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Začetne težave
so, a jih Snaga
odpravlja
Metod Kropar z Oddelka
za okolje, prostor in
komunalno infrastrukturo
o uvajanju novega sistema
ravnanja z odpadki
ANA ŠUBIC, FOTO: GORAZD KAVČIČ

• Z aprilom je skrb za odpadke v ob-

čini Cerklje prevzela Snaga. Se zaradi
bolj redkega odvoza pojavljajo kakšne
težave?
"Ob prevzemu odvoza odpadkov s strani podjetja Snaga sicer res zaznavamo
nekaj začetnih težav, vendar se delavci
Snage trudijo, da jih čim prej odpravijo.
V prvem mesecu odvoza odpadkov ugotavljamo probleme z dostopnostjo do
posameznih lokacij (veje, žive meje …)
in da uporabniki ne sledijo urniku odvoza. Z bolj poredkim odvozom v tako zelo
kratkem obdobju ni bilo težav, volumen
zabojnikov je prilagojen manjši frekvenci
odvoza."
• Nekateri občani se pritožujejo zaradi ukinitve zabojnikov za embalažo na
ekoloških otokih. Zakaj ste se odločili
za to potezo?
"Skupaj s Snago smo se za to potezo odločili zaradi dobrih izkušenj, ki jih ima
podjetje v drugih občinah. Občine, ki so
se odločile za umik zabojnikov za embalažo z ekoloških otokov, imajo občutno
manj problemov s smetenjem na ekoloških otokih."
• Na več ekoloških otokih se pojavljajo
tudi odpadki, odvrženi ob zabojnikih,
ki tja niti ne sodijo. Kaj lahko storite v
zvezi s to problematiko?
"Urejenost ekoloških otokov je predvsem
odvisna od vseh uporabnikov. S spremembo sistema zbiranja in odvoza od-

Metod Kropar
padkov pa se ni spremenilo mišljenje
posameznikov, da na ekoloških otokih
lahko vse odpadke odložijo poleg zabojnikov in pričakujejo, da bodo njihove
odpadke namesto njih ločevali drugi.
Odpadki so neprestano odloženi zraven
posod za ločeno zbiranje odpadnega stekla in papirja, stekla, ki se med odlaganjem razbije, uporabniki ne pospravijo.
S takšnim neodgovornim ravnanjem
dopuščamo možnost poškodb otrok in
drugih uporabnikov. Še vedno pa se tja
tudi odlaga plastična embalaža. Namesto da bi s postavitvijo ekoloških otokov
okolje varovali in skrbeli za njegovo čistočo, ga še bolj onesnažujejo. Neurejenost nekaterih ekoloških otokov na območju občine Cerklje močno kvari videz
naselij in okolice."
• Nekateri občani predlagajo, da bi bil
zbirni center zaradi boljše dostopnosti
odprt trikrat tedensko ...
"S podjetjem Snaga smo se že pogovarjali o spremembi delovnega časa Zbirnega centra v Cerkljah. Ugotavljamo, da
je največja težava polnost zabojnikov za
odpadke v soboto. Uporabniki zbirnega
centra so v petek večino zabojnikov napolnili, v soboto pa ni bilo mogoče več

odložiti odpadkov. Odločili smo se za
spremembo delovnega časa, tako da bo
zbirni center od 1. junija dalje odprt ob
sredah od 13. do 18. ure in v soboto od
8. do 13. ure. Glede na rezultate se bomo
kasneje odločili za morebitni dodatni
dan obratovanja zbirnega centra."
• Kako je z zaračunavanjem obdelave bioloških odpadkov tistim uporabnikom, ki nimajo zabojnika za takšne
odpadke?
"Glede zaračunavanja obdelave bioloških odpadkov so v podjetju Snaga razložili, da njihovo zbiranje določata Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi
kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim
odpadom in Uredba o predelavi biološko
razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata. Biološki odpadki se
ne zbirajo zgolj na individualen način,
preko zabojnikov, postavljenih ob hišah,
podzemnih zbiralnic in tipskih vrečk,
temveč se zbirajo tudi na zbirnih centrih
ter v določenih primestnih občinah preko skupnih zbirnih točk, torej na način,
ki je dostopen vsem uporabnikom, za
kar mora biti vzpostavljena tudi ustrezna infrastruktura. Zato je potrebno, da
se del stroškov storitev ravnanja z bio-

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: Tiskarna Littera picta, d. o. o. NOVICE IZPOD KRVAVCA,
številka 2, so priloga 34. številke Gorenjskega glasa, 29. aprila 2016, v nakladi 2440 izvodov pa jih dobijo vsa gospodinjstva v občini Cerklje brezplačno. 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: Ex Tempore Strmol 2016 / Foto: Gorazd Kavčič
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loškimi odpadki, ki pritičejo obdelavi,
porazdeli med vse uporabnike. Drugi
razlog za zaračunavanje obdelave bioloških odpadkov tudi tistim uporabnikom,
ki nimajo zabojnika za odvoz bioloških
odpadkov, je dejstvo, da se v zabojnikih
za ostanke komunalnih odpadkov tudi
pri uporabnikih, ki imajo kompostnike
ali pa zabojnike za BIO-odpadke, nahajajo biološko razgradljivi odpadki, ki ali ne
sodijo na kompostnik ali so v črnem zabojniku iz drugih razlogov in jih je prav
tako treba predelati."
• S strani občanov je bilo postavljenih tudi več vprašanj glede namestitve
ustreznih velikosti zabojnikov ...
"Odgovor Snage je, da minimalna obračunska količina za opravljeno storitev
javne službe za uporabnika iz gospodinjstva znaša za obdobje enega meseca za
mešane komunalne odpadke 30 litrov
na osebo. To je uveljavljeno merilo na
celotnem območju Snage v vseh občinah. Vemo pa, da se pri uporabnikih, ki
vestno ločujejo, zabojnik za preostanek
odpadkov ne napolni niti do 20 odstotkov. Občasno imajo uporabniki vseeno
več odpadkov in za vse te primere mora
biti velikost zabojnika zadostna. Za prostornino zabojnika je treba upoštevati
določila Odloka o zbiranju komunalnih
odpadkov (Uradni vestnik Občine Cerklje
na Gorenjskem, št. 1/2016). Občina je vsekakor pripravljena spremeniti sprejete
akte na način, ki bodo dopuščali možnost občanom, da namestijo zabojnike
manjše velikosti."

Pionirji zmagali
na regijskem kvizu

Dobronamerno opozorilo o neplačevanju komunalnega
prispevka oziroma priklopa na kanalizacijski sistem
Vse občane in občanke Občine Cerklje na Gorenjskem, ki ste prejeli odločbo oz.
sklenili pogodbo o obročnem plačilu, pozivamo, da v izogib obračunavanju zamudnih obresti in morebitnih sodnih stroškov zneske poravnate v rokih, ki so navedeni na odločbi oz. pogodbi.
Občina Cerklje na Gorenjskem
www.cerklje.si

Razstavljali na sejmu v Komendi
Občina Cerklje je 29 domačim razstavljavcem na sejmu
v Komendi krila stroške najema razstavnega prostora.
ANA ŠUBIC
Na tridnevnem Spomladanskem sejmu v Komendi se je ta mesec v skupnem šotoru občin Cerklje, Šenčur in
Preddvor predstavilo tudi 29 cerkljanskih pridelovalcev in predelovalcev
hrane ter podjetnikov. Občina Cerklje
jim je v celoti krila stroške najema razstavnega prostora, za kar je namenila
do pet tisoč evrov finančne vzpodbude.
Razstavljavci iz Cerkelj so pripravili privlačne predstavitve in pester obsejemski program, vključno s programom
predstavitve turistične ponudbe Občine
Cerklje in srečanjem razstavljavcev z županom Francem Čebuljem in občinskimi svetniki. Predstavili so grad Strmol,
samostan Velesovo, znamenitosti centra
Cerkelj, možnosti oddiha na Krvavcu ter
nastanitvene in gostinske ponudbe v Občini Cerklje. Priznani kuhar Jože Buko-

vinski je predstavil cerkljanske žlikrofe,
obiskovalci so lahko pokusili tudi druge
dobrote domačih gospodinj. Kljekljarice
Lastovke so prikazale svoje izdelke in
klekljanje, razstavni prostor so obiskali člani Folklore Cerklje in Cerkljanski
gavnarji, potekali sta tudi predstavitev
nordijske hoje in demonstracija kondicijsko-razgibalne vadbe.
"Organizacijski odbor in 29 razstavljavcev smo se trudili, da smo s tem
sejemskim nastopom uresničili svoje poslovne cilje, hkrati pa upravičili
naložbo občine. S skupnimi močmi
smo se trudili, da smo se Cerkljani s
svojim močnim kmetijsko-podjetniško-turističnim zaledjem privlačno in
primerno predstavili tudi v primerjavi
z drugimi razstavljavci. Odzivi kažejo,
da nam je to tudi uspelo," je povedala
Andreja Bogataj, vodja organizacijskega odbora.

JANEZ KUHAR
Marca je v Lescah potekal 17. regijski kviz
gasilske mladine v organizaciji Gasilske
zveze Gorenjske, na katerega so se uvrstile najboljše ekipe občinskih gasilskih zvez.
Ekipe Gasilske zveze Cerklje so dosegle
odlične rezultate. Ekipa pionirjev Cerkelj
je zmagala, ekipa Zgornjega Brnika je bila
devetnajsta, pripravniki Cerkelj so bili peti,
iz Zaloga pa osemnajsti. Ekipa mladincev
Zgornjega Brnika je bila šesta, Cerkelj pa
deveta. Na državni kviz, ki je bil v začetku
aprila v Ivančni Gorici, se je uvrstila le ekipa
pionirjev Cerkelj in med 39 ekipami osvojila
22. mesto. Skupno je nastopilo v treh kategorijah 109 ekip.

Na Spomladanskem sejmu v Komendi so sodelovale tudi kmečke žene iz Cerkelj.
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Poskrbimo za rastlinje ob javnih cestah
Medobčinski inšpektorat Kranj tako kot policija nadzoruje oviranje preglednosti
cest in gojenja previsoke ali preširoke vegetacije.
SLAVKO SAVIČ, MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ
Dnevi postajajo daljši in tudi temperature so iz dneva v dan prijetnejše. Prišla je pomlad, letni čas, ko se prebudi vsa narava.
Zgodi se, da majhna sadika ali grmiček, posajen tik ob robu
parcelne meje, že čez čas zraste na cestišče (pločnik ali vozišče,
bankino). Previsoka in razraščena vegetacija ob javnih cestah
predstavlja oviro, prav tako pa ogroža varnost udeležencev v
cestnem prometu, tako pešcev kot kolesarjev in tudi voznikov.
Zakonodajalec je s ciljem zagotovitve varne uporabe javne ceste
za vse udeležence v prometu in preglednosti občinske ceste v 98.
členu (Uradni list RS, štev. 109/2010, 48/12, 36/14, v nadaljevanju:
ZCes-1) jasno določil: »V območju nivojskega križišča občinskih
cest, križišča občinske ceste z železniško progo (preglednostni
prostor) ali v območju cestnih priključkov na občinsko cesto
(pregledno polje) ter na notranjih straneh cestnih krivin (pregledna berma) ni dovoljeno vzpostaviti kakršnekoli vegetacije ali
postaviti objektov, naprav in drugih predmetov ter storiti kar koli
drugega, kar bi oviralo preglednost cest, križišča ali priključka.«
Skladno z navedenim in drugimi zakonskimi določbami prepovedi ogrožanja varne uporabe javne ceste in zahtevami glede varnosti vseh udeležencev v prometu pomeni, da:
- je prepovedano postavljati ograje, zasaditi živo mejo, drevje,
trte ali druge visoke nasade ali poljščine, ki bi ovirale preglednost ceste;
- zaradi preglednosti višina rastlin ne sme presegati višine 75
cm od nivoja vozišča;
- morajo biti drevesa ali grmičevje, ki raste ob omenjenih cestah, obrezano tako, da je prosta višina nad cesto najmanj 4,5
m (prosti profil ceste);
- mora biti po širini grmičevje ali drevje obrezano najmanj do
zunanjega roba bankine.
Medobčinski inšpektorat Kranj tako kot policija nadzoruje oviranje preglednosti cest in gojenja previsoke ali preširoke vegetacije. Javni interes tako občine kot tudi vseh občanov, uporabnikov javnih cest je, da so te normalno prevozne in da na njih
ni elementov, ki bi ogrožali ali bili nevarni za vse udeležence v
prometu ter da je možno normalno vzdrževanje ceste.
Višji posevki tik ob cestišču zmanjšujejo vidljivost in preglednost na vozišču (npr. drevesa, grmovnice, višje poljščine npr.
koruza), ki z vejami segajo v prosti profil ceste ali zračni prostor ceste (7 m). Občani se s takšnimi zasaditvami ne zavedajo

dovolj odgovornosti za svoje ravnanje. Lastniki zemljišč morajo skrbeti za varovalni pas, v katerem se razrašča vegetacija iz
stavbnih in kmetijskih zemljišč v zračni prostor javnih cest,
saj to zelo vpliva na varno odvijanje cestnega prometa. Občane zatorej opozarjamo, da obrežejo nevarne zasaditve v okolici
cest in poti. Globa je predpisana v 5. ali 98. členu Zakona o
cestah. Po 5. členu znaša 1000 EUR, po 98. členu istega zakona
pa 500 EUR. V primeru prometne nesreče, ki bi nastala zaradi
razraščene vegetacije kot ovire na cesti ali ob njej, je lastnik
zemljišča, s katerega raste vegetacija, tudi odškodninsko odgovoren za nastalo škodo.
Za vegetacijo je treba skrbeti vse leto in tako zagotavljati minimalno polje preglednosti. Ustrezna ureditev pa poleg večje
varnosti vseh udeležencev v prometu prispeva tudi k bolj urejenemu in lepšemu videzu naselij.
Medobčinski inšpektorat je tudi prekrškovni organ, ki je ob
zaznanih nepravilnostih dolžan izvajati predpisane sankcije.
Želimo, da kršitelji sami odstranijo moteče ali nevarno zelenje oziroma vejevje, ker to zagotavlja večjo prometno varnost
in hkrati s tem se izognejo nepotrebnemu plačilu globe oz.
obrezovanju na njihove stroške. Osnovni namen naše službe
so preventiva, ozaveščanje in pomoč občanom, ki se v obsežni
in večkrat tudi zapleteni zakonodaji, marsikdaj ne znajdemo.
Skupaj poskrbimo za zelenje ob javnih cestah in tako se bomo
izognili marsikateri nevšečnosti in slabi volji, če ne bi bila vegetacija stalno ustrezno obrezana, saj je za kršitve in neupoštevanje navedenih pravil predpisana kazen.

TRGOVINA S KMETIJSKIM REPROMATERIALOM

JENKO

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

Agropromet d.o.o.

KLEPARS T VO IN KR OV S T VO
CERKLJE, Ul. 4. oktobra 10, 4207 Cerklje
Tel.: 04/252 6 440, 04/252 6 444

Čistilo tisoč občanov
ANA ŠUBIC
FOTO: MATIC ZORMAN
Občina Cerklje je tretjo soboto v marcu
organizirala tradicionalno spomladansko čistilno akcijo. Potekala je po vseh
krajih v občini, vanjo pa se je vključijo okoli tisoč občanov, med njimi več
kot polovica osnovnošolcev. Skupno
so zbrali okoli dvajset kubičnih metrov
odpadkov. "Količina je bila letos nekaj
manjša, saj se zaradi vsakoletne čistilne akcije količina odpadkov na terenu
zmanjšuje, poleg tega pa je bilo letos
zelo malo odvrženih večjih kosovnih
odpadkov, ki so jih občani pretekla leta
pred čistilno akcijo puščali na standardnih 'odlagališčih'," je pojasnil Metod
Kropar iz občinske uprave. Dodal je, da
se je tudi tokrat posebej izkazala šola,
saj se je čistilni akciji pridružilo 63 zaposlenih in 603 učenci, ki so čistili domače
vasi. "Izkazali so se še člani ribiške družine, sicer pa bi si želeli boljšo udeležbo
društev in tudi drugih občanov," je še
dejal.

Vlog več
kot prostih mest
ANA ŠUBIC
Na razpis za sprejem otrok v cerkljanske
vrtce v novem šolskem letu je prispela
101 vloga, medtem ko naj ni bilo prostih
mest, kot kaže ta čas, 87. "V vrtcu Murenčki so prejeli 75 vlog, po trenutnih podatkih
bodo lahko sprejeli 60 novincev. Pri tem je
treba poudariti, da med vlogami, ki jih je
vrtec prejel, sedem otrok prvega septembra še ne bo izpolnjevalo starostnega pogoja za vpis. V Marijinem vrtcu bo prostor
za vseh 22 otrok, ki jih želijo starši vpisati,
ostajajo pa še tri prosta mesta. V zasebnem vrtcu Kepica Mojca so prejeli štiri vloge, sprejmejo pa lahko dva otroka," je pojasnila Simona Vodlan iz občinske uprave
in opozorila, da so omenjeni podatki zgolj
informativne narave, saj postopek vpisa
novincev v vrtec še ni zaključen. "Ta trenutek še ni jasno, koliko staršev bo dejansko podpisalo pogodbo z vrtci, poleg
tega pa bo šele maja točno znano, koliko
vrtčevskih otrok bo šlo v šolo in koliko bo
prostih mest v vrtcu. Končno število sprejetih otrok je tako po navadi znano šele v
začetku avgusta," je še dejala.

Tradicionalni spomladanski čistilni akciji so se pridružili tudi v Lahovčah.

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

JAVNO NAZNANILO
O JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA
PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM – SPREMEMBE ŠT. 3
Občina Cerklje na Gorenjskem obvešča javnost, da bo javno razgrnjen dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Cerklje na Gorenjskem – spremembe št. 3 (krajše: SD OPN – št. 3), ki ga je pod številko projekta
1279 izdelalo podjetje Locus, d. o. o., Postopek SD OPN – št. 3 se izvaja v skladu s 46.
členom Zakona o prostorskem načrtovanju.
Spremembe in dopolnitve OPN – št. 3 se nanašajo izključno na izvedbena določila
besedilnega in grafičnega dela odloka, oziroma širitve enote urejanja prostora LA11 na
obstoječa stavbna zemljišča enote LA 12. Spreminja se namenska raba iz SKk v CDp na
parceli št. 31/1 in delu parcele št. 34/6, obe k.o. Lahovče.
Kraj in čas javne razgrnitve
Javna razgrnitev SD OPN – št. 3 bo potekala od 6. maja 2016 do vključno 6. junija 2016,
v mali sejni sobi Občine Cerklje na Gorenjskem (II. nadstropje), Trg Davorina Jenka
13, 4207 Cerklje na Gorenjskem, v času uradnih ur občinske uprave. Gradivo bo javno
dostopno tudi na spletnem naslovu www.cerklje.si.
Kraj in čas javne obravnave
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava SD OPN – št. 3, ki bo potekala
v sredo, 18. maja 2016, ob 15. uri v veliki sejni sobi Občine Cerklje na Gorenjskem (II.
nadstropje), Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem.
Način in rok za dajanje pripomb in mnenj
V času javne razgrnitve in obravnave lahko na razgrnjen dopolnjeni osnutek podajo
pripombe in predloge vsi zainteresirani organi, organizacije in posamezniki. Pripombe
in predloge se lahko poda pisno ali v ustni obliki na javni obravnavi, kot zapis v knjigo
pripomb in predlogov oziroma na pripravljeni obrazec na mestu javne razgrnitve ali v
pisni obliki na naslov Občine Cerklje na Gorenjskem. Rok za podajo pripomb in predlogov k razgrnjenemu dopolnjenemu osnutku poteče zadnji dan razgrnitve.
Javno naznanilo se objavi v časopisu Novice izpod Krvavca in na spletni strani Občine
Cerklje na Gorenjskem.
Številka: 350-05/2015-22		
Občina Cerklje na Gorenjskem
Datum: 18. 4. 2016		
www.cerklje.si

Franc Čebulj, l.r.
Župan
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Dan za Zemljo in za prijateljstvo
Ob svetovnem dnevu Zemlje, 22. aprilu, so v Osnovni šoli Davorina Jenka Cerklje
pripravili srečanje dveh kultur, slovenske in bosanske, ki je plod sodelovanja v
mednarodnem projektu pod naslovom 'Drevesa nas združujejo – Drveće nas spaja'.
SUZANA P. KOVAČIČ
Osnovna šola (OŠ) Davorina Jenka Cerklje je gostila predstavnike z OŠ Kovačići Sarajevo, OŠ Hamdija Kreševljaković Kakanj
ter Slovenskega društva Cankar Sarajevo, Slovenskega društva
Jožef Špringer Kakanj in Društva Encijan Zenica, povabilu so
se odzvali predstavniki veleposlaništva Bosne in Hercegovine
(BiH) v Sloveniji in župan Franc Čebulj. Po sprejemu so kot simbol prijateljstva pred šolo zasadili granatno jabolko, ki uspeva v
BiH, in tudi v Cerkljah so zanj poiskali sončno lego, kasneje so
pred podružnično šolo v Zalogu zasadili še kutino. Lipa je sadika, ki je kot darilo že 'odpotovala' v BiH; lipa ima za Slovence
simbolen pomen in tudi Davorin Jenko, po katerem ima šola
ime, je napisal skladbo Lipa. "Želim, da vas lipa spominja na
nas in povezuje naše prijateljstvo," je poudarila ravnateljica OŠ
Davorina Jenka Damijana Božič - Močnik.
OŠ Davorina Jenka je ENO-šola, kar pomeni, da v okviru projekta
ENO zbirajo zaobljube Zemlji, se usmerjajo v zdravo prehrano,
sadijo drevesa ... Za šolo imajo že pravi mednarodni park miru,
v katerem so lipa, javor, jesen, bor ... "Na našo pobudo se je stotinam držav ENO-šol sveta priključila tudi šola Kovačići in v maju
šola Hamdija Kreševljakovića," je povedala koordinatorka ENO
šole v OŠ Davorina Jenka Lilijana Skubic in dodala: "Za vse zbrane imam ob današnjem dnevu Zemlje neverjetno novico. Cilj izpred petih let, da bomo enovci do leta 2017 zasadili 100 milijonov
dreves, smo v tem trenutku že presegli, in je število že 103 milijone. Skupen uspeh tisoče ENO-šol zasluži velik aplavz."

Pred OŠ Davorina Jenka (na fotografiji tudi koordinatorica srečanja
Ana Pulko) so zasadili granatno jabolko kot simbol prijateljstva.
Prijatelji iz Sarajeva so se pridružili v humanitarni akciji zbiranja zamaškov za dečka Luka, ki ima cerebralno paralizo, in s
seboj pripeljali vreče zamaškov. Koordinatorica srečanja je bila
Ana Pulko, ki v BiH uči slovenski jezik otroke. Za njene učence
so zbrali kar nekaj slovenskih knjig. Srečanje so nadaljevali s
kulturno prireditvijo, gostje so sodelovali pri pouku, pripravili
so delavnico pod mentorstvom akademskega slikarja Jožeta
Trobca, popoldne pa so si ogledali Cerklje in Kranj.

UREJANJE VRTOV
Marko Andrej, s. p., Zgornji Brnik 125
Telefon: 04/25 22 701, GSM: 041/519 870

Načrtovanje in urejanje vrtov, parkov ...

Erjavšek Zvone, s. p.

sejanje trave in polaganje travne ruše
sajenje in obrezovanje grmičevja
strojno zračenje trate
obrezovanje sadnega drevja

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.

Ksenija Verbič, s.p.

Martin Jenko

AVTOKLEPARSKA IN LIČARSKA DELA ZA VSA VOZILA.
SERVISI, POGODBENIK ZAVAROVALNIC.

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

Praprotna Polica - Cerklje
tel.: 04 / 25 26 120
faks: 04 / 25 26 121
GSM: 041 / 781 023
E-pošta: jmj@siol.net

Stara cesta 33, Cerklje
GSM: 041/673-766, 041/708-504

VLOŽENA ZELENJAVA
- EKO rdeča pesa in feferoni, paprika
- sveže vrtnine, pridelane na ekološki
in integriran način
SOKOVI
- iz EKO rdeče pese in korenja,
- iz EKO rdeče pese in jabolk

Prodaja na domu (sadje in zelenjava) in na tržnicah
na Jesenicah, v Kamniku in v Kranju-Primskovo (na pokriti tržnici).
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Najstarejši občanki čestitala tudi sošolka
V Lahovčah je na praznik sv. Jožefa stodrugi rojstni dan praznovala Justina Vreček,
najstarejša občanka občine Cerklje, ki svojih let prav nič ne kaže.
JANEZ KUHAR
Najstarejša cerkljanska občanka Justina Vreček se je na praznovanju 102. rojstnega dne zelo razveselila obiska in čestitk
svoje sošolke in sovaščanke Marije Vertnik, ki bo 102 leti dopolnila 20. novembra. Na sošolkino praznovanje je Micko, kot
ji pravijo, pripeljala Vida Janhar, po domače Anžetova iz Lahovč, ki zanjo skrbi že več let.
Slavljenka Justina, za katero na stara leta lepo skrbi Jana
Urh iz Vopovelj, se za svojo starost dobro drži, le malo slabše
sliši in vidi, zato bere nič več, zelo rada pa posluša radio.
Rada se tudi pošali. Poleti se zelo rada odzove vabilu na izlet
z avtom, še zlasti na Brezje. Z veseljem gre tudi na sprehod
do sosedov.
Ob praznovanju 102. rojstnega dne so Justini čestitali tudi sosedje in sovaščani ter župan Franc Čebulj in domači dušni pastir, prelat Stanislav Zidar. Seveda ni manjkala pogostitev s
torto, za kar je poskrbela Jana Urh z družino. Po skupinskem
fotografiranju je slavljenka pohitela z razrezom torte in prvi
kos namenila sošolki Micki. Justina se je kot najmlajša od petih otrok 19. marca 1914 rodila na manjši kmetiji v Lahovčah,

Skupinski posnetek s slavljenko Justino Vreček (tretja z leve)
v hiši, kjer živi še danes. Vse življenje je trdo delala na domači
kmetiji in pomagala na drugih kmetijah v Lahovčah in Vopovljah. Z možem Janezom, tesarjem, ki je pokojni od leta 1984,
nista imela otrok.

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

031 / 652 608 http: //www.g-k.si
OKOLJU PRIJAZNE
MALE BIOLOŠKE ČISTILNE NAPRAVE
Podjetje R-GROUP d.o.o. se je specializiralo kot projektant/
proizvajalec lastnih bioloških čistilnih naprav (namenjenih 4-im
ali večim, tudi do 2000 osebam) za čiščenje komunalnih odpadnih
vod. Mala biološka čistilna naprava je namenja za čiščenje odpadne
vode iz stranišč, kopalnic, kuhinj in podobnih virov onesnaženja v
gospodinjstvu, poslovnih zgradbah in gostinskih lokalih. Odpadna
voda priteka v mehanski del biološke čistilne naprave, kjer se večji
delci usedajo. Nato voda odteka v biološko stopnjo, iz katere očiščena
voda odteka naprej v ponikalnico ali v odprte vode.
V zadnjih letih smo prodali več kot 700 bioloških čistilnih
naprav različnih velikosti. V letu 2012 smo zaključili uradno
testiranje delovanja MČN velikosti 5 PE do 50 PE pod pogoji kot
jih predpisuje slovenski standard za male čistilne naprave SIST EN
12566-3:2005+A1:2009 in od pooblaščenega inštituta (TÜV)
prejeli Izjavo o skladnosti - tako se lahko kot prvi pohvalimo
s popolnoma slovenskim proizvodom certificirane kakovosti.

PREDNOSTI MALE BIOLOŠKE
ČISTILNE NAPRAVE SBR-REG
slovenski proizvod
hitra in enostavna montaža (majhna teža)
dolga življenjska doba
enostavno vzdrževanje
visoka učinkovitost čiščenja
odlično razmerje cena/kakovost
garancija na posodo 30 let,
na elektro opremo 1 leto

R-GROUP d.o.o.
Hrušica 72c
SI-4276 Hrušica

Davorinci na Naši pesmi osvojili bronasto plaketo
Komorni moški pevski zbor Davorina Jenka po 30 letih spet na tekmovanju Naša pesem
MIRAN SIRC, FOTO: ASTRUM MUSIC PUBLICATION
24. zborovsko tekmovanje Naša pesem 2016 za odrasle pevske
zasedbe iz Slovenije in slovenske zasedbe iz tujine je končano.
Po 30 letih so se ga v pomlajeni sestavi ponovno udeležili pevci
Komornega moškega pevskega zbora Davorina Jenka Cerklje –
kot takrat tudi to pot pod vodstvom zborovodje Jožefa Močnika. V soboto, 23. aprila, so se v družbi še treh najboljših sloven-

Ribogojnica
Mlada
govedina
Kisla repa in
kislo zelje

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

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

AVGUŠTIN VERBIČ - N. D. D. K.

Kmetija Pr' Kral, Grad 13, Cerklje

skih moških zborov (skupaj je nastopilo 25 zborov) predstavili
v svoji najboljši luči in osvojili bronasto plaketo.
Davorinci so si nastop v Mariboru prislužili z osvojitvijo zlatega priznanja na lanskem regijskem tekmovanju ter s prijavo ambicioznega in tehnično zahtevnega programa. Ta je
prepričal strokovno komisijo Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, ki je bil glavni organizator te najprestižnejše
bienalne zborovske prireditve v Sloveniji. Motiv je bil pravi,
zato so pevci priprave na Maribor vzeli zelo resno. Program
so brusili na številnih vajah ter pred domačo in gorenjsko
publiko.
Čeprav nastop na Naši pesmi predstavlja njihov vrhunec v letošnjem letu, Davorinci tudi poslej nikakor ne bodo počivali.
Občinstvu obljubljajo še vrsto zanimivih projektov, posebej pa
velja izpostaviti ponovitev koncerta Mejniki slovenstva ob 25.
obletnici razglasitve slovenske neodvisnosti in državnosti ter
Spominski koncert skladb Janeza Močnika ob skladateljevi 80.
obletnici rojstva.
Njihovo dejavnost lahko spremljate na spletni in Facebookovi
strani zbora.

Dogodki v Borštnikovi hiši
Novoustanovljeno Kulturno društvo Ignacija Borštnika Cerklje 1.
maja začenja z redno dejavnostjo v Borštnikovi rojstni hiši, ki jo
bo družina Novak za zdaj za obiskovalce odprla vsako prvo nedeljo v mesecu od 10. do 18. ure. "Za prvo nedeljo načrtujemo samo
vodenje po hiši, v prihodnje pa bomo na pogovor skušali privabiti
kakega znanega gledališkega igralca. Da se izognemo davčnim blagajnam, bomo obiskovalce povabili k darovanju za potrebe vzdrževanja in obnove hiše," je napovedal Danijel Novak, predsednik
društva. Društvo se je prijavilo tudi na razpis Občine Cerklje za financiranje kulturnih dejavnosti, od uspešnosti kandidiranja pa so
v veliki meri odvisni ostali načrtovani dogodki v Borštnikovi hiši.
"Upamo na posluh občine, saj smo v lanskem letu že pripravili nekaj odmevnih dogodkov, ki jih je v glavnem finančno podprla naša
družina. Se pa zavedamo, da bomo kot novo društvo potrebovali
pomoč in sodelovanje z drugimi društvi in posamezniki v občini.
Naj bo to že prva prošnja za sodelovanje," je dejal Novak.
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13.
Na podlagi 29 člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS št.
94/07), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.: 11/11UPB4, 14/13) in 93. člena Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 3/2010) je Občinski svet
Občine Cerklje na Gorenjskem na 9. redni seji dne 13. 4. 2016 sprejel
ODLOK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU
OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM ZA LETO 2016
1. člen

WWW.CERKLJE.SI

V 2. členu Odloka o proračunu Občine Cerklje na Gorenjskem za leto
2016 (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem št. 6/2015) se
splošni del proračuna na ravni podskupin kontov določi v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/podskupina kontov
v EUR
		 I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 8.099.409
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
6.432.276
70 DAVČNI PRIHODKI
4.748.251
		 700 Davki na dohodek in dobiček
4.005.191
		 703 Davki na premoženje
489.435
		 704 Domači davki na blago in storitve
253.625
71 NEDAVČNI PRIHODKI
1.684.025
		 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 359.425
		 711 Takse in pristojbine
4.500
		 712 Denarne kazni
42.280
		 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
23.300
		 714 Drugi nedavčni prihodki
1.254.520
72 KAPITALSKI PRIHODKI
678.000
		 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
8.000
		 722 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč
670.000
74 TRANSFERNI PRIHODKI
943.088
		 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih
		 institucij
492.088
		 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna
		 iz sredstev proračuna Evropske unije
451.000
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
46.045
		 787 Prejeta sredstva iz evropske unije
46.045
		 II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
8.536.385
40 TEKOČI ODHODKI
2.295.022
		 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
333.663
		 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
50.357

Številka 2

		 402 Izdatki za blago in storitve
1.479.768
		 403 Plačila domačih obresti
21.500
		 409 Rezerve
431.234
41 TEKOČI TRANSFERI
2.153.571
		 410 Subvencije
183.800
		 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
1.323.514
		 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 234.712
		 413 Drugi tekoči domači transferi
411.545
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
3.900.292
		 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
3.900.292
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
166.000
		 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam,
		 ki niso proračunski uporabniki
0
		 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 166.000
		 III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
-436.976
		 (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Skupina/Podskupina kontov
		 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
		 KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
600.000
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
600.000
		 751 Prodaja kapitalskih deležev
600.000
		 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
		 KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
5.800
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
		 DELEŽEV
5.800
		 441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb 5.800
		 VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
		 IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
594.200
C. RAČUN FINANCIRANJA
Skupina/Podskupina kontov
		 VII. ZADOLŽEVANJE (500)
630.000
50 ZADOLŽEVANJE
630.000
		 500 Domače zadolževanje
630.000
		 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
1.655.000
55 ODPLAČILA DOLGA
1.655.000
		 550 Odplačila domačega dolga
1.655.000
		 IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
		 NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
-867.776
		 X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
-1.025.000
		 XI. NETO FINANCIRANJE (VI+VII.-VIII.-IX.)
436.976
2. člen
Po uveljavitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu
Občine Cerklje na Gorenjskem je osnova za prerazporejanje pravic porabe sprejeti Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu
Občine Cerklje na Gorenjskem.
3. člen
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine Cerklje
na Gorenjskem za leto 2016 začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Cerklje na Gorenjskem. Posebni del proračuna in
načrt razvojnih programov se objavita na spletni strani občine.
Številka: 410-50/2015-28
Cerklje, dne 13. 4. 2016
		
		

Župan
Franc Čebulj, l. r.
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14.
Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št.
33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP (106/10 popr.),
43/11-ZKZ-C 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 Skl.US:
U-I-43/13-8), 9. in 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja
stavbnih zemljišč (Ur. l. RS, št. 80/07), 8. člena Pravilnika o merilih za
odmero komunalnega prispevka (Ur. l. RS, št. 95/07) in 7. ter 16. člena
Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje
na Gorenjskem, št. 3/10 in 1/15) je Občinski svet občine Cerklje na
Gorenjskem, na 9. redni seji, dne 13. 4. 2016 sprejel
ODLOK
o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih
za odmero komunalnega prispevka za območja
poslovnih con ob letališču
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina odloka)
(1) S tem odlokom se sprejme Program opremljanja stavbnih zemljišč
za območja Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Cerklje
na Gorenjskem (UV občine Cerklje na Gor., št. 4/2014) (v nadaljevanju
OPN): EUP LT1, EUP LT4, EUP LT9, EUP LT11, EUP LT17 in območje Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu L8 Poslovni
kompleks Brnik (Ur. l. RS, št. 78/09, Uradni vestnik Občine Cerklje na
Gorenjskem, št. 5/11 – popravek in št. 4/2014 – obvezna razlaga) (v
nadaljevanju: OPPN L8), (v nadaljnjem besedilu: program opremljanja).
(2) Program opremljanja je izdelalo podjetje IPSUM d.o.o., Ljubljanska
cesta 72, 1230 Domžale, št. 028-106/16. Program opremljanja je sestavni del tega odloka, Priloga 1.
(3) Program opremljanja vsebuje:
a) Izhodišča za izdelavo programa opremljanja,
b) Prikaz obstoječe in predvidene komunalne opreme,
c) Podlage za odmero komunalnega prispevka.
2. člen
(sestavni deli programa opremljanja)
(1) Program opremljanja vsebuje tekstualni in grafični del.
(2) Tekstualni del programa opremljanja vsebuje:
- prikaz obstoječe in predvidene komunalne opreme,
- investicije v gradnjo komunalne opreme,
- obračunska območja za posamezno vrsto komunalne opreme,
-	izračun skupnih in obračunskih stroškov komunalne opreme po posameznih vrstah komunalne opreme,
-	preračun obračunskih stroškov komunalne opreme na m2 parcele
in na m2 neto tlorisne površine objekta po posameznih vrstah komunalne opreme,
-	podlage in podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka.
(3) Grafični del programa opremljanja vsebuje:
- grafični izris obravnavane komunalne opreme,
-	grafični izris obračunskega območja, ki je enak za vse vrste komunalne opreme, ki se jo bo urejalo.
3. člen
(pomen izrazov)
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
1. Komunalna oprema so:
-	objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih
gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih, ki urejajo
varstvo okolja,
-	objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb po predpisih, ki urejajo energetiko, na
območjih, kjer je priključitev obvezna,
-	objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske ceste, javna
parkirišča in druge javne površine.
2. 	Obračunsko območje posamezne vrste komunalne opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na to vrsto komunalne opreme, oziroma območje njene uporabe.

3. 	Skupni stroški obsegajo vse stroške, ki so povezani s projektiranjem
in gradnjo posamezne vrste komunalne opreme na obračunskem
območju.
4. 	Obračunski stroški komunalne opreme so tisti del skupnih stroškov,
ki se financirajo iz sredstev zbranih s plačili komunalnih prispevkov in
bodo bremenili določljive zavezance.
5. 	Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne
opreme, ki ga zavezanec za plačilo komunalnega prispevka plača
Občini Cerklje na Gorenjskem.
6. 	Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma
lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo ali
povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost.
7. 	Objekt je s tlemi povezana stavba ali gradbeni inženirski objekt, narejen iz gradbenih proizvodov in naravnih materialov, skupaj z vgrajenimi inštalacijami in tehnološkimi napravami.
8. 	Parcela objekta je zemljišče, sestavljeno iz ene ali več zemljiških parcel ali njihovih delov, na katerem stoji oziroma na katerem je predviden objekt in na katerem so urejene površine, ki služijo takšnemu
objektu, oziroma je predvidena ureditev površin, ki bodo služile takšnemu objektu.
9. 	Neto tlorisna površina je seštevek vseh tlorisnih površin objekta in se
izračuna po standardu SIST ISO 9836.
II. KOMUNALNA OPREMA
4. člen
(komunalna oprema)
Na območju bo urejena naslednja komunalna oprema in druga gospodarska javna infrastruktura:
- komunalna oprema:
- cestno omrežje s cestno oz. javno razsvetljavo,
- vodovodno in hidrantno omrežje,
- kanalizacija komunalne odpadne vode,
- kanalizacija padavinske odpadne vode,
- druga gospodarska javna infrastruktura:
- TP, SN in NN elektroenergetsko omrežje,
- telekomunikacijsko (TK) omrežje,
- plinovodno omrežje.
III. OBRAČUNSKO OBMOČJE
5. člen
(obračunska območja posameznih vrst komunalne opreme)
(1) Obračunsko območje za predvideno in obstoječo komunalno opremo se nahaja na območju OPN z oznako EUP LT1, z oznako EUP LT4,
z oznako EUP LT9, z oznako EUP LT11, z oznako EUP LT17 in območju
OPPN L8 Poslovni kompleks Brnik.
(2) V obračunskem območju so zajete parcele predvidenih objektov v
skupni površini 908.912 m2 in predvideni objekti z ocenjeno skupno
neto tlorisno površino 765.852 m2.
IV. OBRAČUNSKI STROŠEK INVESTICIJE V NOVO
KOMUNALNO OPREMO
6. člen
(skupni in obračunski stroški)
(1) Skupni stroški investicije obsegajo stroške za pridobitev in pripravo
zemljišč, stroške za gradnjo nove komunalne opreme na obračunskem
območju.
(2) Obračunski stroški investicije so skupni stroški investicije zmanjšani
za sredstva, ki jih občina za izvedbo investicije pridobi iz drugih virov in
so določeni v načrtu razvojnih programov občinskega proračuna.
(3) V obračunskih stroških investicije ni upoštevan strošek izgradnje elektroenergetskega, telekomunikacijskega (TK) omrežja in plinovodnega
omrežja, ki ne spadajo med obvezne lokalne gospodarske javne službe
varstva okolja in objekte grajenega javnega dobra (občinske ceste, javna
parkirišča in druge javne površine).
(4) Skupni stroški investicije v novo komunalno opremo na obračunskem območju znašajo skupaj 30.036.301,40 € (brez DDV), kot sledi:
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LT9 [€]

LT11 [€]

1.424.675,70

317.239,05

434.103,86

0,00

1.248.572,10

9.442.086,00

136.985,18

16.371,57

30.268,02

29.515,25

3.940,48

36.643,25

190.000,00

3. CESTE in CESTNA RAZSVETLJAVA

5.328.098,95

1.019.630,00

595.728,93

146.357,75

/

1.386.936,55

7.734.665,50

4. KANALIZACIJA PADAVINSKIH
ODPADNIH VOD

1.311.989,89

427.167,00

251.200,00

/

/

588.435,09

2.327.591,98

5. KANALIZACIJA KOMUNALNIH
ODPADNIH VOD

525.840,80

219.200,00

94.800,00

/

14.800,00

261.641,15

1.006.681,95

6. VODOVODNO IN HIDRANTNO
OMREŽJE

639.571,71

403.220,00

89.355,00

98.790,00

6.105,00

444.242,69

1.487.034,40

7. ELEKTROENERGETSKO OMREŽJE

1.500.356,00

742.441,49

191.143,75

/

3.400,00

1.844.816,30

4.087.613,79

8. TELEKOMUNIKACIJSKO OMREŽJE

619.396,21

79.054,30

67.035,00

/

3.740,00

142.065,00

840.515,51

9. PLINOVODNO OMREŽJE

406.015,18

179.795,00

27.027,00

/

4.599,00

145.000,00

730.810,18

1. STROŠKI PRIDOBIVANJA
ZEMLJIŠČ

LT1 [€]

LT4 [€]

6.768.838,20

2. STROŠKI PRIPRAVE ZEMLJIŠČ

LT17 [€]

L8 [€]

skupaj [€]

SKUPAJ (brez DDV)

30.036.301,40

OPOMBA:
- LT11: v okencih, kjer je "/" je GJI zajet že v skupnih in obračunskih stroških za območje LT1.
-	LT17: na tem območju se ne ureja javnih cest (dostop neposredno preko glavne ceste GII Brnik – Moste, odsek letališče, posledično se ne ureja
tudi javne kanalizacije padavinskih vod.
(5) Obračunski stroški investicije v novo komunalno opremo na obračunskem območju znašajo skupaj 23.362.023,47 € (brez DDV), kot sledi:
LT9 [€]

LT11 [€]

1.424.675,70

317.239,05

434.103,86

0,00

1.248.572,10

9.442.086,00

136.985,18

16.371,57

30.268,02

29.515,25

3.940,48

36.643,25

190.000,00

3. CESTE in CESTNA RAZSVETLJAVA

5.328.098,95

1.019.630,00

595.728,93

146.357,75

/

1.386.936,55

7.734.665,50

4. KANALIZACIJA PADAVINSKIH
ODPADNIH VOD

1.311.989,89

427.167,00

251.200,00

/

/

588.435,09

2.327.591,98

5. KANALIZACIJA KOMUNALNIH
ODPADNIH VOD

525.840,80

219.200,00

94.800,00

/

14.800,00

261.641,15

1.006.681,95

6. VODOVODNO IN HIDRANTNO
OMREŽJE

639.571,71

403.220,00

89.355,00

98.790,00

6.105,00

444.242,69

1.487.034,40

1. STROŠKI PRIDOBIVANJA
ZEMLJIŠČ

LT1 [€]

LT4 [€]

6.768.838,20

2. STROŠKI PRIPRAVE ZEMLJIŠČ

LT17 [€]

L8 [€]

SKUPAJ (brez DDV)

skupaj [€]

24.095.837,17

OPOMBA:
- LT11: v okencih, kjer je "/" je GJI zajet že v skupnih in obračunskih stroških za območje LT1.
- LT17: na tem območju se ne ureja javnih cest (dostop neposredno preko glavne ceste GII Brnik – Moste, odsek letališče, posledično se ne ureja
tudi javne kanalizacije padavinskih vod.

V. PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV INVESTICIJE
NA ENOTO MERE
7. člen

Parcela
objekta
Cpij [€/m2]

Neto tlorisna
površina
objekta
Cpij [€/m2]

10,87

12,90

0,46

0,54

/

/

(1) Osnova za odmero komunalnega prispevka za posamezno vrsto komunalne opreme na obračunskem območju je višina obračunskih stroškov investicije v novo komunalno opremo na območju in višina obračunskih stroškov za obstoječo komunalno opremo na katero se območje
priključuje.

I. STROŠKI PRIDOBIVANJA ZEMLJIŠČ

(2) Za odmero komunalnega prispevka zavezancem se obračunske
stroške investicije, za posamezno vrsto komunalne opreme, preračuna
na m2 parcele objekta (Cpij) in na m2 neto tlorisne površine objekta
(Ctij).

- CESTE in CESTNA RAZSVETLJAVA

9,29

11,03

- KANALIZACIJA ODPADNIH PADAVINSKIH VOD

2,83

3,36

- KANALIZACIJA ODPADNIH KOMUNALNIH VOD

1,22

1,45

(3) Obračunski stroški izgradnje posamezne vrste komunalne opreme,
preračunani na m2 parcele (Cpi) in na m2 neto tlorisne površine objekta
(Ctij), so:

- VODOVODNO IN HIDRANTNO OMREŽJE

1,84

2,19

26,51

31,46

II. STROŠKI PRIPRAVE ZEMLJIŠČ
III. STROŠKI GRADNJE KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE

SKUPAJ
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VI. PODROBNEJŠA MERILA ZA ODMERO
KOMUNALNEGA PRISPEVKA

območju Občine Cerklje na Gorenjskem. Odmeri se primarni del komunalnega prispevka za posamezno vrsto komunalne opreme.

8. člen
(podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka)

(3) V primeru spremembe dejavnosti v objektu, nadomestne gradnje,
rekonstrukcije, dozidave, nadzidave ali druge gradnje, pri kateri se spremeni neto tlorisna površina stavbe, se za izračun komunalnega prispevka uporabi formula iz prvega odstavka tega člena. Upošteva se razliko
med izračunom komunalnega prispevka po načrtovani spremembi in
izračunom pred načrtovano spremembo. Pri odmeri se upošteva že plačan komunalni prispevek.

(1) Zavezanec za plačilo dela komunalnega prispevka za investicijo v
novo komunalno opremo (v nadaljevanju zavezanec) je investitor oziroma
lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo, povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost.
(2) Faktor dejavnosti (Kdejavnost) za posamezne vrste objektov na obračunskem območju se določi na podlagi veljavnega Odloka o programu
opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Cerklje na Gorenjskem.
(3) Delež površine parcele (Dp) in delež neto tlorisne površine objekta
(Dt) pri izračunu komunalnega prispevka sta 0,7 (Dp) : 0,3 (Dt).
(4) Pri odmeri komunalnega prispevka se upošteva indeks cen gradbenih storitev, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
Izhodiščni datum za indeksiranje je datum uveljavitve Programa opremljanja.
(5) Komunalni prispevek za priklop območja na obstoječo komunalno
opremo se odmeri na podlagi veljavnega Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na
območju Občine Cerklje na Gorenjskem. Odmeri se primarni del komunalnega prispevka za posamezno vrsto komunalne opreme.
(6) Komunalni prispevek se odmeri pred izdajo gradbenega dovoljenja.
VII. IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA
9. člen
(izračun komunalnega prispevka)
(1) Višina komunalnega prispevka za posamezno vrsto komunalne opreme (KPij) se izračuna po formuli:
KPij= ((Dp * Cpij * Aparcela) + (Dt * Ctij * Atlorisna * Kdejavnost) )
KP=∑KPij
pri čemer je:
KPij
- z nesek dela komunalnega prispevka, ki pripada posamezni vrsti komunalne opreme na posameznem obračunskem območju
Aparcela
- površina parcele objekta (m2)
Atlorisna
- neto tlorisna površina objekta (m2)
Cpij
- obračunski stroški, preračunani na m2 parcele na obračunskem območju za posamezno vrsto komunalne opreme
(€/m2)
Ctij
- obračunski stroški, preračunani na m2 neto tlorisne površine objekta na obračunskem območju za posamezno vrsto
komunalne opreme (€/m2)
Dp
- delež površine parcele objekta pri izračunu (0,7)
Dt
- delež neto tlorisne površine pri izračunu (0,3)
Kdejavnost - faktor dejavnosti se določi za posamezne vrste objektov
glede na dejavnost
j
- posamezno obračunsko območje
Obračunski stroški opremljanja m2 gradbene parcele za določeno vrsto komunalne opreme [Cpij] in obračunski stroški opremljanja m2 neto
tlorisne površine objekta za določeno vrsto komunalne opreme [Ctij] se
pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo z uporabo povprečnega letnega indeksa cen (I) za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje
za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije pod oznako
»Gradbena dela - ostala nizka gradnja« na naslednji način:
Cpij = Cpij • I
Ctij = Ctij • I
(2) Komunalni prispevek za priklop območja na obstoječo komunalno
opremo se odmeri na podlagi veljavnega Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na

(4) Če je višina komunalnega prispevka po načrtovani spremembi manjša od višine komunalnega prispevka pred načrtovano spremembo, se
razlika zavezancu ne vrne. Pri morebitni večkratni rekonstrukciji ali nadomestni gradnji se upošteva neto tlorisna površina največje stavbe, za
katero je bil plačan komunalni prispevek.
10. člen
(Pogodba o opremljanju)
(1) V primeru, da komunalno opremo gradi investitor, ki je zavezanec za
plačilo komunalnega prispevka po tem odloku, se z njim sklene pogodba o opremljanju, s katero se uredijo obveznosti med Občino Cerklje na
Gorenjskem in investitorjem. Vsebina pogodbe o opremljanju izhaja iz
veljavnega Zakona o prostorskem načrtovanju.
(2) Zavezanec, ki pristopi k pogodbi o opremljanju, v skladu s programom opremljanja zgradi vso ali del načrtovane komunalne opreme in
pridobi potrebna zemljišča ter to prenese na Občino Cerklje na Gorenjskem.
VIII. ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
11. člen
(postopek odmere komunalnega prispevka)
(1) Odločbo o odmeri komunalnega prispevka izda občinska uprava na
zahtevo investitorja, ki vlogi za odmero komunalnega prispevka priloži
projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja, ali po
uradni dolžnosti, v roku 15 dni od prejema popolne vloge.
(2) Zoper odločbo je dovoljena pritožba, o kateri odloča župan.
(3) Komunalni prispevek zavezanec plača v enkratnem znesku ali v obliki obročnih odplačil, kar se določi z odločbo.
(4) Investitor je dolžan plačati komunalni prispevek v roku, ki se ga določi v odločbi o odmeri oziroma v skladu z določitvijo obročnega odplačila.
Če komunalni prispevek ni plačan v roku, je zavezanec dolžan plačati zakonite zamudne obresti, stroške izterjave in druge stroške, ki nastanejo v
postopku prisilne izterjave. Potrdilo o plačanem komunalnem prispevku
izda upravni organ po plačilu celotnega odmerjenega prispevka, vključno z morebitnimi zamudnimi obrestmi in stroški.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
(vpogled v Program opremljanja)
Program opremljanja je na vpogled na Občini Cerklje na Gorenjskem.
13. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljavnost sledečim predpisom:
-	Odlok o komunalnem prispevku za območje, ki se ureja z odlokom
o prostorskih ureditvenih pogojih območja ob letališču in popravkom
odloka o prostorskih ureditvenih pogojih območja ob letališču (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 4/2006),
-	Odlok o komunalnem prispevku za območje, ki se ureja z občinskim
lokacijskim načrtom L4 Ekonomsko poslovna cona Brnik (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 3/2006),
-	Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta L8 Poslovni kompleks Brnik
(Ur. l. RS, št. 78/09, z dne 5.10.2009).
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14. člen
(veljavnost odloka)

Obstoječa enajsti in dvanajsti odstavek 7. člena se preštevilčita in postaneta dvanajsti in trinajsti.

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

5. člen

Številka: 032-05/2014-93					
Datum: 18. 4. 2016
		
		
		

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

PRILOGA 1
Program opremljanja stavbnih zemljišč za območja poslovnih con ob letališču (območja OPN: EUP LT1, EUP LT4, EUP LT9, EUP LT11, EUP
LT17 in območje OPPN L8), IPSUM, d. o. o., Ljubljanska cesta 72,
1230 Domžale, št. 028-106/16, marec 2016.

Celotno besedilo 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(oprostitve plačila celotnega ali dela komunalnega prispevka)
(1) Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo gospodarske javne infrastrukture.
(2) Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo posameznih vrst stavb
oziroma delov stavb za izobraževanje, znanstveno-raziskovalno delo
in zdravstvo po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst
objektov, o čemer občinska uprava odloči z odločbo.
(3) Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo objektov, katerih 100%
lastnica ali investitorica je Občina Cerklje na Gorenjskem. Če je Občina
Cerklje na Gorenjskem lastnica ali investitorica samo dela objekta, se
lahko oprostitev upošteva le za ta del objekta.
(4) Komunalni prispevek se lahko na podlagi odločitve občinskega sveta delno ali v celoti oprosti za gradnjo gasilskih domov in za gradnjo stavb
za posebne družbene skupine po predpisih o uvedbi in uporabi enotne
klasifikacije vrst objektov. V skladu z odločitvijo občinskega sveta občinska uprava izda odločbo v roku 15 dni od odločitve občinskega sveta.«

15.
Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št.
33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP (106/10 popr.),
43/11-ZKZ-C 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 Skl.US:
U-I-43/13-8), 9. in 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja
stavbnih zemljišč (Ur. l. RS, št. 80/07), 8. člena Pravilnika o merilih za
odmero komunalnega prispevka (Ur. l. RS, št. 95/07) in 7. ter 16. člena
Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje
na Gorenjskem, št. 3/10 in 1/15) je Občinski svet občine Cerklje na
Gorenjskem, na 9. redni seji, dne 13. 4. 2016 sprejel
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja
stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka
v občini Cerklje na Gorenjskem
1. člen
V Odloku o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero
komunalnega prispevka v občini Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik
Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 3/2015), se drugi odstavek 1. člena
se spremeni tako, da se glasi:
»Program opremljanja je izdelalo podjetje IPSUM d.o.o., Ljubljanska cesta 72, 1230 Domžale, št. 106-038/16. Program opremljanja je sestavni del tega odloka, Priloga 2.«
2. člen
Tabelo 2 iz petega odstavka 2. člena, ki je sestavni del priloge 1, se
nadomesti z novo tabelo 2, ki je v prilogi 1 tega odloka.
3. člen
(1) Tabele 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 in 10 iz enajstega odstavka 7. člena, ki so
sestavni del priloge 1, se nadomesti z novimi tabelami 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
in 10, ki so v prilogi 1 tega odloka.
(2) Tabela 11 iz dvanajstega odstavka 7. člena, ki je sestavni del priloge
1, se nadomesti z novo tabelo 11, ki je v prilogi 1 tega odloka.
4. člen
Za desetim odstavkom 7. člena odloka se doda nov enajsti odstavek, ki
se glasi:
»Za objekte, kjer je iz projektne dokumentacije za obračun komunalnega
prispevka razvidno, da gre za legalizacijo že obstoječega objekta, se komunalni prispevek izračuna po določilih, ki veljajo za vse ostale objekte
oziroma novogradnjo, kjer je potrebno obračunati komunalni prispevek
za namen pridobitve gradbenega dovoljenja. Če je bil obstoječi objekt
zgrajen pred letom 1967, se upošteva, da že ima pridobljeno gradbeno
dovoljenje in se ga obravnava kot že legaliziranega.«

6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku Občine
Cerklje na Gorenjskem.
Številka: 032-05/2014-92
Datum: 18. 4. 2016
		
		
		

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

PRILOGA 1
Tabela 2: Obračunska območja za posamezne vrste obstoječe komunalne opreme
Vrsta
infrastrukture

Obračunsko območje
Obračunsko območje za ceste in javno razsvetljavo so vsa stavbna zemljišča na območju občine z
ustrezno podrobnejšo namensko rabo (brez parkovnih površin in površine, ki so namenjene vrtičkom
in zelenim pasovom, pokopališč, območij prometne
infrastrukture in območij namenjenih infrastrukturnim objektom – črpališča, kanalizacija, čistilne naprave).

V občini Cerklje na Gorenjskem je 5.488.553 m2
stavbnih zemljišč. Navedena površina stavbnih zemljišč tvorijo površino parcel objektov, ki so osnova
za preračun obračunskih stroškov na enoto mere
Ceste in javna (m2) za primarno komunalno opremo. Za preračun
razsvetljava
sekundarne komunalne opreme na enoto mere (m2)
se uporabi stavbna zemljišča zmanjšana za nezazidana stavbna zemljišča poslovnih con letališča, ki
znaša 4.134.351 m2.
V občini Cerklje na Gorenjskem je 946.609 m2 obstoječih neto tlorisnih površin objektov. Navedena
neto tlorisna površina objektov je osnova za preračun obračunskih stroškov na enoto mere (m2) za
primarno komunalno opremo. Za preračun sekundarne komunalne opreme na enoto mere (m2) se
uporabi predvidene neto tlorisne površine za objekte zmanjšane za neto tlorisne površine poslovnih
con letališča, ta znaša 803.899 m2.
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Ceste + JR

Kanalizacija

Čistilna naprava

Vodovod

Ravnanje z odpadki

Javne površine

SKUPAJ

[€/m2]

[€/m2]

6,83

1,79

0,28

4,43

0,11

0,22

13,67

JR – javna razsvetljava

Čistilna naprava

Vodovod

Ravnanje z odpadki

Javne površine

SKUPAJ

Občina Cerklje
na Gorenjskem

Kanalizacija

Tabela 4: Preračun obračunskih stroškov po vrstah komunalne opreme
za primarni del – na parcelo objekta (Cpij)

[€/m2]

[€/m2]

[€/m2]

[€/m2]

[€/m2]

[€/m2]

[€/m2]

3,48

0,94

0,28

1,40

0,11

0,22

6,44

JR – javna razsvetljava

Kanalizacija

Vodovod

SKUPAJ

Občina Cerklje na Gorenjskem

Ceste

Tabela 5: Preračun obračunskih stroškov po vrstah komunalne opreme
za sekundarni del – na parcelo objekta (Cpij)

[€/m2]

[€/m2]

[€/m2]

[€/m2]

3,35

0,85

3,04

7,24

Čistilna naprava

Vodovod

Ravnanje z odpadki

Javne površine

SKUPAJ

Tabela 6: Preračun obračunskih stroškov po vrstah komunalne opreme
za primarni in sekundarni del – na neto tlorisno površina objekta (Ctij)

[€/m2]

[€/m2]

[€/m2]

[€/m2]

[€/m2]

[€/m2]

[€/m2]

Občina Cerklje
37,41
na Gorenjskem

10,27

1,72

23,69

0,64

1,29

75,02

JR – javna razsvetljava

Ravnanje z odpadki

Javne površine

SKUPAJ

Tabela 7: Preračun obračunskih stroškov po vrstah komunalne opreme
za primarni del – na neto tlorisno površino objekta (Ctij)

Vodovod

Javne površine

Obračunsko območje za javne površine so vsa
stavbna zemljišča na območju občine z ustrezno
podrobnejšo namensko rabo (glej opis pod Ceste
in javna razsvetljava v tej tabeli).

[€/m2]

Čistilna naprava

Ravnanje
z odpadki

Obračunsko območje za ravnanje z odpadki so vsa
stavbna zemljišča na območju občine z ustrezno
podrobnejšo namensko rabo (glej opis pod Ceste
in javna razsvetljava v tej tabeli).

[€/m2]

Kanalizacija

V obračunskem območju vodovodnega sistema je
941.924 m2 obstoječih neto tlorisnih površin objektov. Navedena neto tlorisna površina objektov je
osnova za preračun obračunskih stroškov na enoto mere (m2) za primarno komunalno opremo. Za
preračun sekundarne komunalne opreme na enoto
mere (m2) se uporabi predvidene neto tlorisne površine za objekte zmanjšane za neto tlorisne površine
poslovnih con letališča, ta znaša 799.215 m2.

[€/m2]

Kanalizacija

Vodovod

Obračunsko območje za obračun stroškov primarnega dela obstoječega vodovodnega sistema v občini Cerklje na Gorenjskem predstavljajo območja
z urejenim vodovodnim sistemom. Ta zajema vsa
naselja v občini, razen naselij Vrhovlje, Jezerca in
Viševca. Na podlagi analize katastra vodovoda in
stavbnih zemljišč izhaja, da je v občini Cerklje na
Gorenjskem 5.457.069 m2 stavbnih zemljišč opremljeno z vodovodnim sistemom. V letih 2016 do
2017 se predvideva ureditve javnega vodovoda
na območju naselja Štefanja Gora, zato je zajeta v
obračunsko območje Za preračun sekundarnega
dela vodovodnega sistema na enoto mere (m2) se
uporabi stavbna zemljišča zmanjšana za nezazidana
stavbna zemljišča poslovnih con letališča, ki znaša
4.102.867 m2.

[€/m2]

Ceste + JR

V obračunskem območju kanalizacije in čistilnih naprav je 769.041 m2 obstoječih neto tlorisnih površin
objektov. Navedena neto tlorisna površina objektov
je osnova za preračun obračunskih stroškov na enoto mere (m2) za primarno komunalno opremo. Za
preračun sekundarne komunalne opreme na enoto
mere (m2) se uporabi predvidene neto tlorisne površine za objekte zmanjšane za neto tlorisne površine
poslovnih con letališča, ta znaša 626.331 m2.

Občina Cerklje
na Gorenjskem

[€/m2]

Ceste + JR

Kanalizacija
in čistilne
naprave

V obračunskem območju kanalizacije in čistilnih naprav je, 4.687.577 m2 stavbnih zemljišč, vključno z
območji, ki se jih ureja s prostorskimi izvedbenimi
akti. Navedena površina stavbnih zemljišč tvorijo
površino parcel objektov, ki so osnova za preračun obračunskih stroškov na enoto mere (m2) za
primarno komunalno opremo. Za preračun sekundarne komunalne opreme na enoto mere (m2) se
uporabi stavbna zemljišča zmanjšana za nezazidana
stavbna zemljišča poslovnih con letališča, ki znaša
3.333.375 m2.

Tabela 3: Preračun obračunskih stroškov po vrstah komunalne opreme
za primarni in sekundarni del – na parcelo objekta (Cpij)

Ceste + JR

Obračunsko območje tvorijo vse aglomeracije, kjer
je vzpostavljen kanalizacijski sistem in je možen
priklop: Adergas, Cerkljanska Dobrava, Cerklje na
Gorenjskem, Češnjevek, Dvorje, Glinje, Grad, Lahovče, Poženik, Praprotna Polica, Pšenična Polica,
Pšata, Spodnji Brnik, Šmartno, Trata pri Velesovem,
Vašca, Velesovo, Vopovlje, Zalog pri Cerkljah, Zgornji Brnik, PC Letališče.

[€/m2]

[€/m2]

[€/m2]

[€/m2]

[€/m2]

[€/m2]

[€/m2]

5,74

1,72

8,11

0,64

1,29

37,68

Občina Cerklje
20,18
na Gorenjskem

JR – javna razsvetljava
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Tabela 8: Preračun obračunskih stroškov po vrstah komunalne opreme
za sekundarni del – na neto tlorisno površino objekta (Ctij)

1,40

0,11

0,22

6,44

Cerklje na
Gorenjskem

3,48

0,94

0,28

1,40

0,11

0,22

6,44

Češnjevek

3,48

0,94

0,28

1,40

0,11

0,22

6,44

Dvorje

3,48

0,94

0,28

1,40

0,11

0,22

6,44

Glinje

3,48

0,94

0,28

1,40

0,11

0,22

6,44

Grad

3,48

0,94

0,28

1,40

0,11

0,22

6,44

Lahovče

3,48

0,94

0,28

1,40

0,11

0,22

6,44

Tabela 9: Stroški opremljanja kvadratnega metra parcele objekta
(Cpij), prikazano po naseljih

Poženik

3,48

0,94

0,28

1,40

0,11

0,22

6,44

Praprotna Polica

3,48

0,94

0,28

1,40

0,11

0,22

6,44

PRIMARNI IN SEKUNDARNI DEL SKUPAJ

Pšata

3,48

0,94

0,28

1,40

0,11

0,22

6,44

Pšenična Polica

3,48

0,94

0,28

1,40

0,11

0,22

6,44

15,58

37,34

Naselja
Adergas

6,83

1,79

0,28

4,43

0,11

Ravne

3,48

0,00

0,00

1,40

0,11

0,22

5,21

Sidraž

3,48

0,00

0,00

1,40

0,11

0,22

5,21

SKUPAJ

4,53

Javne
površine

17,23

Ravnanje z
odpadki

[€/m2]

Vodovod

[€/m2]

Čistilne
naprave

[€/m2]

Kanalizacija

[€/m2]

Ceste

Občina Cerklje na Gorenjskem

SKUPAJ

0,28

Vodovod

0,94

Kanalizacija

3,48

Ceste

Cerkljanska Dobrava

Spodnji Brnik

3,48

0,94

0,28

1,40

0,11

0,22

6,44

0,22

13,67

Stiška vas

3,48

0,00

0,00

1,40

0,11

0,22

5,21

Sveti Lenart

3,48

0,00

0,00

1,40

0,11

0,22

5,21

Ambrož pod
Krvavcem

6,83

0,00

0,00

4,43

0,11

0,22

11,60

Apno

6,83

0,00

0,00

4,43

0,11

0,22

11,60

Šenturška Gora

3,48

0,00

0,00

1,40

0,11

0,22

5,21

Šmartno

3,48

0,94

0,28

1,40

0,11

0,22

6,44

Cerkljanska Dobrava

6,83

1,79

0,28

4,43

0,11

0,22

13,67

Cerklje na
Gorenjskem

Štefanja Gora

3,48

0,00

0,00

1,40

0,11

0,22

5,21

6,83

1,79

0,28

4,43

0,11

0,22

13,67

Trata pri Velesovem

3,48

0,94

0,28

1,40

0,11

0,22

6,44

Češnjevek

6,83

1,79

0,28

4,43

0,11

0,22

13,67

Vašca

3,48

0,94

0,28

1,40

0,11

0,22

6,44

Dvorje

6,83

1,79

0,28

4,43

0,11

0,22

13,67

Velesovo

3,48

0,94

0,28

1,40

0,11

0,22

6,44

Glinje

6,83

1,79

0,28

4,43

0,11

0,22

13,67

Viševca

3,48

0,00

0,00

0,00

0,11

0,22

3,81

Grad

6,83

1,79

0,28

4,43

0,11

0,22

13,67

Vopovlje

3,48

0,94

0,28

1,40

0,11

0,22

6,44

Lahovče

6,83

1,79

0,28

4,43

0,11

0,22

13,67

Vrhovje

3,48

0,00

0,00

0,00

0,11

0,22

3,81

Poženik

6,83

1,79

0,28

4,43

0,11

0,22

13,67

Zalog pri Cerkljah

3,48

0,94

0,28

1,40

0,11

0,22

6,44

Praprotna Polica

6,83

1,79

0,28

4,43

0,11

0,22

13,67

Zgornji Brnik

3,48

0,94

0,28

1,40

0,11

0,22

6,44

Pšata

6,83

1,79

0,28

4,43

0,11

0,22

13,67

PC Letališče

3,48

0,94

0,28

1,40

0,11

0,22

6,44

Pšenična Polica

6,83

1,79

0,28

4,43

0,11

0,22

13,67

Ravne

6,83

0,00

0,00

4,43

0,11

0,22

11,60

Sidraž

6,83

0,00

0,00

4,43

0,11

0,22

11,60

4,43

0,11

0,22

13,67

0,00

4,43

0,11

0,22

11,60

Sveti Lenart

6,83

0,00

0,00

4,43

0,11

0,22

11,60

Šenturška Gora

6,83

0,00

0,00

4,43

0,11

0,22

11,60

Šmartno

6,83

1,79

0,28

4,43

0,11

0,22

13,67

Štefanja Gora

6,83

0,00

0,00

4,43

0,11

0,22

11,60

Trata pri Velesovem

6,83

1,79

0,28

4,43

0,11

0,22

13,67

Vašca

6,83

1,79

0,28

4,43

0,11

0,22

13,67

Velesovo

6,83

1,79

0,28

4,43

0,11

0,22

13,67

Viševca

6,83

0,00

0,00

0,00

0,11

0,22

Vopovlje

6,83

1,79

0,28

4,43

0,11

0,22

Naselja
Adergas

3,35

0,85

3,04

7,24

Ambrož pod Krvavcem

3,35

0,00

3,04

6,39

SKUPAJ

0,28

0,00

Vodovod

1,79

6,83

Kanalizacija

6,83

Ceste

Spodnji Brnik
Stiška vas

SEKUNDARNI DEL

Apno

3,35

0,00

3,04

6,39

Cerkljanska Dobrava

3,35

0,85

3,04

7,24

Cerklje na Gorenjskem

3,35

0,85

3,04

7,24

Češnjevek

3,35

0,85

3,04

7,24

7,16

Dvorje

3,35

0,85

3,04

7,24

13,67

Glinje

3,35

0,85

3,04

7,24

3,35

0,85

3,04

7,24

Vrhovje

6,83

0,00

0,00

0,00

0,11

0,22

7,16

Grad

Zalog pri Cerkljah

6,83

1,79

0,28

4,43

0,11

0,22

13,67

Lahovče

3,35

0,85

3,04

7,24

3,35

0,85

3,04

7,24

Zgornji Brnik

6,83

1,79

0,28

4,43

0,11

0,22

13,67

Poženik

PC Letališče

3,48

0,94

0,28

1,40

0,11

0,22

6,44

Praprotna Polica

3,35

0,85

3,04

7,24

Pšata

3,35

0,85

3,04

7,24

Pšenična Polica

3,35

0,85

3,04

7,24

Ravne

3,35

0,00

3,04

6,39

Sidraž

3,35

0,00

3,04

6,39

Spodnji Brnik

3,35

0,85

3,04

7,24

Stiška vas

3,35

0,00

3,04

6,39

Ceste

Kanalizacija

Čistilne
naprave

Vodovod

Ravnanje
z odpadki

Javne
površine

SKUPAJ

PRIMARNI DEL

Adergas

3,48

0,94

0,28

1,40

0,11

0,22

6,44

Ambrož pod
Krvavcem

Sveti Lenart

3,35

0,00

3,04

6,39

3,48

0,00

0,00

1,40

0,11

0,22

5,21

Šenturška Gora

3,35

0,00

3,04

6,39

Apno

3,48

0,00

0,00

1,40

0,11

0,22

5,21

Šmartno

3,35

0,85

3,04

7,24

Naselja
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0,85

3,04

7,24

3,35

0,85

3,04

7,24

Velesovo

3,35

0,85

3,04

7,24

Viševca

3,35

0,00

0,00

3,35

Vopovlje

3,35

0,85

3,04

7,24

Vrhovje

3,35

0,00

0,00

Zalog pri Cerkljah

3,35

0,85

Zgornji Brnik

3,35

PC Letališče*

*

Naselja

SKUPAJ

3,35

Vašca

Javne
površine

Trata pri Velesovem

PRIMARNI DEL
Ravnanje
z odpadki

6,39

Vodovod

3,04

Čistilne
naprave

0,00

Kanalizacija

3,35

Ceste

Štefanja Gora

Adergas

20,18

5,74

1,72

8,11

0,64

1,29

37,68

3,35

Ambrož pod
Krvavcem

20,18

0,00

0,00

8,11

0,64

1,29

30,22

3,04

7,24

Apno

20,18

0,00

0,00

8,11

0,64

1,29

30,22

0,85

3,04

7,24

5,74

1,72

8,11

0,64

1,29

37,68

*

*

Cerkljanska
Dobrava

20,18

*

Cerklje na
Gorenjskem

20,18

5,74

1,72

8,11

0,64

1,29

37,68

Češnjevek

20,18

5,74

1,72

8,11

0,64

1,29

37,68

Dvorje

20,18

5,74

1,72

8,11

0,64

1,29

37,68

Glinje

20,18

5,74

1,72

8,11

0,64

1,29

37,68

Grad

20,18

5,74

1,72

8,11

0,64

1,29

37,68

Lahovče

20,18

5,74

1,72

8,11

0,64

1,29

37,68

Poženik

20,18

5,74

1,72

8,11

0,64

1,29

37,68

Praprotna Polica

20,18

5,74

1,72

8,11

0,64

1,29

37,68

Pšata

20,18

5,74

1,72

8,11

0,64

1,29

37,68

OPOMBA:* Sekundarna komunalna oprema na PC Letališče se ureja z ločenim programom opremljanja stavbnih zemljišč

Čistilne
naprave

Vodovod

Ravnanje
z odpadki

37,41

10,27

1,72

23,69

0,64

SKUPAJ

Kanalizacija

Adergas

Javne
površine

Naselja

Ceste

Tabela 10: Stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta
(Ctij), prikazano po naseljih
PRIMARNI IN SEKUNDARNI DEL SKUPAJ

1,29

75,02

Pšenična Polica

20,18

5,74

1,72

8,11

0,64

1,29

37,68

20,18

0,00

0,00

8,11

0,64

1,29

30,22

Sidraž

20,18

0,00

0,00

8,11

0,64

1,29

30,22

Ambrož pod
Krvavcem

37,41

0,00

0,00

23,69

0,64

1,29

63,04

Ravne

Apno

37,41

0,00

0,00

23,69

0,64

1,29

63,04

Spodnji Brnik

20,18

5,74

1,72

8,11

0,64

1,29

37,68

75,02

Stiška vas

20,18

0,00

0,00

8,11

0,64

1,29

30,22

Sveti Lenart

20,18

0,00

0,00

8,11

0,64

1,29

30,22

Šenturška Gora

20,18

0,00

0,00

8,11

0,64

1,29

30,22

Šmartno

20,18

5,74

1,72

8,11

0,64

1,29

37,68

Štefanja Gora

20,18

0,00

0,00

8,11

0,64

1,29

30,22

Cerkljanska
Dobrava

37,41

Cerklje na
Gorenjskem

37,41

Češnjevek

37,41

10,27

1,72

23,69

0,64

1,29

75,02

Dvorje

37,41

10,27

1,72

23,69

0,64

1,29

75,02

Glinje

37,41

10,27

1,72

23,69

0,64

1,29

75,02

Trata pri Velesovem

20,18

5,74

1,72

8,11

0,64

1,29

37,68

Grad

37,41

10,27

1,72

23,69

0,64

1,29

75,02

Vašca

20,18

5,74

1,72

8,11

0,64

1,29

37,68

Lahovče

37,41

10,27

1,72

23,69

0,64

1,29

75,02

Velesovo

20,18

5,74

1,72

8,11

0,64

1,29

37,68

75,02

Viševca

20,18

0,00

0,00

0,00

0,64

1,29

22,11

Vopovlje

20,18

5,74

1,72

8,11

0,64

1,29

37,68

Vrhovje

20,18

0,00

0,00

0,00

0,64

1,29

22,11

20,18

5,74

1,72

8,11

0,64

1,29

37,68

Poženik

37,41

10,27
10,27

10,27

1,72
1,72

1,72

23,69
23,69

23,69

0,64
0,64

0,64

1,29
1,29

1,29

75,02

Praprotna Polica

37,41

10,27

1,72

23,69

0,64

1,29

75,02

Pšata

37,41

10,27

1,72

23,69

0,64

1,29

75,02

Pšenična Polica

37,41

10,27

1,72

23,69

0,64

1,29

75,02

Zalog pri
Cerkljah

Ravne

37,41

0,00

0,00

23,69

0,64

1,29

63,04

Zgornji Brnik

20,18

5,74

1,72

8,11

0,64

1,29

37,68

Sidraž

37,41

0,00

0,00

23,69

0,64

1,29

63,04

PC Letališče

20,18

5,74

1,72

8,11

0,64

1,29

37,68

Spodnji Brnik

37,41

10,27

1,72

23,69

0,64

1,29

75,02

23,69

0,64

1,29

63,04

0,00

23,69

0,64

1,29

63,04

Šenturška Gora

37,41

0,00

0,00

23,69

0,64

1,29

63,04

SEKUNDARNI DEL

Naselja

SKUPAJ

0,00

0,00

Vodovod

0,00

37,41

Kanalizacija

37,41

Sveti Lenart

Ceste

Stiška vas

Adergas

17,23

4,53

15,58

37,34

Ambrož pod Krvavcem

17,23

0,00

15,58

32,81

Apno

17,23

0,00

15,58

32,81

Cerkljanska Dobrava

17,23

4,53

15,58

37,34

Cerklje na Gorenjskem

17,23

4,53

15,58

37,34

Češnjevek

17,23

4,53

15,58

37,34

75,02

Dvorje

17,23

4,53

15,58

37,34

1,29

39,35

Glinje

17,23

4,53

15,58

37,34

0,64

1,29

75,02

Grad

17,23

4,53

15,58

37,34

Lahovče

17,23

4,53

15,58

37,34

23,69

0,64

1,29

75,02

Poženik

17,23

4,53

15,58

37,34

8,11

0,64

1,29

37,68

Praprotna Polica

17,23

4,53

15,58

37,34

Šmartno

37,41

10,27

1,72

23,69

0,64

1,29

75,02

Štefanja Gora

37,41

0,00

0,00

23,69

0,64

1,29

63,04

Trata
pri Velesovem

37,41

10,27

1,72

23,69

0,64

1,29

75,02

Vašca

37,41

10,27

1,72

23,69

0,64

1,29

75,02

Velesovo

37,41

10,27

1,72

23,69

0,64

1,29

75,02

Viševca

37,41

0,00

0,00

0,00

0,64

1,29

39,35

Vopovlje

37,41

10,27

1,72

23,69

0,64

1,29

Vrhovje

37,41

0,00

0,00

0,00

0,64

Zalog
pri Cerkljah

37,41

10,27

1,72

23,69

Zgornji Brnik

37,41

10,27

1,72

PC Letališče

20,18

5,74

1,72
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Pšata

17,23

4,53

15,58

37,34

Pšenična Polica

17,23

4,53

15,58

37,34

Ravne

17,23

0,00

15,58

32,81

Sidraž

17,23

0,00

15,58

32,81

Spodnji Brnik

17,23

4,53

15,58

37,34

Stiška vas

17,23

0,00

15,58

32,81

Sveti Lenart

17,23

0,00

15,58

32,81

Šenturška Gora

17,23

0,00

15,58

32,81

Šmartno

17,23

4,53

15,58

37,34

Štefanja Gora

17,23

0,00

15,58

32,81

Trata pri Velesovem

17,23

4,53

15,58

37,34

Vašca

17,23

4,53

15,58

37,34

Velesovo

17,23

4,53

15,58

37,34

Viševca

17,23

0,00

0,00

17,23

Vopovlje

17,23

4,53

15,58

37,34

Vrhovje

17,23

0,00

0,00

17,23

Zalog pri Cerkljah

17,23

4,53

15,58

37,34

Zgornji Brnik

17,23

4,53

15,58

37,34

PC Letališče*

*

*

*

*

OPOMBA:* Sekundarna komunalna oprema na PC Letališče se ureja z ločenim programom opremljanja stavbnih zemljišč
Tabela 11: Faktor dejavnosti (Kdejavnost) za izračun komunalnega prispevka za posamezne vrste objektov glede na pretežno dejavnost

12510

Industrijske stavbe (dejavnosti, ki nadpovprečno obremenjujejo komunalno infrastrukturo: klavnice, mlekarne, itd.)

12520

Rezervoarji, silosi in skladišča

0,7

12520

Rezervoarji, silosi in skladišča (nevarne snovi in
rzastreliva, vključno s fitofarmacevtskimi pripravki)

1,3

126

Stavbe splošnega družbenega pomena

1

12610

Stavbe za kulturo in razvedrilo

12620

Muzeji in knjižnice

0,7
0,7

12630

Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo

0,7

12640

Stavbe za zdravstvo

0,7

12650

Športne dvorane

0,7

127

Druge nestanovanjske stavbe

12711

Stavbe za rastlinsko pridelavo

0,7

12712

Stavbe za rejo živali

0,7

12713

Stavbe za spravilo pridelka

0,7

12714

Druge nestanovanjske kmetijske stavbe

0,7

12721

Stavbe za opravljanje verskih obredov

0,7

12722

Pokopališke stavbe in spremljajoči objekti

0,7

12730

Kulturni spomeniki

0,7

12740

Druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje

0,7

2

GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI

21

Objekti transportne infrastrukture

/

211

Ceste

/

212

Železnice

/

213

Letališke steze, ploščadi in radio-navigacijski objekti

/

214

Mostovi, viadukti, predori in podhodi

/

215

Pristanišča, plovne poti, pregrade in jezovi ter drugi
vodni objekti

/

22

Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi

/

221

Prenosni (transportni) cevovodi, prenosna komunikacijska omrežja in prenosni elektroenergetski vodi

/

222

Distribucijski cevovodi, distribucijski elektroenergetski vodi in distribucijska komunikacijska omrežja

/

23

Kompleksni industrijski objekti

230

Kompleksni industrijski objekti

2301

Rudarski objekti

1,3

2302

Energetski objekti

1,3

2303

Objekti kemične industrije

1,3

2304

Drugi kompleksni industrijski objekti, ki niso uvrščeni
drugje

1,3

24

Drugi gradbeni inženirski objekti

Klasifik.
št.

Klasifikacija

1

STAVBE

11

Stanovanjske stavbe

11100

Enostanovanjske stavbe

0,7

11210

Dvostanovanjske stavbe

0,7

11221

Tri- in večstanovanjske stavbe

0,7

11222

Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji

0,7

11300

Stanovanjske stavbe za posebne namene

0,7

12

Ne stanovanjske stavbe

121

Gostinske stavbe

12111

Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev

0,7

12112

Gostilne, restavracije in točilnice

0,7

12120

Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev

0,7

12120

Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev (kmečki
turizem)

0,7

122

Upravne in pisarniške stavbe

12201

Stavbe javne uprave

1

241

12202

Stavbe bank, pošt, zavarovalnic

1

Objekti za šport, rekreacijo in drugi objekti za prosti
čas

12203

Druge upravne in pisarniške stavbe

1

24110

Športna igrišča

0,7

123

Trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti

24122

Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in
prosti čas

0,7

12301

Trgovske stavbe

1

242

Drugi gradbeni inženirski objekti

12302

Sejemske dvorane, razstavišča

1

24201

Vojaški objekti

1

12303

Bencinski servisi

1,3

12304

Stavbe za druge storitvene dejavnosti

0,8

24202

Objekti za varstvo pred škodljivim delovanjem voda na
ogroženih območjih

/

124

Stavbe za promet in stavbe za izvajanje elektronskih
komunikacij

24203

Odlagališča odpadkov

/

24204

Pokopališča

/

12410

Postaje, terminali, stavbe za izvajanje elektronskih
komunikacij ter z njimi povezane stavbe

24205

Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje
(parkirišča, odprta skladišča, ipd)

12420

Garažne stavbe

125

Industrijske stavbe in skladišča

12510

Industrijske stavbe (proizvodnja dejavnost, industrija)

0,7

12510

Industrijske stavbe (obrtna dejavnost, če je skupaj največ
500 m2 pokritih površin)

0,7

Kdejavnost

1

0,7

0,7

PRILOGA 2
Program opremljanja stavbnih zemljišč v občini Cerklje na Gorenjskem
(IPSUM, d. o. o., Ljubljanska cesta 72, 1230 Domžale, št. 106-038/16,
februar 2016). Program opremljanja stavbnih zemljišč v občini Cerklje
na Gorenjskem je na vpogled na Občini Cerklje na Gorenjskem.
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Nastopili so za mame
Ob letošnjem materinskem dnevu so prireditve potekale na Spodnjem in
Zgornjem Brniku, v Adergasu, Poženiku in Domu Taber, ki pa so jih zaradi sovpadanja
z velikonočnimi prazniki povsod prestavili v začetek aprila.
A. Š, J. K.
Na prireditvi na Spodnjem Brniku so
nastopili otroci in mladina s Spodnjega
Brnika in Vopovelj. Materam so zaigrali
kratko igrico z naslovom Hvala, mama,
predstavili so nekaj hudomušnih recitacij in glasbenih točk. Navdušili sta tudi
kratki otroški igrici Potujoča trgovina in
Skrivnosti iz šolskega veceja, mladinci
pa so zaigrali humoristična skeča. Po
zaključku programa so otroci vse prisotne žene obdarili z vrtnico, večer pa so
podaljšali s kramljanjem ob dobrotah,
ki so jih pripravile matere nastopajočih.
Prijetno prireditev so ob materinskem
dnevu pripravili tudi mladi z Zgornjega

Kern Matilda s.p.

Dramska skupina Pod stražo je prireditev ob "starševskem dnevu" pripravila
www.citroen.si
v Poženiku
(na sliki) in tudi v Domu Taber. / Foto: Vido Frantar

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

Brnika. Že ob prihodu v dvorano gasilskega doma so vse mame prejele rdeče
nageljne iz krep papirja. V kulturnem
programu je nastopilo 25 otrok od tretjega do petnajstega leta starosti, ki so
prepevali, deklamirali in povedali kakšno lepo misel. Prisotni starši so se

9h - 14h

ORIGINALNI

NADOMESTNI
DELI

35%
35%
DO

www.citroen.si

ORIGINALNI

NADOMESTNI
DELI
DO

CENEJE ZA ČLANE KLUBA ZVESTOBE MYCITROËN PLUS

000 000000 0000

CENEJE ZA ČLANE KLUBA ZVESTOBE MYCITROËN
MRS MPLUS
NOVAK HORVAT
MEMBER
SINCE

000 000000 0000

ponedeljek, sreda, petek
14h - 18h
torek, četrtek

nasmejali oddaji Mladost je norost komercialne televizije TV Brnik, na koncu
večera pa je sledila pogostitev, za katero
so poskrbeli vaške gospodinje in gasilci.
Praznovanje materinskega dne z bogatim kulturnim programom poezije,
glasbe in igre so pripravili tudi v Ader-

MRS M NOVAK HORVAT
MEMBER
SINCE

2014

VALID

01/14

THRU

01/19

2014

DO 24 OBROKOV
S KARTICO DINERS
CLUB CITROËN

VALID

01/14

THRU

01/19

DO 24 OBROKOV
S KARTICO DINERS
CLUB CITROËN

Customer service (24 hours): + 386 1 5617 880

Customer service (24 hours): + 386 1 5617 880

CITROËN priporoča
Your regional partner
for investments.

CITROËN priporoča
Your regional partner
for investments.

If found, please return to the nearest Diners Club Office.
This Card is property of Erste Card d.o.o.
and must be returned upon request.

If found, please return to the nearest Diners Club Office.
This Card is property of Erste Card d.o.o.
and must be returned upon request.
Kartica je last Erste Card d.o.o. in jo mora imetnik na
zahtevo vrniti. Najditelja kartice vljudno prosimo, da jo
vrne na najbližji Diners Club.

Kartica je last Erste Card d.o.o. in jo mora imetnik na
zahtevo vrniti. Najditelja kartice vljudno prosimo, da jo
vrne na najbližji Diners Club.

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

AVTOHIŠA JENKO d.o.o., PRAPROTNA POLICA 23, 4207 CERKLJE; TELEFON: 04 252 66 00
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Mladi z Zgornjega Brnika so znova navdušili starše, v kulturnem
programu jih je nastopilo 25.

Za svoje mame so nastopili tudi otroci in mladina s Spodnjega
Brnika in Vopovelj.

gasu. Nastopili so otroški pevski zbor, Orffova skupina in recitatorji, mladi domači igralci pa so svečanost popestrili z igro
Polžek gre voščit, ki jo je režirala Monika Ribnikar.
Dramska skupina Pod Stražo je prireditvi za "starševski dan"
pripravila v Poženiku in Domu Taber. V Poženiku so si najprej
ogledali otroško igrico o zajčku, ki je našel zrcalce v izvedbi
šolarjev prve triade. Sledile so pesmi in recitacije cicibanov,
nato pa so zapeli še venček otroških ob spremljavi kitar, flavte, harmonike in cajona. "Po prisrčnem voščilu najmlajših
članov so nastopajoči otroci vsem mamicam in mamam po-

klonili izdelane rože iz papirja, očetom in dedkom pa cukrčke
od malih 'cukrčkov'," je dejala Mira Gerkman iz dramske skupine Pod Stražo.
S posebno prireditvijo so razveselili tudi varovance in zaposlene v Domu Taber. Najprej je potekal zanimiv otroški program,
nato pa so se pridružili še odrasli člani dramske skupine in
prireditev zaključili s pesmijo Kje mamici bi rož nabral. Tudi
njim so otroci poklonili izdelane rožice. "Gledalci so bili z obema prireditvama zelo zadovoljni in po aplavzu ter izjavah sodeč si takih dogodkov še želijo," je še dejala Gerkmanova.

TRGOVINA Z AVTODELI 
IN AVTOMEHANIČNE STORITVE

servis viličarjev in traktorjev

Brane Dolinar

Simon Zupanec, s. p.
Ulica Antona Kodra 8, 4207 Cerklje

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

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

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

SIMON SODNIK, s. p.

»Vodimo vas varno mimo davčnih čeri.«

Faks: 04/25 21 090, GSM: 031 760 594, www.sodnik.si
Zalog 55, 4207 Cerklje na Gorenjskem

d.o.o

Jerovšek Primož, s. p.

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

KLJUČAVNIČARSKE STORITVE
4207 Cerklje, Poženik 14a

MIHA GROŠELJ
Tel.: 04 25 22 574, faks: 04 25 25 859, GSM: 041 672 - 057
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Med najboljšimi tudi domači učenci
Na letošnjem Ex temporu je grad Strmol in okolico upodabljalo 98 učencev. Med
nagrajenci so bili tudi domači učenci Ožbej Jenko, Lua Petrich in Renata Ločniškar.
ANA ŠUBIC, FOTO: GORAZD KAVČIČ
Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje je minuli teden na Strmolu izpeljala osmi likovni natečaj, ki poteka v sklopu Unescovega nacionalnega projekta. Na letošnjem Ex temporu
je v idilični okolici gradu svojo ustvarjalnost izražalo kar 98
otrok in mladostnikov z 29 osnovnih in srednjih šol. "Letos je
z nami nekaj več šol kot prejšnja leta, česar smo zelo veseli,"
je dejala Tatjana Škrab Grašič, pomočnica ravnateljice OŠ Davorina Jenka in koordinatorica projekta Unesco. Na likovnem
natečaju so sodelovale Unesco osnovne in srednje šole pa tudi
gorenjske šole, ki v ta projekt niso vključene. Največ predstavnikov, kar sedemnajst, je imela cerkljanska šola.
Sodelujoči na Ex temporu so dan začeli z ogledom gradu, nato
pa so se razporedili po parku in začeli ustvarjati. Motivika
je bila kot običajno vezana na stavbno in naravno dediščino
posestva gradu. Njihova dela so na koncu ocenili akademska
slikarja Timotej Prosen in Mito Gegič ter Tina Dobrajc, mag.
umetnosti. S svojimi umetninami so jih navdušili tudi cer-

kljanski učenci: Ožbej Jenko in Lua Petrich, ki sta bila med
nagrajenci razredne stopnje, ter Renata Ločniškar, ki je bila
med najboljšimi na predmetni stopnji.

S Piko na festivalu gledaliških sanj

»Podarili« filmsko glasbo

ANA ŠUBIC

ANA ŠUBIC, FOTO: TINA DOKL
Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje je sredi marca pripravila že 16.
dobrodelni koncert Podarim ti pesem, ki je bil tokrat obarvan s filmsko glasbo. Izpeljali so dve dopoldanski predstavi za učence in dve
popoldanski predstavi, ki sta privabili tisoč obiskovalcev. Okoli 150
mladih talentov, med njimi je bila kar tretjina učencev iz podružnice
v Zalogu, se je občinstvu predstavilo s pevskimi, instrumentalnimi
in plesnimi točkami, koncert pa so popestrili še z igranimi vložki iz
slovenskih filmov. Najmlajši so se razveselili Pikija Jakoba, najstniki Poletja v školjki in malce starejši Cvetja v jeseni. S prireditvijo so
znova zbirali sredstva za šolski sklad, ki so ga tokrat obogatili za
3200 evrov.

Dramska skupina OŠ Davorina Jenka Cerklje je ta mesec s predstavo Pika (Astrid Lindgren/Andrej Rozman - Roza) sodelovala na 14.
Otroškem festivalu gledaliških sanj v Ljubljani. Na festivalu, kjer se
je predstavilo kar 49 skupin, je nastopila prvič. "Izkušnja je bila zanimiva tako za otroke kot tudi zame, saj prinaša usmeritve za nadaljnje
delo," pravi mentorica Irena Jerovšek Vogrinc. Na koncu sicer niso bili
nagrajeni, a so se cerkljanski igralci, ki so Piko na festivalu uprizorili
šele tretjič, po besedah mentorice dobro izkazali: "Pomembno je, da
na odru dajo iz sebe tisto, kar znajo, in da uživajo." V predstavi je 18
nastopajočih, pri tem pa velja še posebej omeniti devetošolko Saro
Jagodic, ki ima kot glavna junakinja ogromno besedila in je na odru
celo uro, kolikor traja predstava. Predstavo Pika bodo znova uprizorili že maja v tednu ljubiteljske kulture, in sicer v Borštnikovem hramu
in na Smrekarjevem odru na OŠ Hinka Smrekarja v Ljubljani.

Prizor iz Cvetja v jeseni
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Oltar krasijo nove čipke
Klekljarice iz skupine Lastovke so
za cerkev v Cerkljah izdelale nov prt.
JANEZ KUHAR
Ko so v župnijski cerkvi Marijinega vnebovzetja v Cerkljah pred
letom dni ukradli klekljan prt z daritvenega oltarja, je Zdenka
Zajc, klekljarica iz skupine Lastovke, dala pobudo za izdelavo
novega klekljanega prta. Izdelave se je prostovoljno lotilo 15
članic, in sicer Andreja Štern, Dragi Zupan, Ivica Sodnik, Julka Brankovič, Joži Mezeg, Lojzka Mrgole, Marinka Hudobivnik,
Mari Novak, Nada Lampe, Tina Ručigaj, Nada Jerič, Pavla Zupin, Nada Škofic, Vida Plevel in Zdenka Zajc. V nekaj mesecih
so nastale nove čipke, za katere so porabile štiristo ur. Skupna
dolžina čipk v prtu je šest metrov. Pri izdelavi jim je kot šivilja
pomagala Slavica Lončar, nov prt pa so že izročile cerkljanskemu župniku Stanislavu Gradišku, ki se jim je iskreno zahvalil.
V preteklosti so klekljarice skupine Lastovke, ki jih vodi Lojzka Mrgole, že izdelale zavese s čipkami za vsa okna Petrovčeve

hiše v Cerkljah, sodelovale pa so pri nastajanju prta za Marijin
oltar bazilike na Brezjah in za strunjansko cerkev ter pri izdelavi klekljanega oltarnega prta za Lurd. V skupini sicer deluje 35
klekljaric iz občine Cerklje in sosednjih občin Šenčur in Kranj.

Dobrodelna akcija gre h koncu

Maj bo družinsko obarvan

Člani društva upokojencev so pred Marketom Cerklje pripravili
predstavitev svojih izdelkov.

Zbor animatorjev je sredi aprila v župnijski dvorani pripravil
Preprost koncert.

JANEZ KUHAR

ANA ŠUBIC, FOTO: JOŽE ŽAGAR

Trgovska družba Mercator je že tretje leto zapored pripravila donatorski projekt Radi delamo dobro, v katerem bodo med tristo
društev, organizacij in zavodov razdelili donatorska sredstva v višini 130 tisoč evrov. Projekt, ki se bo končal 30. aprila, poteka v
sto izbranih Mercatorjevih trgovinah po Sloveniji, med njimi tudi v
marketu v zgornjem delu Cerkelj. Ne glede na višino nakupa kupci
prejmejo poseben žeton, s katerim lahko podprejo enega izmed
treh predlaganih društev oz. ustanov - Društvo upokojencev Cerklje, Prostovoljno gasilsko društvo Cerklje in Marijin vrtec Cerklje
ter ga oddajo v posebno glasovalno skrinjico. Glasovanje poteka
še do konca aprila. Ob zaključku glasovanja bodo društvu z največ
glasovi (žetoni) podelili donacijo v višini tisoč evrov, drugouvrščeni
bo prejel darilno kartico v vrednosti dvesto evrov, tretjeuvrščeni pa
v vrednosti sto evrov. Mercator želi s to aktivnostjo vračati dobro v
okolje, v katerem deluje.

V Družinskem mladinskem centru Cerklje so marca poleg dobro
obiskanih velikonočnih delavnic pripravili tudi srečanje z družino
Strajnar, na katerem sta starša predstavila življenje s hčerko, ki se
je rodila z zelo redko boleznijo. April se je začel z gala plesom, sredi
meseca je Zbor animatorjev pripravil Preprost koncert v župnijski
dvorani, pred prvomajskimi počitnicami pa se je več kot petdeset
animatorjev odpravilo v Portorož na intenzivne priprave na letošnji
oratorij, ki bo v cerkljanski župniji prvi teden v juliju. Ob ponedeljkih zvečer znova potekajo osnovne vaje iz angleške konverzacije
za odrasle, vsak ponedeljek dopoldne pa se srečujejo tudi mamice
na porodniškem dopustu. Željo po druženju imajo tudi mladi očki,
zato bodo v nedeljo, 15. maja, med 10. in 12. uro organizirali druženje za mlade družine. 29. maja ob 15. uri pa pripravljajo srečanje za
otroke s posebnimi potrebami in njihove družine. Na srečanje so
vabljeni tudi drugi, ki se radi družijo.

Klekljarice so za izdelavo čipk novega prta porabile štiristo ur. Za
darilo se jim je zahvalil župnik Stanislav Gradišek (na sliki v zadnji
vrsti).
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Dobrodelni levi pod Krvavcem
Lions klub Brnik, ki v Cerkljah deluje že šest let, tudi letos pripravlja rekreativno
dobrodelno prireditev Hodim, da pomagam.
ANA ŠUBIC
Dobrodelno druženje in rekreacija bosta
21. maja z začetkom ob 9. uri potekala na
tradicionalnem prizorišču Pod Jenkovo
lipo v Cerkljah. Udeleženci, ki jih vabijo
v čim večjem številu, se bodo lahko podali na tekmovalni pohod trojk ter rekreativni in družinski pohod, pripravili
pa so tudi dobrodelne igre. Letos bodo
zbrana dobrodelna sredstva namenili za
zgodnje odkrivanje in zdravljenje slabovidnih otrok, za rehabilitacijo otrok s cerebralno paralizo in za Osnovno šolo Helene Puhar. "Po navadi se nam pridruži
tudi kakšen vrhunski športnik. Prejšnja
leta so bili na primer z nami Žan Košir,
Teja Gregorin in Robi Kranjec. Sredstva
se bodo zbirala s prostovoljnimi prispevki in dobrodelnim srečelovom. Štartnina bo zgolj za tekmovalni pohod. Glavni
namen prireditve pa je, da se udeleženci
prijetno počutijo in se rekreirajo," je pojasnil predsednik Lions kluba Brnik Mitja Košnik.
Lions klub je doslej izvedel že veliko aktivnosti. "Nekaj časa smo organizirali

cepilne akcije proti klopnemu meningitisu, v katerih smo socialno šibke otroke
z OŠ Cerklje in drugih občin cepili brezplačno, za druge občane pa omogočili
cepljenje po precej nižji ceni," je razložil
Košnik. Kot pravi, stalno sodelujejo tudi
z OŠ Helene Puhar v Kranju, ki odlično
dela z otroki s posebnimi potrebami, in
Gimnazijo Kranj, kjer se sicer izobražujejo najbolj perspektivni otroci, a nekateri
zaradi socialnih razmer ne morejo polno razviti svojih talentov. V Kulturnem
hramu Ignacija Borštnika v Cerkljah so
prav minuli teden v sodelovanju z gimnazijo pripravili dobrodelni spomladanski koncert Gimnazije Kranj z naslovom
Elementi. Zbrali so 2.500 evrov, izkupiček pa bodo namenili nadarjenim dijakom iz socialno šibkih družin za razvoj
glasbenega talenta in za rehabilitacijo
otrok s cerebralno paralizo.
"Vodimo tudi projekt zbiranja viškov
hrane, ki ostanejo v hipermarketih, s
čimer se nahranijo družine, ki živijo v
hudem pomanjkanju. Sodelujemo z varnimi hišami, podprli smo projekt cerkljanske kolesarke, ki je na kolesarskem

Predsednik Lions kluba Brnik Mitja Košnik
ultramaratonu Dirka okoli Slovenije zbirala sredstva za sklad za štipendiranje
deklice iz obubožane družine. Skrbimo
tudi za nekaj otrok s cerebralno paralizo," je še povedal Košnik.

ROOF-RR, d.o.o.

www.pogrebnik.si
KLJUČAVNIČARSTVO
ZORMAN D.O.O.
Franc Zorman
Praprotna Polica 18
4207 Cerklje na Gorenjskem
gsm: 041 608 798
franczorman@siol.net
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Slatnar prevzema Elanov skakalni program
Po odločitvi Elana, da ukine skakalni program, bo njegovo proizvodnjo skakalnih
smuči najverjetneje prevzel cerkljanski podjetnik Peter Slatnar.
SIMON ŠUBIC, FOTO: GORAZD KAVČIČ
Podjetnik Peter Slatnar ml. iz Cerkelj, ki se je v zadnjih letih
uveljavil v smučarskih skokih kot proizvajalec vrhunskih
vezi, ki jih uporablja velika večina tekmovalcev in tekmovalk
v svetovnem pokalu, bo po vsej verjetnosti prevzel tudi program skakalnih smuči v Elanu. Iz Begunj so namreč prejšnji
teden sporočili, da ukinjajo skakalni program, ki je bil zanje
predvsem marketinške, in ne prodajne narave. Odločitev novega vodstva Elana, ki ga sestavljajo trije tujci, je bila še toliko
bolj nepričakovana in nerazumljiva, ker je Peter Prevc v minuli sezoni z osvojitvijo kristalnih globusov v skupnem seštevku
svetovnega pokala in v posebnem seštevku v poletih ter z rekordnim številom zmag poskrbel za najboljšo možno promocijo slovenskega proizvajalca smuči in druge športne opreme.
Takoj po sprejeti odločitvi o ukinitvi skakalnega programa v
Elanu so stekli pogovori, da ga prevzame Slatnar. Kot je pojasnil, se je za ta korak odločil na predlog drugih, glavni namen pa je, da se v Sloveniji ohranita vse znanje in sama proizvodnja. "Za večino stvari smo se že dogovorili, odprto ostaja
samo še vprašanje finančnih pogojev, za katero pa verjamem,
da ga bomo tudi rešili v obojestransko zadovoljstvo. Ker se
nam mudi, bomo ob doseženem dogovoru pogodbo podpisali

Peter Slatnar ml. postaja vse pomembnejši opremljevalec smučarskih
skakalcev.
že v teh dneh, saj moramo proizvodnjo zagnati čimprej, torej
3. maja," je za Novice izpod Krvavca v začetku tedna povedal
Slatnar, ki bo v naslednji sezoni skakalnemu športu ponudil
tudi povsem nov izdelek – karbonske skakalne čevlje, razvite
v Cerkljah.

Lanska sezona je že zgodovina
Jani Grilc je pomemben del nadvse uspešne sezone slovenskih smučarskih skakalcev.
MAJA BERTONCELJ, FOTO: GORAZD KAVČIČ
Za smučarskimi skakalci je izjemna sezona in zasluge za to
ima tudi Jani Grilc iz Grada pri Cerkljah, pomočnik glavnega trenerja reprezentance Gorana Janusa. Grilc je tudi trener
kranjskega Triglava in je praktično vsa leta bdel nad napredkom Petra Prevca.
V reprezentanci je odgovoren za celotno vsebinsko izvedbo programov treningov. "Kar se tiče treningov moči, sem povezan z
atletskim trenerjem Matjažem Polakom, v celoti pa sem zadolžen za drugi del, za program specialne tehnične vadbe. To pomeni, da fante pripraviš tako, da lahko tisto silo, ki jo razvijajo
na skakalnici, spravijo v tehniko," je povedal. Po koncu sezone
so bili tudi v strokovnem vodstvu veseli uspehov, ki jih bo težko
ponoviti. "Takoj po koncu sezone je bil čas za analizo, kaj je bilo
dobrega in kaj ne, ter potem z novo svežino in motivacijo začeti
na novo za novo sezono. Glede na to, da je bila super uspešna
sezona, moraš poiskati še tisto, kar bi bilo lahko še boljše, kaj
je treba v programu treninga še dodati, odvzeti. Vedno so izzivi
za naprej. Ne bomo zaspali na lovorikah. Potegnili smo črto pod
sezono, ki je samo še zgodovina. Začele so se že priprave na
novo,« se zaveda Grilc, vesel tudi tako množične podpore, ki jo

Jani Grilc se je v Planici veselil skupaj s Petrom Prevcem, s katerim
sodelujeta že vrsto let.
imajo s strani navijačev: "Zagotovo smo tudi trenerji veseli, da
nas navijači spremljajo in podpirajo. To je nekakšna nagrada.
Veseli to, da je z nami vsa populacija. Lepo je, da imajo ljudje
veselje gledati skoke, da je prisotna pozitivna energija."
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Štiri odličja ostala v Cerkljah
Drugo aprilsko nedeljo je v Cerkljah potekal državni turnir v sankukai
karateju za otroke.

Skupinska fotografija članov Karate kluba Cerklje
BLAŽ FILIPIČ, TRENER KK CERKLJE
Najboljši mladi karateisti in karateistke
iz vse Slovenije, ki so se na turnir uvrstili
preko predhodnih regijskih kvalifikacij,
so se na njem pomerili v treh tekmovalnih disciplinah: športnih borbah, ippon
kumiteju in katah. Na začetku se je domači klub predstavil s skupinskim na-

stopom, na katerem so sodelovali otroci in mladostniki, ki v štirih skupinah
trenirajo sankukai karate pod okriljem
Karate kluba Cerklje. Na tekmovanju je
Cerkljane zastopalo deset tekmovalk in
tekmovalcev, ki so posegli po odličjih
v vseh treh disciplinah. Anže Novak je
osvojil 2. mesto v športnih borbah (kadeti, 5.–4. kyu, nad 40 kg), Tajda Arh 3. me-

Mladi košarkarji
uspešni na turnirjih
DAMJAN KOROŠEC, ŠD KRVAVEC
Najmlajša selekcija v Športnem društvu Krvavec je ekipa U9. Pod vodstvom trenerja
Jake Korošca zelo uspešno nastopajo v državnem prvenstvu, saj so na dveh turnirjih
v Gorenji vasi in v ljubljanskih Stožicah po
dvakrat premagali Union Olimpijo OKŠ s
16 : 13 in 15 : 13 ter LTH Casting Škofja Loka
s 17 : 11 in 20 : 10, z Gorenjo vasjo pa po
enkrat izgubili (13 : 15) in igrali neodločeno
(15 : 15). Tako imajo na majskem turnirju v
dvorani v Cerkljah lepo priložnost, da osvojijo prvo mesto v svoji skupini SKL. Za ekipo
Domačija Vodnik Krvavec igrajo Blaž Zajec,
Nejc Jerman, Matevž Šimnovec, Nik Zalokar,
Andraž Koželj, Bine Močnik, Mark Udir, Tom
Marko, Ožbej Frantar, Matic Ljubeljšek, Urh
Štirn, Urh Šarlija in Manca Ilinčič.

Ekipa Domačija Vodnik Krvavec

sto v katah (starejše deklice abs.), Sara
Merjasec 3.–4. mesto v ippon kumiteju
(starejše deklice abs.) in Lenart Kokalj
3.–4. mesto v športnih borbah (starejši
dečki, 3. kyu, abs.). V klubu si štejemo v
čast, da smo sodelovali pri organizaciji
tega pomembnega tekmovanja. Pridobljene izkušnje pa nam bodo koristile
tudi v prihodnje.
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Atleti odlično začeli
sezono
ANA ŠUBIC
Mladi atleti s Cerkelj so na prvih dveh od šestih tekem za Zlato ligo Gorenjske dokazali,
da se lahko enakovredno kosajo z ostalimi
gorenjskimi atleti. Na prvi tekmi v Kranju
je v začetku aprila nastopilo šestnajst cerkljanskih otrok do 15. leta starosti. Najuspešnejši so bili: v kategoriji U16 Maks Kropar
(1. mesto v skoku v daljino, 2. mesto v metu
vortexa) in Lucija Kropar (4. mesto v skoku
v daljino) ter v kategoriji U 14 Amadej Snedec (1. mesto v metu vortexa), Eva Rosulnik
(3. mesto v teku na 200 m) in Eva Boltežar
(3. mesto v metu vortexa). Na drugi tekmi
so Cerkljani, nastopilo jih je trinajst, svoje
uspehe še nadgradili. Skupaj so pobrali kar
osem odličij: v kategoriji U16 Maks Kropar
(1. mesto v skoku v daljino, 2. mesto v metu
vortexa), Lucija Kropar (1. mesto v skoku v
daljino in 1. mesto v teku na 60 m), v kategoriji U14 Amadej Snedec (1. mesto v metu
vortexa), Eva Boltežar (3. mesto v metu vortexa) in Eva Rosulnik (4. mesto v skoku v
daljino), v kategoriji U8 pa Matevž Teran (3.
mesto v metu vortexa). Tretja tekma bo na
sporedu v začetku maja.

Cerkljanski atleti odlični v Kranju

PRODAJA NOVIH
IN RABLJENIH VOZIL
POOBLAŠČENI SERVIS ZA FIAT
POPRAVILO VOZIL VSEH ZNAMK

VABLJENI v trgovino AGROTEHNIKA
v ŠENČURJU, Beleharjeva 6a.

AKCIJA

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

KLEPARSTVO, LIČARSTVO, MEHANIKA,
POLNJENJE KLIM, OPTIKA, AVTOVLEKA,
VULKANIZERSTVO

POGODBENO SODELOVANJE
Z VSEMI ZAVAROVALNICAMI
- SKLEPANJE AVTOMOBILSKIH ZAVAROVANJ
- CENITVE AVTOMOBILSKIH ŠKOD

Andrej Ambrož, s. p.,
Lahovče 40, 4207 Cerklje
T: 04 252 90 50,
E: info@ambroz.si
www.ambroz.si
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Koledar dogodkov in prireditev
TIC Cerklje na Gorenjskem, Krvavška 1b, 4207 Cerklje na Gorenjskem
T: +386 4 28 15 822, F: +386 4 28 15 822, W: www.tourism-cerklje.si
E: info@tourism-cerklje.si, FB: www.facebook.com/ticcerkljenagorenjskem

Zavod za turizem
Cerklje

Občina Cerklje
na Gorenjskem

TIC Cerklje
na Gorenjskem

Sobota, 30. aprila • Kmečki turizem Pri Mežnarju, Štefanja Gora, ob 20. uri

Sreda, 11. maja • za športno dvorano v Cerkljah, ob 17. uri

TRADICIONALNO PRVOMAJSKO KRESOVANJE NA ŠTEFANJI GORI

BREZPLAČEN PREIZKUS HOJE NA 2 KM

Organizator: Kmečki turizem Pri Mežnarju

Organizator: RK Cerklje, Nacionalni inštitut za javno zdravje in ZD Kranj

Sobota, 30. aprila, in nedelja, 1. maja • za OŠ v Zalogu pri Cerkljah, ob 19. uri

Četrtek, 12. maja • Posestvo Strmol, od 17. do 19. ure

ZAVOŠKI BAL – Zbudi me za 1. maj!

DELAVNICA SVEČNIKI

Organizator: PGD Zalog pri Cerkljah

Krašenje svečnikov iz mavca in izdelava svečnikov iz voščenega papirja

Ves mesec maj • Dom Taber
RAZSTAVA DRAGICE MARKUN Z NASLOVOM KONJI
Organizator: članica društva likovnikov Dragica Markun
Nedelja, 1. maja • Trg Davorina Jenka, nadaljevanje po vaseh, ob 6. uri
PRVOMAJSKA BUDNICA
Organizator: Kulturno društvo Godba Cerklje
Nedelja, 1. maja • zbor pred gostilno Bavant v Dvorjah, ob 9. uri
63. TRADICIONALNA PRVOMAJSKA PARADA
Organizator: AMD Cerklje
Nedelja, 1. maja • Kmečki turizem Pri Mežnarju, Štefanja Gora, ob 13. uri
PODELITEV NAGRAD POHODNIKOM NA ŠTEFANJO GORO
Organizator: Kmečki turizem Pri Mežnarju
Četrtek, 5. maja • Dom Taber, ob 10. uri
DOMOVINI; POMLADNO BRANJE
Organizator: Kulturni klub Liberius Cerklje
Četrtek, 5. maja • Posestvo Strmol, od 17. do 19. ure
DELAVNICA LETALA
Zlaganje papirnatih letal različnih oblik in preizkušanje aerodinamike
Organizator: Grad Strmol v sodelovanju z Marijinim vrtcem
Sobota, 7. maja • Krvavec
ZAČETEK POLETNE SEZONE NA KRVAVCU
Organizator: RTC Krvavec
Sobota, 7. maja • Nogometni center Velesovo, ob 11. uri
NOGOMETNA TEKMA: VELESOVO – RUDAR ŠKALE VELENJE, DEKLICE

Organizator: Grad Strmol v sodelovanju z Marijinim vrtcem
Sobota, 14. maja • Krvavec
URADNO ODPRTJE BIKE PARKA KRVAVEC
Organizator: RTC Krvavec
Sobota, 14. maja • Kulturni hram Ignacija Borštnika Cerklje, ob 16. uri
GORENJSKI UPOKOJENCI POJEJO
Organizator: PZDU Gorenjske v sodelovanju z DU Cerklje
Nedelja, 15. maja • Župnijsko dvorišče v Cerkljah, ob 10. uri
SREČANJE MAMIC NA PORODNIŠKEM DOPUSTU IN NJIHOVIH DRUŽIN
Organizator: Družinski in mladinski center Cerklje
Nedelja, 15. maja • Nogometni center Velesovo, ob 11. uri
NOGOMETNA TEKMA: VELESOVO – KRIM LJUBLJANA, ČLANICE
Organizator: Nogometni klub Velesovo
Nedelja, 15. maja • Kulturni hram Ignacija Borštnika Cerklje, ob 18. uri
KONCERT TRŽAŠKEGA PARTIZANSKEGA PEVSKEGA ZBORA PINKO TOMAŽIČ
Organizator: Združenje borcev NOB
Četrtek, 19. maja • Dom Taber, ob 9.30
STIHOŽITJE SLOVENSKE POEZIJE, V TEDNU LJUBITELJSKE KULTURE
Organizator: Kulturni klub Liberius Cerklje
Četrtek, 19. maja • Posestvo Strmol, od 17. do 19. ure
DELAVNICA KONJI
Izdelava konj na palici, jahalni poligon z izdelanimi konji
Organizator: Grad Strmol v sodelovanju z Marijinim vrtcem
Sobota, 21. maja • Pod Jenkovo lipo Dvorje, prijave od 9. ure dalje, start ob 10. uri

Organizator: Nogometni klub Velesovo

HODIM, DA POMAGAM

Sobota, 7. maja • Nogometni center Velesovo, ob 17. uri

Sobota, 21. maja • Nogometni center Velesovo, ob 14. uri

NOGOMETNA TEKMA: VELESOVO – VISOKO, ČLANI

NOGOMETNA TEKMA: VELESOVO – ZARICA KRANJ, U-13 DEČKI

Organizator: Nogometni klub Velesovo

Organizator: Nogometni klub Velesovo

Nedelja, 8. maja • Nogometni center Velesovo, ob 11. uri

Sobota, 21. maja • Nogometni center Velesovo, ob 17.30

NOGOMETNA TEKMA: VELESOVO – TELEING POMURJE BELTINCI, ČLANICE
Organizator: Nogometni klub Velesovo

Organizator: Lions Klub Brnik

NOGOMETNA TEKMA: VELESOVO – ŽELEZNIKI, ČLANI
Organizator: Nogometni klub Velesovo

Torek, 10. maja • Borštnikova hiša, ob 18. uri

Nedelja, 22. maja • Nogometni center Velesovo, ob 11. uri

BŠK, POMLADNO BRANJE

NOGOMETNA TEKMA: VELESOVO – MARIBOR, ČLANICE

Organizator: Kulturni klub Liberius Cerklje

Organizator: Nogometni klub Velesovo

Sreda, 11. maja • Nogometni center Velesovo, ob 17. uri

Torek, 24. maja • Dom starostnikov Taber

NOGOMETNA TEKMA: VELESOVO – ŠENČUR-VISOKO, U-13 DEČKI

NASTOP FOLKLORE CERKLJE

Organizator: Nogometni klub Velesovo

Organizator: KD Folklora Cerklje

PRIREDITVE | 27
Torek, 24. maja • Borštnikova hiša, ob 18. uri

PRALNICA PERILA

BŠK, POMLADNO BRANJE
Organizator: Kulturni klub Liberius Cerklje
Četrtek, 26. maja • Posestvo Strmol, od 17. do 19. ure
DELAVNICA KROKODILI
Izdelava malih označevalcev za sporočila in izdelava preproste igračke
krokodilčka
Organizator: Grad Strmol v sodelovanju z Marijinim vrtcem
Petek, 27. maja • Kabinska žičnica Krvavec, ob 19. uri
VEČERJA NA ZAJLI
Organizator: Dvor Jezeršek in Gostilna Krištof
Petek, 27. maja • Kulturni hram Ignacija Borštnika Cerklje, ob 20. uri
KONCERT GODBE CERKLJE
Organizator: Kulturno društvo Godba Cerklje
Sobota, 28. maja • Večnamenska športna dvorana v Cerkljah, od 8. do 20. ure
12 UR KOŠARKE
Organizator: Športno društvo Krvavec
Sobota, 28. maja, • Nogometni center Velesovo, ob 11. uri
NOGOMETNA TEKMA: VELESOVO – MARIBOR, DEKLICE
Organizator: Nogometni klub Velesovo
Sobota, 28. maja • Kulturni hram Ignacija Borštnika Cerklje, ob 13. uri
DRŽAVNO SREČANJE OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN SLOVENIJE 2016
Organizator: JSKD, Območna izpostava Kranj
Sobota, 28. maja, in nedelja, 29. maja • Krvavec, ob 11. uri
TRAIL VIKEND KRVAVEC
Organizator: RTC Krvavec
Nedelja, 29. maja • Večnamenska športna dvorana v Cerkljah,
od 8. do 20. ure

Pavec Slavka, s. p.
Ul. 4. oktobra 4, 4207 Cerklje na Gorenjskem
GSM: 041 603 082
Sprejemamo oblačila za kemično čiščenje.
Peremo tudi odeje, gostinsko perilo in vse vrste zaves.
Pranje ter likanje srajc in bluz za 1 EUR.

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
FRANŠIZNA SKUPINA

Z NOVIMI IN RABLJENIMI AVTODELI

AVTOKLEPARSTVO
se priporoča
MILAN KRNIČAR s.p

Računovodske in knjigovodske storitve

Dvorje 93, 4207 CERKLJE
Poslovno in davčno svetovanje
GSM: 041/331 396
Tel./fax: 04/25
26 ulica
75076, 4208 Šenčur
Mlakarjeva
Tel.: 04/279 10 00, faks: 04/279 10 30, www.sconto.si

12 UR NOGOMETA
Organizator: Športno društvo Krvavec
Nedelja, 29. maja • župnijska dvorana v Cerkljah, ob 15. uri
SREČANJE ZA DRUŽINE IN OTROKE S POSEBNIMI POTREBAMI
Organizator: Družinski in mladinski center Cerklje

Test telesne zmogljivosti
ANA ŠUBIC
Krajevna organizacija Rdečega križa Cerklje v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje Kranj in Zdravstvenim domom Kranj tudi letos ob tednu Rdečega križa organizira brezplačen Test hoje na dva kilometra, ki bo potekal v sredo, 11. maja.
Vpisovali bodo med 17. in 18. uro za športno dvorano v Cerkljah
(ob čebelnjaku), kjer bo tudi start in cilj preizkusa hoje. "Preizkus
hoje je enostaven, varen test. Brezplačno bomo merili telesno
zmogljivost ali fitnes indeks, in sicer na osnovi take hitre hoje,
kot jo zmorete, da pri tem ne ogrožate zdravja. Na telesno zmogljivost vplivajo spol, starost, telesna masa in višina, čas hoje in
srčni utrip. Na podlagi rezultatov vam bodo strokovnjaki svetovali ustrezno telesno dejavnost. Preizkus hoje, ki je namenjen
odraslim, lahko opravite večkrat, in sicer v polletnih presledkih,
ter tako sledite izboljšanju telesne zmogljivosti. Pridite športno
oblečeni in obuti ter preverite svojo telesno zmogljivost," vabijo
organizatorji. V primeru slabega vremena bo test hoje 18. maja
ob istem času.

Gradbene storitve Jure Grilc, s. p.
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
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

PROGRAM ZA KMETIJSTVO

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

PROGRAM ZA DOM IN VRT

Sadike Lončnice Gnojila Program za varstvo rastlin Orodje za dom
in vrt Hrana in oprema za male živali Gradbeni program Program
zdrave domače hrane s slovenskih kmetij

Delovni čas: od ponedeljka do petka od 7. do19. ure, sobota od 7. do 13. ure, nedelja od 8. do 11. ure

TRAJNO NIZKE CENE

DEGUSTACIJE

DNEVNE PONUDBE

TEDENSKE AKCIJE ...
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Po naročilu izdelujemo
narezke in obložene kruhke.

Mesarstvo Kmečki hram Iztok Likozar s.p., Trg Davorina Jenka 6, Cerklje

I
ČEVAPČIČ
KOTLETI
OBASE …
PIVSKE KL

Nakupi se seštevajo na kartici zaupanja.

Vozi, kar si.

*Velja ob nakupu preko Renault Financiranja. Velja za financiranje do 48 mesecev, za omejeno vrednost financiranj, odvisno od modela. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na
voljo na Renault.si. **5 let jamstva obsega 2 leti tovarniške garancije in podaljšano jamstvo za 3., 4., in 5. leto ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej in velja ob nakupu preko Renault Financiranja.

Poraba pri mešanem ciklu 3,3–5,6 l/100 km. Emisije CO2 85–127 g/km. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz
prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim
koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.
Renault priporoča

Vaš trgovec
trgovecvvCerkljah
Ljubljanina Gorenjskem
AVTOHIŠA
INCERKLJE
NJENO URADNO IME
PREŠA, D.O.O.,
Slovenska
cesta 51,v4207
Cerklje na Gorenjskem
Naslov
trgovca
eni vrstici

renault.si

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

0% obrestna mera*
5 let jamstva**

