAGARJA 1, KRANJ

Na Evropski dan jezikov, 26. 9. 2017 se bodo v Kavarni Strmol odvijale
vesele jezikovne urice v angleščini ob 10.00 uri in nemščini ob 17.00
uri, kjer boste ob sproščenem klepetu v tujem jeziku aktivirali in obnovili
svoj besedni zaklad ter se ob tem tudi pozabavali.
Na svetovni dan Alzheimerjeve bolezni, v četrtek, 21. septembra
vabljeni ob 17.00 uri na Sprehod za spomin. Zbirno mesto: pred Medgeneracijskim centrom Kranj, Cesta talcev 7, Kranj. Več o dogodku in
programu na www.luniverza.si
Vašega obiska in druženja z vami se že veselimo!
Na aktivnosti se prijavite na telefon 041 724 134 ali e-naslov:
mck-prijava@luniverza.si

Kot mlad zdravnik, rojen je bil v Zagorju pri Pivki, je najprej
služboval v Izoli in Kopru, nato pa se je preselil na Gorenjsko,
v Kranj. Zelo rad je hodil v gore, ljubezen do gora je ohranil
vse do današnjih dni. Igral je odbojko, rad je kolesaril, šport
mu je pomenil rekreacijo in tudi priložnost za njegovo delo
na področju medicine dela. Po upokojitvi se je preselil v Log
pod Mangartom, od koder je bila doma njegova žena.
Zanimanje za zgodovino kraja in zgodbe družin je potem prišlo hkrati z bivanjem v Logu. Sredi gora je ustvarjal in živel
v tesnem stiku z naravo, jo opazoval in hkrati spremljal zgodovino kraja in ljudi, zanimala ga je zlasti usoda ljudi, ki so v
teh krajih delali v rudniku in se zaradi dela in preživetja tudi
razselili po svetu. Ko se je oktobra pred dvema letoma preselil
iz Loga v Šmartno pri Cerkljah, je tako spet bližje mogočnim
goram in še posebej domačim. Za uspešno in zanimivo predstavitev knjige in razstave se je dr. Vadnjalu zahvalila direktorica Doma Taber mag. Elizabeta Pristav Bobnar. Fotografska razstava in predstavitev nove knjige dr. Jakoba Vadnjala
v Šmartnem je bila na ogled do konca meseca avgusta.
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V Domu Taber razstavljal Ivo Puc
JANEZ KUHAR
V Domu Taber v Šmartnem pri Cerkljah je
bila poleti na ogled zanimiva fotografska
razstava Iva Puca, ki so jo poimenovali
Fotografska razstava našega stanovalca
Iva Puca in je bila tako med stanovalci
kot obiskovalci Doma zelo dobro sprejeta.
Na ogled je bilo šestintrideset fotografij
od Prekmurja do Krasa in od Gorenjske
do Posavja in Primorja. Za prihodnje leto
ima v načrtu fotografsko razstavo Cvetje.
V mladosti se je v prostem času veliko
ukvarjal s fotografiranjem. Prve slike je
naredil že leta 1955. V Dom Taber sta z
ženo Lidijo, s katero sta poročena že 63
let, prišla konec lanskega leta. Večkrat
mu je, kot pravi Ivo, žena pomagala pri
izbiri motivov. Pred leti je prvič sodeloval na fotografski razstavi, ki jo je organizirala Zveza društev upokojencev ljubljanskega območja in za razstavljeno
fotografijo prejel srebrno priznanje.
Poleg fotografiranja piše tudi pesmi. Bil
je član Kluba pesnikov in pisateljev pri

društvu upokojencev Slovenije, pesmi
pa je objavljal v letnem zborniku. Med
stotimi sodelujočimi pesniki in pisatelji v Izoli je strokovna komisija na na-

tečaju izbrala tudi njegove pesmi, ki so
bile izbrane med šestnajst najboljših.
Prepričan je, da v življenju še ni napisal
zadnje.

Kern Matilda s.p.

Orjak bo spet lahko rasel

Trg Davorina Jenka 9
4207 Cerklje, tel.: 04/252 13 21
Delovni čas: od 6. do 22. ure
vse dni v tednu

Matjaž Tičar, s. p.
GSM: 041 338 038
www.geodetske-storitve.com

V Cerkljah je v začetku avgusta potekala precej obsežna sanacija nekajstoletnega lipovca
s statusom naravne vrednote državnega pomena. Drevo, ki se pne nad stanovanjskim blokom jugovzhodno od cerkljanskega pokopališča, je eno izmed 23 dreves na Gorenjskem, ki
spadajo v to kategorijo. Že pred časom so okoliški stanovalci opozorili pristojne na kranjski
območni enoti Zavoda za varstvo narave, da so se veje začele sušiti in odpadati, kar predstavlja nevarnost za mimoidoče. Tako je podjetje Tisa, d. o. o., na pobudo zavoda opravilo
precej obsežno sanacijo, v kateri so požagali posušene dele drevesa. Kot je povedal Krepfl,
bo po strokovno opravljenem delu orjak lahko nemoteno rasel. Od zadnjega merjenja leta
2008 je v obsegu pridobil dodatnih 12 centimetrov in tako danes meri kar 597 centimetrov.
Natančno starost je po Krepflovih besedah sicer težko oceniti, saj je deblo znotraj najverjetneje votlo, a po navedbah naj bi bilo posajeno okoli leta 1645, ko so v spomin na žrtve
kuge korak stran postavili tudi kužno znamenje.
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Pravica do krajšega
delovnega časa?

www.pogrebnik.si

ODGOVARJA ODVETNICA BETI VREČEK MOČNIK,
ODVETNIŠKA PISARNA ERZIN POTOČNIK

Vprašanja za pravni nasvet lahko bralci naslovite na
elektronski naslov: ales.senozetnik@g-glas.si

Prodaja in dostava kurilnega olja.

Razrez in čiščenje hišnih cisteren.

Prodaja in razvoz slovenskih peletov,
briketov in premoga.

- ustvarjamo rešitve za zahtevne
ELEKTROINŠTALACIJE,
IZSUŠEVANJE,
MONTAŽA KOTLOVNIC NA KLJUČ,
SERVIS IN ŠIROKA PONUDBA REZERVNIH DELOV

Ribogojnica
Mlada
govedina
Kisla repa in
kislo zelje

Tel: 04-25-22-267
Mobi: 041-506-234, Avguštin
031-479-801, Helena

AVGUŠTIN VERBIČ - N. D. D. K.

Kmetija Pr' Kral, Grad 13, Cerklje

KORDEŽ D.O.O., VISOKO 124, VISOKO

Spodnji pravni nasvet je namenjen vprašanju bralke, ki
se je kot mati treh otrok odločila, da bo po izteku porodniškega dopusta za tretjega otroka izkoristila pravico do
krajšega delovnega časa, in sicer bi namesto z osemurnim delavnikom želela delati s šesturnim delavnikom.
Kot piše bralka, se delodajalec še odloča, ali ji bo to pravico priznal, prav tako pa ji je namignil, da ji v primeru
krajšega delovnega časa pripada tudi sorazmerno manj
dopusta ter regresa za letni dopust. Bralko zanima, kakšne so njene pravice v tem primeru.
Pravica do krajšega delovnega časa zaradi starševstva
je urejena v 50. členu Zakona o starševskem varstvu in
družinskih prejemkih (ZSDP-1), ki določa, da ima eden od
staršev, ki neguje in varuje otroka do tretjega leta starosti,
pravico do dela s krajšim delovnim časom od polnega. Prav
tako ima eden od staršev, ki neguje in varuje najmanj dva
otroka (isto velja tudi v primeru treh ali več otrok), pravico
do dela s krajšim delovnim časom do končanega prvega
razreda osnovne šole najmlajšega otroka, pri čemer je eno
leto izrabe pravice neprenosljivo za vsakega od staršev. V
primeru izrabe te pravice delodajalec delavcu zagotavlja
pravico do plače po dejanski delovni obveznosti, Republika
Slovenija pa mu zagotavlja do polne delovne obveznosti
plačilo prispevkov za socialno varnost od sorazmernega
dela minimalne plače. Krajši delovni čas mora obsegati
najmanj polovično tedensko delovno obveznost, delavec
pa mora obvestiti delodajalca o začetku dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva 30 dni pred nastopom.
Pravica se uveljavlja pri pristojnem CSD, vlagatelj pa mora
vlogi priložiti tudi aneks k pogodbi o zaposlitvi, iz katerega mora biti razvidno obdobje, v katerem bo delal krajši
delovni čas ter število ur dela na teden ali število ur dela
na dan. Ob tem je za vaš primer posebej pomembno stališče Vrhovnega sodišča RS iz sklepa VIII Ips 208/2014, da
delavcu ob izpolnitvi pogojev iz 50. člena ZSDP-1 pravica
do krajšega delovnega časa pripada na podlagi zakona in
ni stvar delodajalčeve dobre volje. Delodajalec vam koriščenja te pravice torej ne more odreči ali vam pravice
omejevati, četudi se pri tem sklicuje na potrebe delovnega
procesa. V primeru odreka te pravice vam delodajalec krši
pravico iz 50. člena ZSDP-1, kar glede na določbo 111. člena
ZSDP-1 pomeni celo prekršek, za katerega lahko inšpektor
za delo delodajalca kaznuje z globo od 3000 do 5000 evrov,
odgovorno osebo delodajalca pa tudi z globo od 300 do 600
evrov. Vse ostale pravice, razen pravice do plačila, ki je
vezana na dejansko opravljeno delo, vam pripadajo, kot
bi delali polni delovni čas, torej tudi dopust ter regres, ki
vam torej pripada v polni višini. Podlago za to najdete v 67.
in 131. členu Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1).

Primož Hudobivnik s.p.
Dvorje 55, 4207 Cerklje, tel.: 041 353 774
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Karateisti odpirajo
svoja vrata
BLAŽ FILIPIČ
Poletne počitnice so za nami, pred nami pa
novo šolsko leto. Z njim prihaja nov semester vadbe borilnih veščin, ki ga bomo začeli
z mesecem odprtih vrat. Ob vstopu v novo
sezono smo se z nekaterimi med vami že
srečali na Festu po rokovem. Tam smo imeli svojo stojnico, kjer ste lahko poklepetali
z nami, se pridružili vadbi ob stojnici, najmlajši pa so barvali pobarvanke, se igrali z
baloni in sladkali z bonboni. Delili smo tudi
tatuje, starši pa so lahko pokramljali med seboj in se pozanimali o poteku naših treningov. Vsem radovednim predšolskim otrokom
in osnovnošolcem v septembru odpiramo
svoja vrata. Možen je brezplačen preizkus
treninga ter spoznavanje vzdušja in ljudi, ki
delujemo v klubu. Če želite, se nam lahko
pridružite in tako stopite na pot Sankukai karateja. Obiščete nas lahko v času treninga v
mali telovadnici športne dvorane v Cerkljah:
otroci, stari od pet do sedem let, trenirajo ob
torkih ob 17. uri, osnovnošolci začetniki pa
ob torkih ob 17.45 in četrtkih ob 17. uri.

Poletno dogajanje med nogometaši
IVO KOROŠEC
V Nogometnem klubu (NK) Velesovo so selekcije kluba bolj ali manj uspešno zaključile spomladanski del tekmovanja. Edina
slaba točka je bila izpad članske ekipe iz
tekmovanja v 3. SNL center, kjer smo zasedli predzadnje mesto. Upamo pa, da smo
dostojno zastopali klub in ne nazadnje občino v tem tekmovanju, saj nam je na koncu, na dveh odločilnih tekmah, zmanjkalo
malo športne sreče, odlična pa je bila tudi
kvaliteta posameznih igralcev nasprotnih
ekip. Povedati je treba, da smo v to tekmovanje vstopili s svojimi doma vzgojenimi
igralci, in kar je pomembno, skoraj vsi so
iz občine Cerklje. V času počitnic se je ženski del ekipe odcepil od matičnega kluba in
se priključil samostojni pravni osebi ŠRD
Cerklje, v jesenskem delu prvenstva pa nastopajo pod imenom ŽNK Cerklje.
Nadaljujemo tudi z vsakoletnim trendom,
to je umestitev dodatne selekcije NK Vele-

sovo v tekmovanje na območju Gorenjske.
Lani smo začeli s starejšimi dečki U15, letos
s kadeti U17. Dobro sodelovanje z Osnovno
šolo Davorina Jenka pa še dodatno krepimo. Poleg nogometnih uric v času počitnic
smo izvedli tudi tečaj za najmlajše nogometaše in nogometašice Značka nogometaša.
V jesenskem delu tekmovanja na območju
Gorenjske pa vsem ekipam NK Velesovo želimo dobre in uspešne nastope.
Veseli pa smo (in se pri tem zahvaljujemo
županu, občinski upravi in svetnikom za
nesebično podporo), da se bliža gradnja pokritega vadbišča v NC Velesovo, saj bi s tem
rešili naše probleme z zimsko vadbo, predvsem najmlajših otrok, s to pridobitvijo pa
se bo nivo znanja nogometašev dvignil še
na višjo raven.
V Nogometnem centru pa 23. in 24. septembra v počastitev občinskega praznika
znova organiziramo nogometno praznovanje Bose noge.

Košarkarska jesen

Uspeh Križnarja
JANEZ KUHAR
V Moravčah je bila v soboto, 29. julija, zadnja, četrta tekma letošnjega državnega
prvenstva v ročni košnji, ki sta jo organizirala Društvo podeželske mladine Moravče in
Društvo koscev in kosic Slovenije. Med seniorji, starimi nad 60 let, pa je zmagal Jože
Škrabec iz Škofljice, odličen tretji pa je bil
Lojze Križnar s Štefanje Gore.
tabla.pdf 1 20.6.2015 17:35:36

ŠIVILJSTVO
PREVOZNIŠTVO MARTIN GRILC S.P., ULICA 4. OKTOBRA 1, CERKLJE

GRILC

ŠIVILJSKI SERVIS
ŠIVANJE PO MERI
GSM: 031 641 335
ponedeljek, sreda, petek
14h - 18h
torek, četrtek
9h - 14h

Ekipa U13 Domačija Vodnik Krvavec / Foto: ŠD Krvavec
DAMJAN KOROŠEC
Košarkarske ekipe ŠD Krvavec začenjajo s treningi in organizacijo turnirjev ob občinskem
prazniku. Člani, Krvavec Meteor, 16. septembra igrajo na domačem turnirju, nato pa v pokalu Špar, 7. oktobra v Cerkljah in 10. oktobra v Postojni. Prvi tretjeligaški nastop jih čaka 14.
oktobra na ljubljanski Ježici. Mladinci Ambrož Krvavec 24. septembra gostijo Šenčur GGD
in 1. oktobra Radovljico. Kadeti Krvavec Botana 23. septembra v Cerkljah igrajo proti Iliriji,
30. septembra pa v Ivančni Gorici. Pionirji Europcar Krvavec A v 1. SKL 17. septembra gostijo Triglav ECE iz Kranja, 24. septembra pa gostujejo pri novomeški Krki. Druga ekipa U15
Europcar Krvavec B najprej gosti Jesenice, nato pa gostuje v Kranju pri ECE Triglav B. Mlajši
pionirji Domačija Vodnik Krvavec 30. septembra gostujejo na Kodeljevem, kjer bodo igrali
s Slovanom in Medvodami. Fantje U11 Krvavec Tonač in U9 Brunarica Štern Krvavec sezono
začenjajo na domačem turnirju ob praznovanju občinskega praznovanja 16. septembra.
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V novo sezono z dobro popotnico

Najlepše so bile
Urbanove brazde
JANEZ KUHAR

Tjaša Maradin in Eva Rosulnik na mednarodnem tekmovanju Vučkov
memorial v Kranju
NIKA BREŽNIK
Atletika je v Cerkljah na Gorenjskem vse bolj opazna in uspešna. V
sezoni 2016/2017 se Atletski klub Cerklje lahko ponovno pohvali s
številnimi uspehi svojih atletov, tako na državni kot regionalni ravni. Izpostaviti gre naslov državne prvakinje Eve Boltežar v metu vortexa, bron Tjaše Maradin na 300 metrov, bron Eve Rosulnik v atletskem mnogoboju in srebro Tinkare Janežič v skoku v višino. V finale
državnega prvenstva sta se uvrstila tudi Maks in Lucija Kropar. Na
regionalni ravni so cerkljanski atleti v starostnih kategorijah od U10
do U16 osvojili še mnogo več odličij, zato smo v Atletskem klubu
Cerklje upravičeno zadovoljni. Cerkljanski atleti pa so s svojimi izjemni predstavami navdušili tudi atletsko kraljico Merlene Ottey,
ki sedaj redno spremlja delo in razvoj naših športnikov. V mesecu
septembru nas čaka še Posamično državno prvenstvo v atletiki za
U12, U14 in U16. Pester pa bo tudi mesec oktober, ko znova začnemo s treningi za osnovnošolce, na katere vabimo tudi nove člane.

Društvo kmetijskih inženirjev in tehnikov Gorenjske je v sodelovanju s Kmetijsko-gozdarskim zavodom Kranj v soboto, 26.
avgusta, pripravilo na KŽK-jevih njivah v Pšenični Polici pri Cerkljah letošnje gorenjsko tekmovanje v oranju, na katerem so se
orači pomerili v oranju na strnišču z dvobrazdnimi plugi krajniki in obračalnim plugom. Nastopilo je pet oračev, trije s plugom
krajnikom in dva z obračalnim plugom, vsi dijaki Biotehničnega
centra Naklo. Zmagal je Urban Modic iz Vnanjih Goric, drugi je
bil Žiga Hribar iz Štude in tretji Urban Pibernik iz Komende, četrto mesto je osvojil Grega Aljančič iz Podbrezij in peto Nejc Ažman z Okroglega pri Naklem. Prvi trije so prejeli pokale, prav vsi
tekmovalci pa iz rok predsednice Društva kmetijskih inženirjev
in tehnikov Gorenjske Maše E. Vodenik tudi praktične nagrade
sponzorjev. Najboljši trije so se uvrstili na 61. Državno tekmovanje oračev in na 23. Državno tekmovanje dijakov srednjih biotehniških šol, ki je potekalo minuli konec tedna na Ptuju.

75
LET

GSM: 031 760 594
www.sodnik.si

Zalog 55, Cerklje na Gorenjskem

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

TRGOVINA
Z NOVIMI IN RABLJENIMI AVTODELI

AVTOKLEPARSTVO
se priporoča
MILAN KRNIČAR s.p
Dvorje 93, 4207 CERKLJE
GSM: 041/331 396
Tel./fax: 04/25 26 750

TRGOVINA
Z NOVIMI IN RABLJENIMI AVTODELI

Erjavšek Zvone, s. p.
Slovenska c. 39, 4207 CERKLJE

Tel.: ++386(0)4 252 91 30
Odprto vsak dan od 7. do 23. ure, ob četrtkih od 7. do 12. ure.
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UREJANJE VRTOV
Marko Andrej, s. p., Zgornji Brnik 125
Telefon: 04/25 22 701, GSM: 041/519 870

Načrtovanje in urejanje vrtov, parkov ...
sejanje trave in polaganje travne ruše
sajenje in obrezovanje grmičevja
strojno zračenje trate
obrezovanje sadnega drevja

Gradbene storitve Jure Grilc, s. p.

Spominska slovesnost
na Štefanji Gori
JASNA PALADIN
V soboto, 12. avgusta, so člani občinske organizacije združenja
borcev za vrednote NOB Cerklje na Gorenjskem pri lovskem domu
na Štefanji Gori pripravili spominsko slovesnost ob 75. obletnici
napada Nemcev na 2. grupo odredov, v spomin na trinajst padlih
borcev 2. grupe odredov ter tri borce Krvavške čete Kokrškega odreda. Življenje so izgubili v zasedi nad Davovcem, kjer na dogodek
danes spominja obeležje. Slovesnosti, ki je minila v znamenju
partizanskih pesmi, se je udeležilo tudi nekaj starih borcev, med
drugim tudi danes 93-letni Božidar Gorjan - Bogo in Franc Sever
- Franta, ki sta bila tudi sama borca 2. grupe odredov. »Vaša prisotnost je dokaz, da je spomin na fante, ki so padli v teh hribih,
še vedno živ. Mi, še živeči borci, smo vam zaradi tega neizmerno
hvaležni. Kajti kaj nam pomagajo žrtve, če za njimi ni pravega spomina in spoštovanja,« sta povedala.

Apno 70, Cerklje na Gorenjskem

T: 051/393 504
E: jure.grilc@gmail.com
Ugodno vam ponujamo:

vse vrste zemeljskih izkopov
urejanje kanalizacij, dvorišč in okolice
posek in spravilo lesa
FRANŠIZNA SKUPINA

Spominsko slovesnost je organizirala občinska organizacija
združenja borcev za vrednote NOB Cerklje na Gorenjskem.

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
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

Vse za jesensko ŽETEV in SETEV dobite pri nas!
S POSEBNO PONUDBO PA MISLIMO TUDI ŽE NA ZIMO.
BUKOVA DRVA - dolžine 33 cm (paleta 1m x 1m x 1,7m) 122,40 €/paleta
LESNI PELETI (A1 kvalitete - slovenski proizvod)
3,66€/vreča - pri nakupu nad 70 vreč (1-paleta); 3,59€/vreča - pri nakupu nad 210 vreč(3-palete)

Pri nakupu nad 3 palete drva ali lesnih peletov dodatni količinski popust!
Navedene cene že vsebujejo DDV in veljajo pri nakupu za gotovino.
Akcija velja do 15. 10. 2017 oz. do odprodaje zaloge.

Rekordna dvajseta Krvavška
konjenica
JANEZ KUHAR
Konjeniško društvo Krvavec Cerklje je julija organiziralo jubilejno, 20. Krvavško konjenico, ki se je je udeležilo 130 konjenikov,
med njimi 42 deklet in kar 16 kočijažev z različnih koncev Slovenije. Že dan prej so konjeniki položili venec in cvetje k spominskemu obeležju v Poženiku, kjer je pred dvanajstimi leti tragično
preminul mladi udeleženec konjenice Davorin Čeh iz Spuhlje pri
Ptuju. Pred začetkom konjenice, ki jo je vodil Janez Glastovec, je
pred nogometnim centrom Velesovo udeležence pozdravil stotnik
Darko Kepic. Trideset kilometrov dolga pot je udeležence vodila
po obronkih gozdov skozi Praprotno Polico do Fazanarije, skozi
Vašco, mimo Zgornjega Brnika, Zaloga in Viševce do Tunjic, kjer
se so okrepčali, konji pa spočili. Nadaljevali so skozi Cerkljansko
Dobravo in Zalog v Velesovo, kjer je bilo družabno srečanje. Med
konjeniki smo srečali tudi večkratna udeleženca Davorina Matiča
z Rakeka in prijatelja Zvonka Križaja - Zokija s Ptuja, sicer drugega
princa Ptujskega karnevala. Najstarejši udeleženec je bil 86-letni
Janez Kalan iz Šenčurja. Vsi udeleženci pa so prejeli spominska
darila. Konjeniško društvo Krvavec Cerklje, ki ga uspešno vodi
Tone Gubanc, je bilo ustanovljeno 24. julija 1998.
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OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM

PROGRAM PRIREDITEV OB OBČINSKEM PRAZNIKU 2017
Spoštovane občanke in občani!
Ob praznovanju občinskega praznika vas vljudno vabimo, da se udeležite prireditev in osrednje slovesnosti s podelitvijo občinskih
priznanj, ki bo v petek, 22. septembra 2017, ob 19. uri v Kulturnem hramu Ignacija Borštnika v Cerkljah na Gorenjskem.
Slovesnost bo posvečena 10. obletnici izgradnje Kulturnega hrama Ignacija Borštnika.
Župan Franc Čebulj

20.00 • Turnir v kegljanju med vasmi, Kegljišče Triglav Kranj, organizator
Športno društvo Adergas

10.00 • Predstavitev na polju, predstavitev strojev, Zalog pri Cerkljah,
organizator Strojni krožek Pšata Bistrica in Kmetijsko gozdarski zavod
Kranj

NEDELJA, 3. september

10.00 • Nogometna tekma kadeti Velesovo : Škofja Loka-Medvode,
Nogometni center Velesovo, organizator Nogometni klub Velesovo

SREDA, 30. avgust

09.00 • Turnir v malem nogometu, Nogometno igrišče v Adergasu,
organizator Športno društvo Adergas
10.00 • Blagoslov koles in kolesarjev, Cerkev Marijinega oznanjenja v
Adergasu, organizator Župnija Velesovo
10.00 • Dan odprtih vrat Borštnikove hiše, Rojstna hiša Ignacija
Borštnika v Cerkljah, organizator Kulturno društvo Ignacija Borštnika
Cerklje
10.00 • Nogometna tekma U-15 Velesovo – NIKO Železniki, Nogometni
center Velesovo, organizator Nogometni klub Velesovo

11.00 • Spominska slovesnost na Planini Jezerca, Planina Jezerca,
organizator Občinska organizacija združenja NOB Cerklje na Gorenjskem

PONEDELJEK, 4. september

NEDELJA, 10. september

19.00 • Telovadba za vse generacije, Dom Taber, organizator
Večgeneracijski center Gorenjske

15.00 • Procesija z Marijinim kipom v Adergasu, Cerkev Marijinega
oznanjenja v Adergasu, organizator Župnija Velesovo

TOREK, 5. september

15.00 • Pastirske igre v Poženiku, Poženik, organizator Dramska sekcija
Pod Stražo

08.00 • Pohodni izlet po peš poteh Jezerskega, Zbor pred AMD Cerklje,
organizator Društvo upokojencev Cerklje
SREDA, 6. september
16.30 • Nogometna tekma ŽNK Cerklje : ŽNK Ankaran, Nogometni center
Velesovo, organizator Nogometni klub Velesovo
ČETRTEK, 7. september
6.00 • Dnevi odprtih vrat Mfit studia, od 7.9. do 10.9. od 6. do 23. ure,
Športni park Velesovo, organizator Mfit studio
10.00 • Skupina za mamice na porodniškem dopustu, vsak četrtek ob
10. uri, prostori Družinskega in mladinskega centra Cerklje, organizator
Družinski in mladinski center Cerklje
16.00 • Četrtkove ustvarjalnice za otroke, vsak četrtek ob 16. uri, prostori
Družinskega in mladinskega centra Cerklje, organizator Družinski in
mladinski center Cerklje
PETEK, 8. september
10.00 • Petkove igralne urice za predšolske otroke, vsak petek ob 10.
uri, prostori Družinskega in mladinskega centra Cerklje, organizator
Družinski in mladinski center Cerklje
16.30 • Slovesnost v spomin hraniteljem orožja na Štefanji Gori,
Gasilski dom na Štefanji Gori, organizator Policijsko veteransko društvo
Sever Gorenjska
SOBOTA, 9. september
08.00 • Pohod na Planino Jezerca, Planina Jezerca, organizator Občinska
organizacija združenja NOB Cerklje na Gorenjskem

14.00 • Nogometna tekma U-13 Velesovo : Šenčur, Nogometni center
Velesovo, organizator Nogometni klub Velesovo
14.30 • Dan rokometa, Večnamenska športna dvorana Cerklje,
organizator Rokometni klub Cerklje
17.00 • Nogometna tekma GNL člani Velesovo : Britof, Nogometni center
Velesovo, organizator nogometni klub Velesovo

16.00 • Nogometna tekma ŽNK Cerklje : ŽNK Ajdovščina, Nogometni
center Velesovo, organizator Nogometni klub Velesovo
PONEDELJEK, 11. september
19.00 • Beremo skupaj Kratkoslovnico, Krajevna knjižnica Cerklje,
organizator Večgeneracijski center Gorenjske
19.00 • Angleščina za odrasle, vsak 2. in 4. ponedeljek, prostori
Družinskega in mladinskega centra Cerklje, organizator Družinski in
mladinski center Cerklje
TOREK, 12. september
08.00 • Kolesarski izlet Tacen – okrog Šmarne gore, Zbor pred AMD
Cerklje, organizator Društvo upokojencev Cerklje
SREDA, 13. september
09.00 • Umovadba za starejše, Sejna soba Občine Cerklje na
Gorenjskem, organizator Večgeneracijski center Gorenjske
17.00 • Nogometna tekma U-15 Velesovo : Preddvor-Visoko,
Nogometni center Velesovo, organizator Nogometni klub Velesovo
ČETRTEK, 14. september
09.00 • Povejmo si, TIC Cerklje, 1. nadstropje (muzejska soba),
organizator Večgeneracijski center Gorenjske
10.00 • Odprtje bralnega kroga s predstavitvijo knjige Ravnovesje
na visokih petkah, Dom Taber v Šmartnem, organizator Kulturni klub
Liberius Cerklje
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PETEK, 15. september
11.00 • Slovesnost ob 60. obletnici oddajnega centra Krvavec, pred
oddajnim centrom Krvavec, organizator Organizacijska enota oddajnikov in
zvez RTV Slovenija
16.00 • Odprtje ceste na Ambrožu pod Krvavcem, Ambrož pod Krvavcem,
organizator Vaška skupnost Ambrož pod Krvavcem in Občina Cerklje na
Gorenjskem
SOBOTA, 16. september
07.00 • Preventivne meritve krvnega tlaka, sladkorja, holesterola v krvi
in kostne gostote, prostori Občine Cerklje, prijave na telefon 04 25 22 436,
organizator Krajevna organizacija Rdečega križa Cerklje
8.00 • Gasilsko tekmovanje, ob Osnovni šoli Davorina Jenka Cerklje,
organizator Gasilska zveza Cerklje
09.00 • Košarkarski turnir najmlajši U-11, Večnamenska športna
dvorana Cerklje, organizator Športno društvo Krvavec
10.00 • Alpinin dan nordijske hoje s Petro Majdič, Krvavec, organizator
RTC Krvavec, Alpina, JecomSport
14.30 • Košarkarski turnir člani, Večnamenska športna dvorana Cerklje,
organizator Športno društvo Krvavec
18.00 • Veselica z Ansamblom Galop na Štefanji Gori, Gasilski dom na
Štefanji Gori, organizator Prostovoljno gasilsko društvo Štefanja Gora
NEDELJA, 17. september
09.30 • Košarkarski turnir pionirji U-15, Večnamenska športna dvorana
Cerklje, organizator Športno društvo Krvavec
10.00 • Tradicionalni Strmolski dan, Grad Strmol, organizator Grad Strmol
11.00 • Nogometna tekma ŽNK Cerklje : ŽNK Olimpija Ljubljana,
Nogometni center Velesovo, organizator Nogometni klub Velesovo
16.00 • Tekma v odbojki, igrišče v Adergasu, organizator Športno društvo Adergas
17.00 • Turnir v metu trojk, igrišče v Adergasu, organizator Športno
društvo Adergas

10.00 • Rokometni tekmi za državno prvenstvo, Večnamenska športna
dvorana Cerklje, organizator Rokometni klub Cerklje
10.00 • Nogometna tekma kadeti Velesovo : Bohinj, Nogometni center
Velesovo, organizator Nogometni klub Velesovo
14.00 • Nogometna tekma U-13 Velesovo : Žiri, Nogometni center
Velesovo, organizator Nogometni klub Velesovo
19.00 • Slavnostni koncert ob 10. obletnici novih orgel v Adergasu,
Cerkev Marijinega oznanjenja v Adergasu, organizator Župnija Velesovo
NEDELJA, 24. september
09.00 • Tradicionalni nogometni turnir Bose noge 2017, Nogometni
center Velesovo, organizator Nogometni klub Velesovo
17.00 • Otroška predstava Muca Maca in Maček Muri, Kulturni hram
Ignacija Borštnika Cerklje, organizator Zabavno je, zavod za kulturne
prireditve
TOREK, 26. september
07.00 • Krvodajalska akcija, Večnamenska športna dvorana Cerklje,
organizator Rdeči križ Cerklje
11.00 • Vesele jezikovne urice – Angleščina, Kavarna Strmol, organizator
Večgeneracijski center Gorenjske
17.00 • Vesele jezikovne urice – Nemščina, Kavarna Strmol, organizator
Večgeneracijski center Gorenjske
18.00 • Začetek šolskega leta – izziv ali skrb, Velika sejna dvorana
Občine Cerklje, organizator Večgeneracijski center Gorenjske
SREDA, 27. september
18.00 • Šola za starše: Stil vzgoje in sočutno starševstvo, prostori
Družinskega in mladinskega centra Cerklje, organizator Družinski in
mladinski center Cerklje
20.00 • Večerni utrinki v Gostilni pod Krvavcem – Jure Ivanušič,
Gostilna pod Krvavcem, Kulturno društvo Planet dogodkov

PONEDELJEK, 18. september

ČETRTEK, 28. september

19.00 • Telovadba za vse generacije, Dom Taber, organizator
Večgeneracijski center Gorenjske

19.00 • Pogovori o veri, vsak 4. četrtek v mesecu, prostori Družinskega in
mladinskega centra Cerklje, organizator Družinski in mladinski center Cerklje

TOREK, 19. september

PETEK, 29. september

07.00 • Planinski izlet, Zbor pred AMD Cerklje, organizator Društvo
upokojencev Cerklje
18.00 • Tombola – družabni večer, sejna soba Občine Cerklje, organizator
Večgeneracijski center Gorenjske
SREDA, 20. september

18.00 • Odprtje razstave Voda v literaturi in sliki, Petrovčeva hiša v
Cerkljah, organizator Kulturni klub Liberius Cerklje
18.00 • Večerja na zajli, Kabinska žičnica Krvavec, organizator Gostilna
Dvor Jezeršek in Gostilna Krištof
19.30 • Košarkarski turnir generacij, Večnamenska športna dvorana
Cerklje, organizator Športno društvo Krvavec

16.30 • Nogometna tekma GNL člani Velesovo : Polet, Nogometni center
Velesovo, organizator Nogometni klub Velesovo

SOBOTA, 30. september

ČETRTEK, 21. september
10.15 • Odprtje razstave Kapelice in znamenja v Občini Cerklje, razstava
bo odprta do konca septembra, Dom Taber v Šmartnem, organizator
Društvo likovnikov Cerklje
18.00 • Odprtje letne razstave Klekljaric Lastovk, razstava bo na ogled do
28.9., • Petrovčeva hiša v Cerkljah, organizator Klekljarice Lastovke Cerklje
20.00 • Večerni utrinki v Gostilni pod Krvavcem – Zala Smolnikar,
Gostilna pod Krvavcem, organizator Kulturno društvo planet dogodkov

11.00 • Nogometna tekma ŽNK Cerklje : ŽNK MSM Ptuj, Nogometni
center Velesovo, organizator Nogometni klub Velesovo
16.30 • Nogometna tekma GNL člani Velesovo : Žiri, Nogometni center
Velesovo, organizator Nogometni klub Velesovo
18.30 • Koncert Šenturškega okteta, Cerkev sv. Urha na Šenturški Gori,
organizator Kulturno društvo Šenturška Gora
NEDELJA, 1. oktober
10.00 • Dan odprtih vrat Borštnikove hiše, Rojstna hiša Ignacija Borštnika
v Cerkljah, organizator Kulturno društvo Ignacija Borštnika Cerklje

PETEK, 22. september
10.15 • Urejanje parka, Dom Taber, organizator Večgeneracijski center
Gorenjske
16.00 • En kovač kuje, odprtje prizidka Borštnikove hiše, Rojstna hiša
Ignacija Borštnika, organizator Kulturno društvo Ignacija Borštnika Cerklje
19.00 • OSREDNJA OBČINSKA SLOVESNOST, Kulturni hram Ignacija
Borštnika Cerklje, organizator Občina Cerklje na Gorenjskem

TOREK, 3. oktober

SOBOTA, 23. september

TOREK, 3. oktober

09.00 Tradicionalni nogometni turnir Bose noge 2017, Nogometni center
Velesovo, organizator Nogometni klub Velesovo

20.00 • Mamma mia!, Kulturni hram Ignacija Borštnika Cerklje,
organizator Kulturno društvo Planet dogodkov

08.00 • Pohodni izlet od Koseškega bajerja na Mengeško kočo, Zbor
pred AMD Cerklje, organizator Društvo upokojencev Cerklje
17.00 • Spomin na poboj Dobovškovih v Sidražu, Sidraž pri Dobovšku,
organizator Občinska organizacija združenja borcev za vrednote NOB
Cerklje na Gorenjskem
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SREDA, 4. oktober
18.00 • Moj pes, pravljica, Knjižnica Cerklje, organizator Kulturni klub
Liberius Cerklje
ČETRTEK, 5. oktober
20.00 • Predstava gledališkega abonmaja Čudežna terapija, Kulturni
hram Ignacija Borštnika Cerklje, organizator Nasmejmo se, zavod za
kulturne dejavnosti

Računovodski servis, davčno in poslovno svetovanje
Belska cesta 15, 4205 Preddvor
E: info@vencelj.si, I: www.vencelj.si, T: 04/2559-500

SOBOTA, 7. oktober
10.00 • Rokometna tekma 5. krog KD, Večnamenska športna dvorana
Cerklje, organizator Rokometni klub Cerklje
15.30 • Odprtje ceste v Praprotni Polici, Praprotna Polica, organizator
Vaška skupnost Praprotna Polica in Občina Cerklje na Gorenjskem

»Vodimo vas varno mimo davčnih čeri.«
TRGOVINA S KMETIJSKIM REPROMATERIALOM

Agropromet d.o.o.

TOREK, 10. oktober
08.00 • Kolesarski izlet po vaseh cerkljanske občine, Zbor pred AMD
Cerklje, organizator Društvo upokojencev Cerklje
18.00 • Odprtje razstave Beseda cerkljanskih učiteljev, Petrovčeva hiša
v Cerkljah, organizator kulturni klub Liberius Cerklje
SOBOTA, 14. oktober
10.00 • Otroška opera Sneguljčica, Kulturni hram Ignacija Borštnika
Cerklje, organizator Zabavno je, zavod za kulturne prireditve

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

TOREK, 17. oktober
08.00 • Planinski izlet – Koča na Ljubelj, Zbor pred AMD Cerklje,
organizator Društvo upokojencev Cerklje

KLEPARS T VO IN KR OV S T VO

PETEK, 20. oktober

JENKO

18.00 • Naj pridelek 2017, tehtanje pridelkov od 16.30 do 17.30, Kulturni
hram Ignacija Borštnika Cerklje, organizator Občina Cerklje na Gorenjskem

Adergas 6, 4207 Cerklje na Gorenjskem
Tel.: 04/252 70 10, fax: 04/252 70 11, GSM: 041/647 499

SREDA, 25. oktober
18.00 • Šola za starše: Čustveni in kognitivni razvoj otroka, prostori
Družinskega in mladinskega centra Cerklje, organizator Družinski in
mladinski center Cerklje
SOBOTA, 28. oktober – PONEDELJEK, 30. oktober
9.00 • Mednarodno košarkarsko tekmovanje pionirjev U-15 za pokal
Cerkelj, Večnamenska športna dvorana Cerklje, organizator Športno
društvo Krvavec

TRGOVINA Z AVTODELI 
IN AVTOMEHANIČNE STORITVE

TOREK, 31. oktober
11.00 • Komemoracija ob Dnevu spomina na mrtve, pri osrednjem
spomeniku NOB Cerklje, organizator Občinska organizacija združenja
borcev za vrednote NOB Cerklje na Gorenjskem

Brane Dolinar
Poženik 2, 4207 Cerklje, tel.: (04) 252 70 30

SREDINA OKTOBRA
Odprtje potujoče razstave Kreposti in pregrehe, organizator Kulturni klub
Liberius Cerklje
VLJUDNO VABLJENI!
Več informacij: www.cerklje.si
in www.tourism-cerklje.si

KLJUČAVNIČARSTVO
ZORMAN D.O.O.
Franc Zorman
Praprotna Polica 18
4207 Cerklje na Gorenjskem

Cerklje pod Krvavcem

gsm: 041 608 798
franczorman@siol.net

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.

JMJ D.O.O., PRAPROTNA POLICA 23, CERKLJE

Martin Jenko

zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

Crossoverji Renault
KADJAR, KOLEOS in CAPTUR

Novi Renault MEGANE

Renault KADJAR

Novi Renault SCENIC

LIFE SCe 115

ZEN ENERGY TCe 130

LIFE ENERGY TCe 115

– Regulator in omejevalnik hitrosti

– Samodejna 2-področna klimatska
naprava

– Klimatska naprava

– Platišča iz lahke litine 17”

– LED dnevne luči

– Kartica Renault

– Poklopljiv naslon zadnje klopi
v razmerju 1/3-2/3

– Parkirni senzorji spredaj in zadaj

– Radio Bluetooth, USB, AUX

– Dodatno zatemnjena stekla zadaj

– Klimatska naprava
– Radio Bluetooth, USB, AUX
– Samodejna parkirna zavora
– Regulator in omejevalnik hitrosti
– LED dnevne luči C-shape

– Strešni nosilci

– Sistem za aktivno zaviranje v sili z
zaznavo pešcev pri mestni vožnji

– Navigacija z zaslonom na dotik
Že za

13.390 €

Že za

19.990 €

Že za

16.490 €

*Velja ob nakupu preko Renault Financiranja. Velja za financiranje do 48 mesecev, za omejeno vrednost financiranja, odvisno od modela. **V kolikor želite zamenjati svoj stari avtomobil, vam
ob nakupu novega modela znamke Renault priznamo 500€ bonusa. Odločitev o sprejemu vašega rabljenega vozila v račun je diskrecijska pravica posameznega pooblaščenega distributerja.
*velja za vozila iz zaloge
Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si.

Poraba pri mešanem ciklu 3,6–6,2 l/100 km. Emisije CO2 95–156 g/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča
globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka.
Poraba pri mešanem ciklu 3,7–6,4 l/100 km. Emisije CO2 95–144 g/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin,
Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega
ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti
zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovihrenault.si
oksidov.

Renault priporoča

Vaš trgovec v Cerkljah na Gorenjskem, PREŠA, d.o.o., Cerklje
Vaš trgovec v Ljubljani
AVTOHIŠA IN NJENO
URADNO
IME
Slovenska
cesta 51,
4207 Cerklje na Gorenjskem
Naslov trgovca v eni
vrstici04/281 57 00, www.rpresa.si
Telefon:

TLAKOVCI

FRANC JARC S.P., VAŠE 10 A, MEDVODE

od

9,

76

€/m2

Z DDV

Vaše 10a, Medvode I prodaja@jarc.si

01 36 17 936
www.jarc.si

1,5 km
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Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.

– Pomoč pri speljevanju navkreber

