Lokalna novica je kraljica

Novice izpod Krvavca
ČASOPIS OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM I Letnik XIX I September 2016 I Številka 5

Ob občinskem prazniku, 23. septembru,
čestitamo občankam in občanom
občine Cerklje na Gorenjskem.
Franc Čebulj, župan
Občinski svet, Občinska uprava
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FRANC ČEBULJ, ŽUPAN OBČINE CERKLJE
NA GORENJSKEM

Začenja se
gradnja
obvoznice

S simbolično zasaditvijo
lopat se bo 19. septembra
vendarle začela gradnja
obvoznice, ki bo omogočila
razvoj letališča in nova
delovna mesta, poudarja
župan Franc Čebulj.
ANA ŠUBIC,
FOTO: MATIC ZORMAN

• Po dolgoletnih prizadevanjih bodo le
začeli graditi obvoznico mimo letališča.
Koliko bo k 2,6 milijona evrov vredni
investiciji prispevala Občina Cerklje?
"Gre za enega ključnih razvojnih projektov Gorenjske, pomemben je tudi za
slovenske razmere, zato sem zelo zadovoljen, da se bo končno začel. Pobude za
izgradnjo obvoznice so s strani letališča
prišle že pred letom 2000, občina je že
pred več kot desetimi leti sprejela lokacijske načrte, leta 2007 smo z državo in
Aerodromom Ljubljana že podpisali sporazum o sofinanciranju, a se do danes ni
zgodilo nič. Pred tremi leti se je ponovno
začel pritisk s strani potencialnih investitorjev v načrtovanih poslovnih conah,
saj brez obvoznice ni možen razvoj ob letališču. K sreči je vlada prepoznala velik
potencial možnosti razvoja gospodarske
infrastrukture in zagotovila potrebna
sredstva za začetek izvedbe prestavitve
ceste v državnem proračunu. Izvajalec
SGP Pomgrad bo cesto v dolžini 2350 metrov prestavil proti severu, zgradili bodo
tudi tri krožišča in kolesarsko pot. Na
vmesnem, 154 ha velikem območju med
letališčem in novo cesto je predvidenih
več poslovnih con, zanje se zanimajo

predvsem tuji investitorji. Sem optimist
in menim, da bo v desetih letih na tem
območju zraslo kar nekaj zgradb in da
se bodo odprla številna delovna mesta.
62 odstotkov stroškov gradnje obvoznice
bo pokrila Direkcija RS za infrastrukturo, Aerodrom Ljubljana bo prispeval 34,5
odstotka, Občina Cerklje pa 3,5 odstotka
oz. 115 tisoč evrov, ki jih nameravamo
zagotoviti iz komunalnih prispevkov.
Investicija mora biti končana do konca
prihodnjega leta."
• Kako pa potekajo občinske investicije? Kdaj se bo začela največja – gradnja kanalizacije v Gradu?
"Zna se zgoditi, da se bo zamaknila v
prihodnje leto. Med desetimi ponudniki
na javnem razpisu je občina že izbrala
najugodnejšega, a je eden od neizbranih
ponudnikov vložil revizijski zahtevek. Če
bo uspel, bomo z investicijo začeli spomladi, seveda če bo sprejet proračun za
leto 2017. Poleti smo končali drugo fazo
gradnje vodovoda na Zgornjem Brniku,
obenem smo obnovili še cestišče, investicija je bila vredna 126 tisoč evrov. Ta
čas gradimo kanalizacijo in vodovod v
Glinjah, v Lahovčah smo že zgradili dva
manjša odseka kanalizacije, predviden
je tudi manjkajoči odsek kanalizacije na
Spodnjem Brniku. Asfaltirali smo makadamski odsek ceste na Lenartu do meje s

kamniško občino, polovico predvidenega
odseka na cesti Ravne–Stiška vas z ureditvijo ovinka na Škerjančevem, več krajših
odsekov cest v Zalogu in Adergasu, načrtujemo pa še ureditev povezovalne ceste
Zgornji Brnik–Spodnji Brnik mimo žage.
Preplastitev ceste v Lahovčah smo zamaknili v prihodnje leto, saj se še vedno izvajajo priklopi na kanalizacijo, prav tako
pa je v letu 2017 predvidena preplastitev
ceste od naselja Grad do spodnje postaje krvavške žičnice. Sodelujemo pa tudi z
direkcijo za infrastrukturo za obnovo državnih cest. Pripravlja se javni razpis za
izbiro izvajalca za gradnjo kanalizacije v
ulicah Josipa Lapajneta in Andreja Vavkna ter še nekaterih ulicah v Cerkljah, v
naročilu imamo tudi izdelavo projektov
za pločnike v Češnjevku, Cerklje na Kurirski cesti – Dvorje ter v Zalogu po glavni
cesti in proti Cerkljanski Dobravi."
• Kaj pa projekt krvavškega vodovoda?
"Konec meseca bom sklical projektni svet
z vsemi sodelujočimi občinami oz. župani. Vsi tarnajo, da bo težko zagotoviti
sredstva oz. da se bodo investicije lotili le
ob pridobitvi sredstev države ali EU, kar
je postala nekakšna modna fraza. Nepovratnih sredstev je v sedanji finančni
perspektivi žal zelo malo, zato se mi zdi
razmišljanje županov neodgovorno, saj
investicijo načrtujemo že dvajset let. Ve-
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liko investicij smo v občini speljali brez
pomoči EU in države, z dobrim gospodarjenjem, zato menim, da bi vseh pet občin
skupaj v treh ali štirih letih lahko zagotovilo potrebnih 10–11 milijonov evrov, tako
da bi projekt začeli in dokončali. Občina
Cerklje bi plačala največji delež, predlagal
sem, da bi namesto 29 odstotkov, kolikor
bi nam pripadlo po trenutni porabi, prevzeli 37-odstotni delež sofinanciranja oz.
zagotovili štiri milijone evrov, Mestna občina Kranj bi prispevala 23 odstotkov, Občina Šenčur 15 odstotkov, občini Vodice in
Komenda pa slabih 13 odstotkov. Menim,
da se odgovorni po občinah niti ne zavedajo, v kako slabem stanju je obstoječi
vodovodni sistem, da je zastarel, v azbestnem stanju in da so redne okvare predvsem na območjih prodnatega zemljišča,
ki jih k sreči na našem območju ni veliko,
izgube vode pa dosegajo tudi do 55 odstotkov. Župani bi se morali zavedati, da
je nujno treba začeti projekt, tako da se v
nekaj letih zagotovi občanom dobra, kvalitetna in čista pitna voda. Če pa ugotovijo, da ne potrebujejo vode iz krvavškega
zajetja, naj to jasno povedo, v tem primeru se bomo investicije hitro lotili sami. V
Cerkljah bi sicer potrebovali 40 litrov vode
na sekundo, od tega 17 za občino, ostalo
pa za letališče in poslovne cone."
• Zadnjo sejo občinskega sveta je opozicija obstruirala. Kako komentirate
ponoven zaplet?
"Menim, da bi morali svetniki priti na
sejo, saj jo kot župan sklicujem na podlagi Zakona o lokalni samoupravi, Statuta in Poslovnika Občinskega sveta, in
ne v lastnem interesu. Na sejah je tudi
možno uvrstiti dodatne točke na predloženi dnevni red, seveda s posredovanim
gradivom. Vsekakor pa menim, da način, ki so ga zavzeli opozicijski svetniki,
da svetnike iz koalicije za razvoj občine
in župana po obstrukciji redne seje vabijo na sestanke, na katerih naj bi govorili
o njihovih pripombah in razmišljanjih,
vodi le v stagniranje razvoja celotne
Občine Cerklje. Naj omenim le tri od 16
točk, ki bi se obravnavale in potrdile na
zadnji seji: sprejem letošnjih občinskih
nagrajencev, z obstrukcijo so zamaknili

tudi sprejem sprememb OPN za potrebe
enega najbolj rastočih podjetij v občini,
ki načrtuje več kot milijon evrov vredno investicijo in odprtje novih delovnih
mest, ter kot tretje možnost pridobiti pozitivno mnenje za pripravo neobvezujoče
ponudbe za nakup deleža v RTC Krvavec.
Pri vsem tem je treba poudariti, da je bilo
moje razmišljanje pa tudi svetnikov za
razvoj občine Cerklje ter seveda obrtnikov in podjetnikov, ki so se že dogovarjali
za oblikovanje konzorcija za skupen odkup dodatnega deleža v RTC Krvavec, da
bi nakup deleža s strani občine pomenil
podporo našim obrtnikom in podjetnikom. Seveda bi bilo pred nakupom treba
izvesti podroben pregled samega podjetja. Občina Cerklje želi vstopiti v lastništvo RTC Krvavec iz naslednjih razlogov:
da pomaga obrtnikom in podjetnikom in
da skupaj zagotovimo večinski delež (občina in obrtniki-podjetniki) v gospodarski družbi, da se zagotovi varovanje tega
območja, predvsem vodnih virov, in da
Občina Cerklje pristopi h kompletni ureditvi ceste in parkirnih prostorov na Jezercih, kar pomeni spodbudo za nadaljnji razvoj ene najpomembnejših panog v
Sloveniji – turizma. Vsekakor se nameravam pogovarjati z opozicijo na temelju
vprašanj, ki zadevajo razvoj občine, ne pa
nekih domnev, ki, kot sem dejal, nimajo
nobenega stvarnega pomena in ki s tem
povzročajo mnogo dela občinski upravi.
Se pa bojim in čutim, da bo prišlo do nadaljnjih zapletov, kar pomeni najmanj
predčasne lokalne volitve za občinski
svet. V tem trenutku še ni narejeno veliko škode, dolgoročno pa bo tako ravnanje
zagotovo imelo tudi finančne posledice,
tako zaradi nepravočasno pripravljenih projektov za pridobitev sredstev na
državnem nivoju oz. ministrstvih ter
razpisih EU kot tudi zaradi nesprejetih
proračunov, prostorskih aktov itd. Zato
javno pozivam vse svetnice in svetnike iz
opozicije (Lista Za Vas, SDS, Lista tudi mi
smo del vas, Lista obrti in podjetništva in
turizma), da svoje poslanstvo opravljajo
odgovorno, razumno, v dogovarjanju. V
dobro občine naj možnost dajo tistim, ki
želijo nadaljnji razvoj občine Cerklje."

Spoštovane občanke, spoštovani občani,
obveščamo vas, da bo zobozdravstvena ordinacija za odrasle ORTO4U, zobozdrav
stvena dejavnost, d. o. o., Elizabeta Zaletel, dr. dent. med., spec., od 3. 10. 2016 dalje
delovala na novi lokaciji, in sicer v Socialno varstvenem zavodu Taber, Šmartno 70,
4207 Cerklje na Gorenjskem.

Ni jih bilo
na sejo
ALEŠ SENOŽETNIK
Svetniki SDS, Liste za vas, Liste obrti, podjetništva in turizma ter Liste
tudi mi smo del vas se protestno niso
udeležili septembrske seje občinskega sveta, zaradi česar svetniki niso
mogli potrjevati predlaganih sklepov
dnevnega reda. Razloge za obstrukcijo so navedli v pismu, naslovljenem
na župana Franca Čebulja, koalicijske
svetnike ter občinsko upravo. Čebulju
očitajo negativno prikazovanje dela
opozicije v medijih in javnih nastopih.
Jedro spora se vrti okoli predlaganega odkupa RTC Krvavec ter izgradnje
Doma Taber, navajajo pa tudi, da se
na ravni občinskega sveta podajajo zavajajoče informacije, ki so podlaga za
odločanje o predlaganih sklepih. Med
drugim zahtevajo tudi sprejem etičnega kodeksa ter novega poslovnika in
snemanje ter javno objavo vseh sej.
Županu in koaliciji so predlagali sestanek, na katerem bodo poskušali najti skupne točke in se uskladiti
glede nadaljnjega dela sveta. Če dogovora ne bo, predlagajo njegovo razpustitev. Do sestanka je prišlo v sredo popoldne, po zaključku redakcije
Novic izpod Krvavca. Kot so zapisali
opozicijski svetniki, bodo do ureditve
razmer na voljo le preko dopisnih sej.
Do ene je v začetku tedna tudi prišlo.
Na njej so brez glasu proti podprli
predlagane kandidate za občinska
priznanja, ki jih zaradi nesklepčnosti
niso mogli na redni seji sveta.
Odziv župana je predstavljen v intervjuju.

Obvestilo
Občina Cerklje na Gorenjskem obvešča,
da je na svoji spletni strani in oglasni de
ski objavila 2. JAVNO ZBIRANJE PONUDB
za prodajo stavbnih zemljišč v lasti Obči
ne Cerklje na Gorenjskem, in sicer za ne
premičnini: parc. št. 431 in 432/17, obe
k.o. 2118 – CERKLJE, v skupni izmeri 1354
m2, ki v naravi predstavljata nezazidani
stavbni zemljišči ob Slovenski cesti v na
selju Cerklje. Nepremičnini se prodajata
kot celota.
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Odprto pismo občankam in občanom
občine Cerklje na Gorenjskem
SPOŠTOVANI PREBIVALCI OBČINE, V
KATERI SE NAJBOLJE ŽIVI V SLOVENIJI!
To so na podlagi šestih kriterijev pred nekaj meseci izračunale in objavile Moje Finance. Vsi skupaj smo lahko ponosni na
tak kopliment. Prav tako kot na celo vrsto
drugih pokazateljev, da je občina Cerklje
na Gorenjskem v zadnjih letih doživljala
preporod v zagotavljanju večje kakovosti
življenja, razvoja infrastrukture, podjetništva, še posebej turizma in drugih
dejavnosti. To pomeni, da smo dobro gospodarili z občinskim premoženjem, ki
smo ga plemenitili tudi z državnimi in
evropskimi sredstvi, umnim odločanjem
in stalnim gledanjem v prihodnost, ki
mora biti še boljša za vse sedanje in prihodnje generacije.
To je ves čas moje vodilo županovanja v
Cerkljah na Gorenjskem. Odprtost za pobude vseh, ki želijo napredek zase in za

V DMC znova pestro
V Družinskem in mladinskem centru Cerklje
(DMC) so septembra ponovno začeli s programi. "Popoldnevi so namenjeni druženju
otrok, pomoči pri domači nalogi in učenju.
Ob torkih ob 9. uri se srečujejo mamice na
porodniškem dopustu, veseli bomo tudi nosečnic. Prve srede ob 20. uri v mesecu bodo
letos namenjene pogovorom za pare. To je
čas, ki ga par nameni predvsem drug drugemu in pogovorom o temah, za katere mogoče drugače ne najdemo časa. Obogatijo pa
nas tudi razmišljanja in pogledi drugih," je
pojasnila vodja DMC Nataša Hanuna. Prav
danes, 16. septembra, ob 10. uri začenjajo
z igralnimi uricami za najmlajše in druženjem za njihove varuhe, v ponedeljek, 19.
septembra, ob 19. uri lahko obiščete obnovitvene ure angleščine, v četrtek med 17. in
19. uro pa ustvarjalnice za otroke. "Mladim
so namenjeni večeri, vsak prvi petek in vse
sobote pa še marsikaj drugega. Ta mesec
smo bili na srečanju oratorijskih animatorjev v Želimljah, pripravili smo oratorijski
večer, jutri gremo v Stično," je povedala Hanunova. Medse vabijo tudi prostovoljce za
učno pomoč, ki jo potrebuje veliko šolarjev,
veseli pa bodo tudi tistih, ki bi s svojimi talenti lahko obogatili program DMC.

celotno skupnost je predstavljala temelj
županovanja. Seveda vedno z merili dobrega gospodarjenja z javnimi sredstvi
in njihovega plemenitenja. Nikoli pa brez
analize, kaj dobrega bo katera od odločitev prinesla prebivalcem občine Cerklje
na Gorenjskem in občini sami. Tako so
predlogi, ki jih je v potrditev dobival občinski svet, bili večrat premišljeni, razpravljani in utemeljeni z odgovori, kaj
razvojnega prinašajo občini Cerklje na
Gorenjskem, ki z letališčem Brnik zagotavlja okno v svet celotni Sloveniji.
Tak mehanizem odločanja je sicer vgrajen v demokratičnost delovanja lokalnih
skupnosti pri nas. Vendar pa ga lahko
poganja samo takšna vsebina, ki zagotavlja napredek in zadovoljstvo občanov,
ki ga najbolj verodostojno izražate na
volitvah za vsakokrat štiriletni mandat
izvoljenih občinskih funkcionarjev: župana in občinskih svetnikov. Zadnje volitve (pravkar bo že dve leti od takrat) so
v Cerkljah na Gorenjskem interesno in
politično povsem uravnotežile politično
sliko: osem svetnikov je bilo izvoljenih
za koalicijo moje županske kandidature in osem iz opozicijskih političnih
krogov. Interesno uravnotežen občinski
svet je dajal obete, da bomo ohranjali
kombinacijo pluralizma kot temelja demokracije na občinski ravni in modrost
odločanja o vseh pomembnih javnih zadevah v korist občanov in občank Cerkelj
na Gorenjskem.
Po dveh letih delovanja se kaže, kot da
bi se že preveč najedli belega kruha. Izjemno spoštujem vse demokratične načine izražanja interesov občanov – volivcev, na osnovi mandatov, ki ste jih z
izvolitvijo podelili občinskim svetnikom.
Zato sem se pred dvema letoma veselil
političnega ravnotežja v takrat na novo
izvoljenem Občinskem svetu Občine Cerklje na Gorenjskem. Pa se je kmalu izkazalo, da interes opozicijskega ravnotežja ni več v novih oblikah in spodbujanju
Občine Cerklje na Gorenjskem, ampak v
prizadevanjih za politikantske interese.
Ti pa niso izbirali sredstev za javno delitev na naše in vaše. Ne glede na ceno
in pričakovanja volivcev, ki ste izvolili
občinske svetnike.
Zdaj je čas, da se odločimo za občino
Cerklje na Gorenjskem ali za ozke politi-

kantske interese. Zdaj je čas, da ponovno
ločimo zrnje od plev, in zdaj je čas, da v
demokratičnih postopkih in vsebinskih
razpravah gospodarno razporejamo
sredstva občinskega proračuna. Z eno
največjih investicij v občini Cerklje na
Gorenjskem sploh – Domom Taber – smo
dokazali, da se lahko gremo tudi velikih
projektov. Dom posluje odlično, na čakalni listi za nove vselitve pa je več kot
sto prosilcev. Ali ni to dovolj jasen dokaz
modrosti vodenja Občine Cerklje na Gorenjskem?
Na celo vrsto nizkih udarcev in groženj
občinske opozicije v obliki javne diskreditacije dela Koalicije za razvoj Občine
Cerklje ne bi bilo vredno sploh odgovarjati. Če za svoje interese ne bi uporabljala izmišljotin in neresnic. Svetniki, ki
delujejo v posameznih odborih, se pritožujejo, da so iz njih izločeni. Komunalni prispevek je odmerjen na osnovi
občinskega odloka in je v prid ljudem.
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem je potrjen in deluje; cenitev za
vsako spremembo pa je s strani sodno
zapriseženega cenilca tako ali tako že
zakonska zaveza, ki pa je nikoli nismo
spregledali ali izpustili. Imenovanje poslovodstva Doma Taber je v proceduri, ki
jo vodi Svet zavoda. O nakupu lastniškega deleža v RTC Krvavec pa tako ali tako
še nismo odločali. Soglasje za pripravo
nezavezujoče ponudbe namreč še zdaleč ne nadomešča soglasja občinskega
sveta o nakupnih postopkih, za katera
pa bom, če bo do njih prišlo, skrbel, da
bodo racionalni, transparentni in dolgoročno ekonomsko vzdržni. S sedanje
perspektive vidim realno možnost, da
bi se takega projekta lotili v konzorciju
vseh zainteresiranih.
Moj poziv je, da se vsi izvoljeni svetniki
Občine Cerklje na Gorenjskem začnete
odločati tako po svoji vesti kakor tudi
v interesu lokalne skupnosti. Cerklje
na Gorenjskem nam bodo hvaležne, da
smo tudi v današnjih časih znali najti
modre odločitve, ob vsem spoštovanju
političnih različnosti. Saj to je temelj
demokratičnega odločanja in sobivanja.

FRANC ČEBULJ,
ŽUPAN OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM
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Obvestilo zavezancem za plačilo nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča (NUSZ)
Spoštovani,
v času od 6. junija 2016 do 6. julija 2016 je na Občini Cerklje
na Gorenjskem potekala javna razgrnitev evidenc podatkov za
odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljevanju: NUSZ). V tem času ste nam zavezanci za plačilo NUSZ
(lastniki oz. uporabniki nepremičnin) posredovali pripombe na
podatke, ki smo vam jih z obvestilom posredovali na vaš naslov.
Po pregledu in obravnavi vseh pripomb ugotavljamo, da se največ pripomb nanaša na določitev opremljenosti objekta s posamezno vrsto komunalne opreme. Sledijo pripombe glede površine nepremičnine, ki je predmet odmere, namembnosti objekta
ter njegovega lastništva.
Pojasnjujemo vam, da je Občina Cerklje na Gorenjskem pri določitvi komunalne opremljenosti izhajala iz javno dostopnih baz
podatkov posamezne vrste komunalne infrastrukture. V primeru
opremljenosti stavb s t. i. »kolektivno komunalno opremo«, ki jo
predstavljajo asfaltna cesta s pločniki, asfaltna cesta brez pločnikov, makadamska cesta, javna razsvetljava, urejenost zelenih in
rekreacijskih površin in površinsko odvodnjavanje voda s prometnih površin, se smatra, da so z njo opremljeni vsi objekti v naselju, v katerem tovrstna komunalna oprema obstaja. Pri obračunu
NUSZ se torej upošteva opremljenost s prej navedeno opremo.
Pri določitvi površine objektov so bili upoštevani podatki registra

nepremičnin (REN), ki ga vodi Geodetska uprava, in sicer podatki
o celotni površini objekta – torej podatki o površini vseh prostorov v stavbi, neto tlorisna površina – NTP. V primeru odmere nadomestila za nezazidano stavbno zemljišče je upoštevana površina parcele, kjer je na njej gradnja dejansko mogoča.
Pri pripombah na zapis lastništva oz. na netočno delitev lastništva nepremičnine smo sledili vašim pripombam in v evidenci
spremenili obstoječe zapise.
Po pregledu vseh pripomb, ki ste jih podali na komunalno opremljenost naselij s telefonskim omrežjem (6 točk) in komunalno
opremljenost: cesta s pločnikom (8 točk) oziroma cesta brez
pločnikov (5 točk), je Občina Cerklje na Gorenjskem sprejela naslednjo odločitev:
– Plačilo NUSZ za telefonsko omrežje (6 točk) se ukine v vseh
naseljih, kar pomeni nižjo odmero plačila NUSZ.
– Plačilo NUSZ za asfaltno cesto s pločniki se poleg naselij
Cerklje na Gorenjskem in Velesovo določi tudi v naslednjih naseljih: Dvorje, Adergas, Spodnji Brnik, Zgornji Brnik, Lahovče,
Vopovlje in Vašca. Zavezanci za plačilo nadomestila v navedenih naseljih (razen Cerklje na Gorenjskem in Velesovo) boste
torej obremenjeni z dodatnimi 3 točkami.
Lepo pozdravljeni!
Župan
Franc ČEBULJ

Mirko Florjančič s.p., Goriče 33b, 4204 Golnik

NOVO! SALON PARKETA IN TALNIH OBLOG
Poslovna cona A18, Šenčur, T: 041/705-234
Delovni čas: pon.–pet. od 8. do 18. ure, ostalo po dogovoru

parket, brušenje in lakiranje, oljenje, vinyl,
zunanje terase, laminati, tekstil, guma, merjenje vlage v estrihu, izsuševanje prostorov.
NA PARKET 30 LET GARANCIJE
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Jožef Močnik bo častni občan
V petek, 23. septembra, ob 19. uri ste vabljeni v Kulturni hram Ignacija Borštnika
na osrednjo slovesnost ob občinskem prazniku. Letos devet občinskih nagrajencev.
no gasilsko tehniko in opremo, njegovi operativni člani se redno strokovno
izobražujejo. Društvo aktivno sodeluje
pri medsebojnem povezovanju ljudi v
domači vasi in v občini. Veliko časa namenijo tudi za vzgojo mladih gasilcev.
Predlagatelj: župan Franc Čebulj

MALA PLAKETA

Jožef Močnik / Foto: Aleš Senožetnik

ČASTNI OBČAN
Naziv častni občan Občine Cerklje prejme Jožef Močnik iz Cerkelj za dolgoletno aktivno udejstvovanje na kulturno-umetniškem področju, za doprinos
k podobi glasbene kulture cerkljanske
občine in širši prepoznavnosti Občine
Cerklje. Še zlasti je pomembno njegovo
delovanje pri Komornem moškem pevskem zboru Davorina Jenka, ki ga od
leta 1973 z dvema krajšima prekinitvama vodi še danes, zbor pa je v tem času
prejel štiri bronaste in srebrno plaketo
na Naši pesmi v Mariboru ter zlato priznanje na Regijskem tekmovanju odraslih pevskih zasedb v Škofji Loki. Prav
pod njegovim vodstvom je zbor stopil
in obstal med najboljšimi slovenskimi
moškimi pevskimi zbori. Za delo na kulturnem področju je dobil že več priznanj.
Predlagatelj: Kulturno društvo Davorin
Jenko

Malo plaketo Občine Cerklje prejme Metod Kropar z Zgornjega Brnika za dolgoletno prizadevno, vsestransko aktivno in predano delo v PGD Zgornji Brnik
ter za doprinos pri gradnji gasilskega
doma, kjer se je izkazal kot priden delavec in izkušen svetovalec. Kot poveljnik
društva je zelo strokovno podkovan, pod
njegovim vodstvom pa so vse intervencije izpeljane strokovno in natančno.
Doslej je prejel že vrsto gasilskih odlikovanj in priznanj. Predlagatelj: PGD Zgornji Brnik

NAGRADA
Nagrado Občine Cerklje prejme Janez
Ivan Kropivnik z Zgornjega Brnika za
aktivno sodelovanje pri kulturni in drugih dejavnostih v Društvu upokojencev
Cerklje ter za aktivno delovanje na različnih področjih družbenega življenja. Je
priljubljen izvajalec skečev, piše pesmi
in prozo, uspešno se preizkuša v kiparjenju, rezbarjenju in slikarstvu, prislužil
si je tudi naziv rokodelski mojster. Ljubiteljsko se ukvarja s folkloro, požrtvovalno deluje v PGD Zgornji Brnik, je dolgoletni član Jamarske zveze Slovenije, bil je
predsednik KS in kasneje VS Zgornji Brnik, 54-krat je daroval kri. Za svoje delo
je prejel že vrsto priznanj. Predlagatelj:
Upravni odbor DU Cerklje

VELIKA PLAKETA

PRIZNANJA

Veliko plaketo Občine Cerklje prejme
Prostovoljno gasilsko društvo Lahovče
ob 90-letnem delovanju. Društvo je bilo
ustanovljeno leta 1925, kljub spremembam v delovanju pa se je organizacijsko
in tehnično uspešno razvijalo. Zgradili
so nov gasilski dom in nabavili potreb-

Priznanje Občine Cerklje prejme Milan
Šter z Zgornjega Brnika za zavzetost in
stalno pripravljenost sodelovati pri delih v dobrobit PGD Zgornji Brnik in vasi
ter za posebej izkazano požrtvovalnost
pri gradnji novega gasilskega doma.
Prostovoljno delo opravlja z velikim ču-

tom za pomoč ljudem v stiski. Prejel je
že več gasilskih priznanj in odlikovanj.
Predlagatelj: PGD Zgornji Brnik
Priznanje Občine Cerklje prejme Dragica Jerič iz Cerkelj za pozitivne dosežke
pri dolgoletnem vodenju občinskih financ, ki jih je v občinski upravi vestno
in odgovorno vodila od samih začetkov
občine. Ob upokojitvi si zasluži tudi uradno priznanje, predvsem pa zahvalo za
neposredni prispevek k razvoju občine.
Predlagatelj: Svetniška skupina Liste Za
Vas
Priznanje Občine Cerklje prejme Roman
Šter z Zgornjega Brnika za dolgoletno
vestno in strokovno opravljanje dela
strojnika in voznika gasilskega vozila
na intervencijah PGD Zgornji Brnik ter
prostovoljno delo pri gradnji gasilskega
doma, ki je vidno na izvirnem gasilskem
emblemu v novi dvorani, na stopnicah,
okenskih policah, niši s kipom sv. Florjana, portalu na vhodnih vratih ... Prejel
je že veliko gasilskih odlikovanj in priznanj. Predlagatelj: PGD Zgornji Brnik
Priznanje Občine Cerklje prejme Alojzija
Škerjanec iz Adergasa za predano prostovoljno delo v Društvu upokojencev
Cerklje in drugih organizacijah. Je ena
od pobudnic in ustanoviteljic skupine
starejših in invalidnih oseb Zimzelen
ter pobudnica za pristop k vseslovenskemu programu Starejši za starejše, v katerem kot prostovoljka obiskuje starejše
občane na domu. Dodelitev priznanja
podpira tudi ŠD Adergas, kjer že več kot
10 let deluje kot prostovoljka in vodi administrativno-finančne zadeve.
Predlagatelj: Upravni odbor DU Cerklje
Priznanje Občine Cerklje prejme Klavdija Frelih z Zgornjega Brnika za vložen
trud in prostovoljno delo v dobrobit PGD
Zgornji Brnik in lokalne skupnosti. Vestno uči mlade gasilce, uspešno deluje v
VS ter se stalno prizadeva za razvoj domačega kraja in občine. Je predsednica
komisije za članice in sodeluje v komisiji na nivoju regije, redno sodeluje tudi
pri organizaciji prireditev v vasi. Leta
2010 je postala občinska svetnica.
Predlagatelja: VS Zgornji Brnik in svetniška skupina Lista za razvoj vasi pod
Krvavcem

V znamenju obletnic

Martin Jenko

Na Osnovni šoli Davorina Jenka bodo
22. oktobra praznovali okrogle obletnice
šolskih zgradb v Cerkljah, podružnične
šole v Zalogu in Vrtca Murenčki.

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

ALEŠ SENOŽETNIK
Osnovno šolo Davorina Jenka Cerklje v tem šolskem letu
obiskuje 756 učencev, od tega 83 prvošolcev, ki so v šolske
klopi sedli v treh oddelkih v matični šoli in v podružnični
šoli v Zalogu. »Če si bomo pri vzgoji otrok znali prisluhniti
in si pomagati, slišati in upoštevati nasvete ter komunicirati na visokem, spoštljivem nivoju, je zadovoljstvo na
vseh straneh zagotovljeno,« staršem sporoča ravnateljica
šole Damijana Božič Močnik, ki poudarja tudi vzgojno, in
ne zgolj izobraževalno vlogo osnovnih šol.
Vodstvo šole so med poletjem zaposlovala obnovitvena dela
v Vrtcu Murenčki, ki spada v Javni zavod Osnovne šole Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem. V štirih igralnicah so
zbrusili parket, ga na novo premazali, prebelili stene, uredili prezračevanje in zamenjali dotrajana notranja vrata z
novimi, varnimi vrati.
Glavni letošnji dogodek bo potekal 22. oktobra ob dnevu
šole, ko bodo obeležili petdesetletnico šolske stavbe v Cerkljah, šestdesetletnico zgradbe Podružnične šole Zalog ter
15 let starega dela vrtca.
Letos bodo nadaljevali projekt Brati pomeni početi podvige,
ki so ga začeli lansko leto. Z njim med šolarji spodbujajo branje, saj ugotavljajo, da ti branje vse pogosteje zamenjujejo za
zabavo na računalnikih in mobilnih telefonih.
»Povezujemo se tudi z lokalno skupnostjo in spoznavamo
bogato kulturno dediščino občine. Letos bodo učenci raziskovali grad Strmol, Petrovčevo, Boršnikovo in Hribarjevo hišo,
skladatelja Davorina Jenka in Plečnikova dela, kovaštvo,
pletilstvo ter muzeje v občini, spominski park …« dodaja
ravnateljica šole, na kateri so se učenci lansko leto preizkusili tudi kot medvrstniški mediatorji, usposobljeni za reševanje sporov, do katerih včasih pride med sošolci.
Božič Močnikova pravi, da tovrstnih primerov sicer ni veliko, sodelovanje s starši pa je, z zelo redkimi izjemami, zelo
dobro.

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

KMETIJA PR´ KOVČET
BOŠTJAN JENKO, s.p.
Pšata 12, 4207 Cerklje
gsm: 064/134-910, tel.: 04/252-30-14
e-pošta: prkovcet@gmail.com

PRODAJA: d omačih mesnih izdelkov, pridelanih na tradicionalni način
STORITVE: s toritve klanja, razseka in izdelava mesnih izdelkov
MED

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

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

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

Tel.: 04 252 91 30
Odprto vsak dan od 7. do 23. ure, ob četrtkih od 7. do 12. ure.

Primož Hudobivnik s.p.
Dvorje 55, 4207 Cerklje, tel.: 041 353 774
Prodaja in dostava kurilnega olja.

Razrez in čiščenje hišnih cisteren.

Ravnateljica Damijana Božič Močnik v obnovljenih prostorih vrtca

Prodaja in razvoz slovenskih peletov,
briketov in premoga.

JMJ D.O.O., PRAPROTNA POLICA 23, CERKLJE
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Želim, da postanemo najboljši
Zdravko Kastelic: "S ponosom ugotavljam, da je za nami odlično prvo leto delovanja."
ZDRAVKO KASTELIC, V. D. DIREKTORJA DOMA TABER
Zgodovina razvoja Doma Taber sega kar nekaj let nazaj, ko
so bili pripravljeni prvi projekti, sledil je čas gradnje in nato
prevzem zgradb. Doma še zdaleč ne predstavljajo zgolj lepi
prostori, ampak mu dajejo odločilen pečat stanovalci kot zaposleni, ki s svojo prisotnostjo, pozitivno energijo, srčnostjo in
strokovnostjo oblikujejo dušo Doma.
Dom Taber je prvi in edini ponudnik tovrstnih storitev na območju občine Cerklje. Poseben poudarek daje dvema bivalnima enotama za dementne, kjer sicer dandanes ponudbe primanjkuje.
Prvo leto ima za stanovalce in zaposlene poseben pomen. Za
določen del kolektiva predstavlja Dom boljše pogoje za delo,
za druge prvo zaposlitev, za nekatere pa izziv v zadnjih letih
pred upokojitvijo, da s svojimi bogatimi izkušnjami pripomorejo k temu, da naš Dom nudi varno okolje in je resnično
pravi dom za naše stanovalce. Marsikaj se je zgodilo v tem
prvem letu. Mali vodstveni ekipi je uspelo zaposliti kvalitetne in strokovne sodelavce in v petih mesecih napolniti Dom.
S številom stanovalcem je raslo tudi število zaposlenih. Ves
čas smo si skupaj prizadevali za spoštljive, iskrene in odkrite
medsebojne odnose. Postavili smo svojo vizijo, poslanstvo in
vrednote, ob vsem tem pa pridobivali nove izkušnje. Trudimo se, da vsak posameznik kvalitetno in srčno opravi svoje
delovne naloge, ob tem pa čuti pripadnost Domu. Razvijamo
program promocije zdravja na delovnem mestu, spodbujamo
neformalna druženja svojih zaposlenih in sodelovanje z drugimi domovi. V rekordnem času smo pridobili certifikat Družini prijazno podjetje, s katerim želimo poudariti, da nam je
veliko do zadovoljstva zaposlenih, ki bodo na ta način morda
še lažje usklajevali poklicne in družinske obveznosti.
Trenutno je v Domu Taber 151 stanovalcev. Za njih skrbi 72
zaposlenih, poleg teh imamo štiri pripravnike, štiri študente,
javno delavko in delavko v okviru programa usposabljanja na
delovnem mestu. Skupaj nas je torej 233. Za organizacijo nemotenega delovanja in poslovanja je od nas vseh pričakovati
resno in odgovorno delo za opravljanje osnovne dejavnosti –
to je skrb za naše stanovalce.
Hvala, dragi stanovalci, da cenite naša prizadevanja za vas,
da ste hvaležni, in hvala tudi, da nas prijazno opozorite na
morebitne pomanjkljivosti. Hvala tudi vam, dragi sodelavci,
da ste svoje delo v prvem letu odlično opravili.
Zame vodenje pomeni usmerjanje zaposlenih, da s skupnim
dogovarjanjem in usklajevanjem sprejmemo najboljše možne
odločitve za dobro delovanje in skrb za naše stanovalce. Skupaj
smo močni in lahko veliko dosežemo, posameznik v taki organizaciji ne more izstopati. Moj cilj je že od začetka poslovanja
Doma jasen in ga večkrat poudarjam: ŽELIM, DA POSTANEMO
NAJBOLJŠI, in to nam tudi uspeva, saj si upamo slediti svojim
sanjam. Želim si, da postanemo v slovenskem prostoru prepoznavni po kakovostnih storitvah, dobrem razumevanju med
stanovalci in zaposlenimi ter odprti za novosti in spremembe.
To bomo dosegli skupaj, saj verjamem, da imamo znanje, izkušnje in voljo. Kjer pa je želja in volja, je vedno tudi pot.

Zdravko Kastelic / Foto: Janez Kuhar
Naša vizija je, da smo vsi aktivno vključeni v oblikovanje in
načrtovanje sprememb ter delovnih procesov. Prav vsak od
nas lahko s kakšnim predlogom prispeva k boljšemu delovnemu vzdušju in doda delček sebe k uspešni zgodbi. Prijazni
medsebojni odnosi so naš vsakodnevni izziv, saj vemo, da so
nasmeh, topla beseda in občutek zaželenosti ravno tako pomembni kot odlično opravljena storitev. Želim, da vsi čutimo
pripadnost Domu, da smo kot ena velika družina. Vsi zaposleni smo se zavezali, da bomo na osnovi izraženih potreb in pričakovanj svojih stanovalcev zagotavljali kakovostne storitve
ter le-te nenehno prilagajali in izboljševali v skladu s potrebami in željami stanovalcev.
Zahvaljujem se vsem, ki so na kakršen koli način prispevali k realizaciji projekta. Posebna zahvala gre županu Občine
Cerklje Francu Čebulju, Občinski upravi in Občinskemu svetu.

Stanovalka pisala Pahorju
Stanovalka Doma Taber Helena Vončina je ta mesec poslala dopis
predsedniku republike Borutu Pahorju, v katerem ga prosi, naj skuša vplivati na to, da bi v Domu zadržali dosedanjega v. d. direktorja
Zdravka Kastelica. Pri tem navaja, da Kastelica, ki se sicer zaradi
nedoseganja izobrazbenih kriterijev spomladi ni mogel prijaviti na
razpis za direktorja, podpira velika večina stanovalcev in zaposlenih, saj jih je peticijo proti njegovi zamenjavi podpisalo kar 191.
Vončinova, tudi pobudnica peticije, v dopisu opozarja še, da občinski svet zaradi nestrinjanja nekaterih svetnikov še vedno ni sprejel
novega akta o ustanovitvi zavoda, zaradi česar ne stanovalci ne zaposleni nimajo svojega predstavnika v svetu zavoda. Izpostavila je
tudi težave stanovalcev s prevozi k zdravnikom specialistom, ki jih
ureja Zdravstveni dom Kranj.
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Izdelava osnutka SD OPN – št. 4

10 dni po objavi sklepa in izdelavi
strokovnih podlag in utemeljitev

Priprava gradiva za objavo SD
OPN – št. 4 na portalu ministrstva,
pristojnega za prostor

5 dni po potrditvi osnutka SD
OPN – št. 4 s strani Občine

Pridobitev prvih mnenj NUP in
odločbe o izvedbi celovite presoje
vplivov na okolje (CPVO)

v skladu z zakonsko
predpisanimi roki

Izdelava dopolnjenega osnutka
SD OPN – št. 4 in priprava gradiva
za prvo obravnavo na občinskem
svetu

15 dni po uskladitvi s prvimi
mnenji NUP

SKLEP
o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega
prostorskega načrta Občine Cerklje na Gorenjskem spremembe št. 4 (krajše: SD OPN – št. 4)

Prva obravnava odloka o SD OPN
– št. 4 na občinskem svetu

v skladu s postopkom, ki ga
vodi Občina

1. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo prostorskega načrta)
1) S tem sklepom se določa priprava sprememb in dopolnitev Občinskega
prostorskega načrta Občine Cerklje na Gorenjskem – sprememba št. 4.

Javna razgrnitev in javna obravnava
dopolnjenega osnutka SD OPN
– št. 4

minimalno 30 dni

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

5 dni po zaključku javne
razgrnitve

Izdelava predloga na podlagi
stališč do pripomb ter predlogov
javnosti ter priprava gradiva za
objavo predloga SD OPN – št. 4
na portalu ministrstva, pristojnega
za prostor

10 dni po sprejemu stališč do
pripomb

Priprava usklajenega predloga SD
OPN – št. 4

15 dni po uskladitvi z drugimi
mnenji NUP

Druga obravnava in sprejem
odloka o SD OPN – št. 4 na
občinskem svetu

v skladu s postopkom, ki ga vodi
Občina

28. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Cerklje na Gorenjskem –
spremembe št. 4 (krajše: SD OPN – št. 4)
Na podlagi 46. Zakona o prostorskem načrtovanju - ZPNačrt (Uradni list
RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11
– ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in
14/15 – ZUUJFO) in 30. člena Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem
(Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 3/2010 in 1/2015) je
župan Občine Cerklje na Gorenjskem dne 26.08.2016 sprejel

2)	Občinski prostorski načrt je bil sprejet z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 4/14) (v nadaljevanju: OPN) in je stopil
v veljavo 01. 10. 2014. OPN je temeljni prostorski razvojni dokument
občine, ki predstavlja hierarhično nadrejen prostorski akt tudi vsem občinskim podrobnim prostorskim načrtom (v nadaljevanju: OPPN).
3)	Za območje EUP LT8 je predpisano urejanje z veljavnim Občinskim podrobnim prostorskim načrtom za območje L8 Poslovni kompleks Brnik
(v nadaljevanju: OPPN L8). Spremembe in dopolnitve OPN so predvidene zaradi preveč podrobne določenosti besedilnega in grafičnega
dela OPN za območje EUP LT8.
4)	Pobuda za spremembe in dopolnitve OPN (v nadaljevanju: SD OPN)
je bila podana s strani zainteresiranega pobudnika, ki ima kot lastnik
večinskega deleža zemljišč na obravnavanem območju interes za razvoj
poslovno logistične cone.
2. člen
(območje, predmet načrtovanja in vrsta postopka, po katerem
se izvedejo SD OPN – št. 4)
1)	SD OPN – št. 4 se nanašajo izključno na določila besedilnega in grafičnega dela Odloka o OPN za enoto urejanja prostora LT8, za katero je
predpisano urejanje z veljavnim OPPN L8.
2)	Spremembe se nanašajo na uskladitev besedilnega dela in grafičnega
prikaza OPN za območje EUP LT8.
3)	Postopek SD OPN – št. 4 se izvaja v skladu s 46. členom Zakona o
prostorskem načrtovanju.
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3. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
1)	Morebitne potrebne dodatne strokovne analize, podlage ter obrazložitve in utemeljitve bodo pridobljene v skladu z ZPNačrt in smernicami
pristojnih nosilcev urejanja prostora.
4. člen
(roki za pripravo SD OPN – št. 4)
1) Okvirni roki za pripravo SD OPN – št. 4 so:

Priprava gradiva za javno razgrnitev 5 dni po prvi obravnavi na
SD OPN – št. 4
občinskem svetu

2)	Terminski plan je informativne narave in se lahko glede na vodenje postopka izdelave prostorskega akta spremeni.
5. člen
(državni in lokalni nosilci urejanja prostora)
1)	Državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki bodo skladno s predpisi
sodelovali pri pripravi SD OPN – št. 4 so:
1. 	Za področje varstva okolja: MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na
okolje, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana,
2.		Za področje razvoja poselitve: MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN
PROSTOR, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska
cesta 48, 1000 Ljubljana,
3. 	Za področje rabe in upravljanja z vodami: MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c,
1000 Ljubljana,
4. 	Za področje varstva kulturne dediščine: MINISTRSTVO ZA KULTURO, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana,
5. 	Za področje cestnega in železniškega prometa in za področje
avtocest: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Direktorat za
kopenski promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana,
6. 	Za področje pomorskega in zračnega prometa: MINISTRSTVO
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ZA INFRASTRUKTURO, Direktorat za letalski in pomorski
promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana,
7. 	Za področje zaščite in reševanja: MINISTRSTVO ZA OBRAMBO,
Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana,
8. 	Za področje obrambe: MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Direktorat
za logistiko, Vojkova c. 61, 1000 Ljubljana,
9. 	Za področje ohranjanja narave: ZAVOD RS ZA VARSTVO NARAVE, Območna enota Kranj, PC Planina 3, 4000 Kranj,
10. 	Za področje gozdarstva, lovstva in ribištva: MINISTRSTVO ZA
KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana,
11. 	Za električno omrežje: ELEKTRO GORENJSKA, d.d., Ul. Mirka
Vadnova 3a, 4000 Kranj,
12. 	Za področje oskrbe s pitno vodo: KOMUNALA KRANJ, javno podjetje, d.o.o., Ul. Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj,
13. Za področje odvajanja in čiščenja odpadnih voda: KOMUNALA
KRANJ, javno podjetje, d.o.o., Ul. Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj,
14. Za področje ravnanja z odpadki: SNAGA d.o.o., Povšetova ulica 6,
1000 Ljubljana,
15. Za področje občinskih cest: OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem.
2)	Če se v postopku priprave SD OPN – št. 4 ugotovi, da je potrebno pridobiti mnenja organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se njihova
mnenja pridobijo v postopku.

6. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem)
1)	Izdelava potrebnih strokovnih gradiv in dokumentov za pripravo SD OPN
– št. 4 ne bremeni občinskega proračuna. Finančna sredstva za pripravo strokovnih gradiv za SD OPN – št. 4 zagotovi pobudnik SD OPN – št.
4. Prostorskega načrtovalca SD OPN – št. 4, izbere pobudnik SD OPN
– št. 4. Med Občino Cerklje na Gorenjskem in pobudnikom SD OPN –
št. 4 se sklene pisni dogovor o sodelovanju pri izdelavi dokumentacije
za pripravo SD OPN št. 4.
2)	Postopek sprememb in dopolnitev prostorskega akta v okviru svojih zakonsko opredeljenih nalog vodi pripravljavec Občina Cerklje na Gorenjskem.
7. člen
(objava in veljavnost sklepa)
1)	Sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Cerklje na Gorenjskem in
na svetovnem spletu. Pripravljavec Občina Cerklje na Gorenjskem ga
pošlje ministrstvu pristojnemu za prostor in vsem sosednjim občinam.
2)	Sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem vestniku Občine Cerklje
na Gorenjskem.

Odkrili spominsko ploščo
na Jezercih

Obletnica letalske nesreče

Številka: 032-01/2016-10
Datum: 26. 8. 2016

Občina Cerklje na Gorenjskem
ŽUPAN
Franc Čebulj l.r.

ALEŠ SENOŽETNIK

ALEŠ SENOŽETNIK
V organizaciji Občinske organizacije Združenja borcev za vrednote
NOB Cerklje so ta mesec na spomeniku na Jezercih odkrili spominsko ploščo v spomin na dogodke v času boja proti okupatorju. »Komandant Franc Rozman Stane je leta 1942 v bran slovenstva vodil
drugo grupo odredov z Dolenjske preko Krvavca na Štajersko,« je
zapisano na spominski plošči. Odkrili so jo župan Franc Čebulj ter
borca druge grupe odredov Franc Sever - Franta in Božidar Gorjan Bogo. »Bil je pravi lik slovenskega komandanta – preprost človek,
ki je imel izreden talent za vojaške operacije,« je o komandantu
Francu Rozmanu - Stanetu povedal Božidar Gorjan - Bogo, ki je bil
avgusta leta 1942 tudi sam udeležen v spopadih na Krvavcu. Dogodkov iz leta 1942 se je spomnila tudi slavnostna govornica Viktorija Potočnik, predsednica Ustanove Franca Rozmana Staneta, ki
je za uspešno prihodnost Slovencev izpostavila predvsem pomen
kulture in izobrazbe.

Slavnostna govornica je bila Viktorija Potočnik, predsednica
Ustanove Franca Rozmana Staneta. / Foto: Aleš Senožetnik

S kratko slovesnostjo in odkritjem spominskega obeležja
so se v Lahovčah spomnili 50. obletnice nesreče britanskega letala.
/ Foto: Aleš Senožetnik
V torek so v Lahovčah, na mestu, kjer je 1. septembra pred 50 leti
strmoglavilo britansko letalo in je življenje izgubilo 98 potnikov,
odkrili spomenik, s katerim se je Aerodrom Ljubljana poklonil žrtvam, njihovim svojcem in vsem, ki so v nesreči posredovali. Slovesnosti sta se udeležila tudi britanska veleposlanica Sophie Honey
in Jamie Hamilton, sin preživele stevardese. Hamilton je poudaril
predvsem prijateljske vezi, ki jih je mama stkala z bolnišničnim
osebjem, ki so ji pomagali prebroditi čustveno krizo po nesreči ter
s Slovenijo povezali tudi njene potomce. »Nositi Slovenijo v srcih
je za našo družino žalostno, a hkrati tudi pozitivno, polno ljubezni,
prijateljstva in podpore,« je v čustvenem nagovoru povedal Hamilton. Honeyjeva se je zahvalila za odlično ukrepanje vseh pristojnih
in visoko kvaliteto oskrbe, ki so jo prejeli preživeli. Ob 50. obletnici
je izšla tudi knjiga Bineta Periča o gasilsko-reševalni službi na letališču, katere obsežen del je namenjen tudi tragični nesreči.
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Z bogatim celodnevnim programom je dodobra popestril
zadnjo soboto v avgustu.

Program za otroke in ljubitelje psov je pritegnil veliko obiskovalcev.
ANA ŠUBIC
"Namen je bil dosežen: ponuditi privlačno ponudbo za različne okuse domačinov, obiskovalcev in turistov. Z združitvijo moči lokalnih partnerjev je bilo na
ta prelep sončen dan v Cerkljah nadvse
živahno," je v. d. direktorice Zavoda za turizem Cerklje Lidija Bregar potegnila črto
pod Fest po rokovem. Letošnja prireditev
je bila po raznolikosti in pestrosti daleč od
nekdanjih sejmov, vanjo pa so povezali
nekatere že uveljavljene odmevne dogodke in jim dodali nove vsebine. Zasnovali
so tri vsebinske sklope. 'Po domače' je bil
namenjen ljubiteljem kulturne dediščine
in je bil že doslej del prireditev. Dodali so
segment 'Aktivno' za ljubitelje športa in

rekreacije; ob uveljavljenih kolesarskem
vzponu na Krvavec in vejkanju na Zvohu je bila letošnja novost etapna dirka
Rekreatur skozi Cerklje. Uvedli so še popolnoma nov sklop 'Zabavno' za otroke in
ljubitelje psov, s katerim so po besedah
Bregarjeve zadeli "žebljico na glavico", saj
je naletel na zelo dober odziv. Številne
obiskovalce je pritegnil tudi folklorni festival na prostem Zapojem, zaukam, dekleta zasukam. Poleg gostiteljev Folklore
Cerklje so se na odru zvrstili še folklorne
skupine Društva upokojencev Naklo, Trzinka in Zala Žirovski Vrh, Cerkljanskimi
gavnarji in pevska skupina Klasje. Seveda
ni šlo brez sejma, iz katerega se je prireditev razvila, letos pa je na njem sodelovalo
30 razstavljavcev, kar je največ doslej.

Uresničili mediacijski
dogovor
ANA ŠUBIC
Zaplet glede uresničitve mediacijskega
dogovora med Občino Cerklje, Vaško
skupnostjo Štefanja Gora in Lovsko družino Krvavec o nadaljnjem lastništvu
več kot 40 hektarjev zemljišč, ki so bila
nekdaj v lasti Agrarne skupnosti Štefanja
Gora, po 2. svetovni vojni pa nacionalizirana, se je v začetku septembra vendarle razrešil. Lovska družina Krvavec je
namreč po odobritvi občnega zbora na
novoustanovljeno Društvo agrarna skupnost Štefanja Gora prenesla 23 hektarjev zemljišč (večina t. i. Frajke), s tem pa
se je uresničil še zadnji del mediacijskega dogovora, sklenjenega junija 2014.
Predsednik novoustanovljenega društva
in tudi predsednik Vaške skupnosti Štefanja Gora David Štirn je vesel, da se
je zgodba, o kateri smo poročali julija,
končno pozitivno razpletla.
»Teh 23 hektarjev zemljišč bomo sedaj
prepisali na društvo, s čimer bo vsak
član posredno postal tudi njihov lastnik.
Pri tem je pomembno, da se po statutu v
društvo lahko včlanijo samo prebivalci s
stalnim bivališčem na Štefanji Gori, vsaki hiši pa v društvu pripada po en glas.
Vsa gozdna zemljišča, teh je 90 odstotkov, bomo skušali lepo vzdrževati, višek
prirastka pa bomo namenjali za vaške
potrebe. Za kmetijska zemljišča razmišljamo o skupnem kmetovanju, kar je
bila pobuda nekaterih vaščanov. Imeli
naj bi skupni hlev z upravljavcem, saj je
do danes večina kmetij zaradi premajhne
kapacitete travnih površin kmetovanje
že opustila. Še naprej pa bi radi spodbujali tudi turizem v vasi,« je David Štirn
predstavil načrte novoustanovljenega
društva.

Največja vrednost našega dela je povezovanje pravih ljudi s
pravimi delovnimi mesti, zato vas vabimo, da se nam oglasite z
vašo prijavo na delovno mesto

PROIZVODNI DELAVEC V PAKIRNICI IN NA
FARMI NA DUPLICI PRI KAMNIKU

SKUPINOVODJA V PAKIRNICI IN NA
FARMI NA DUPLICI PRI KAMNIKU

Od vas pričakujemo, da imate končano osnovno šolo, izkušnje so
dobrodošle, niso pa nujne.
Prijave pošljite na računalniško pošto kadrovska@jata-emona.si v
osmih dneh od objave oglasa. Delovno razmerje se bo sklenilo za
določen čas pol leta z enomesečnim poskusnim delom.

JATA EMONA, AGROKOMBINATSKA C. 84, LJUBLJANA

Največja vrednost našega dela je povezovanje pravih ljudi s
pravimi delovnimi mesti, zato vas vabimo, da se nam oglasite z
vašo prijavo na delovno mesto

Od vas pričakujemo, da imate končano srednjo kmetijsko šolo, izkušnje so dobrodošle, niso pa nujne.
Prijave pošljite na računalniško pošto kadrovska@jata-emona.si v
osmih dneh od objave oglasa. Delovno razmerje se bo sklenilo za
določen čas pol leta z veliko možnostjo podaljšanja.

JATA EMONA, AGROKOMBINATSKA C. 84, LJUBLJANA

Sejem prerasel v Fest po rokovem
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Koncert v spomin Janezu Močniku
V petek, 14. oktobra, bo v Kulturnem hramu Ignacija Borštnika v Cerkljah spominski
koncert ob 80. obletnici rojstva skladatelja in častnega občana Janeza Močnika.
MIRAN SIRC
Komorni moški pevski zbor Davorina Jenka je že ob koncu lanskega leta načrtoval slavnostni koncert cerkljanskih zborov ob
80-letnici skladatelja in častnega občana Cerkelj Janeza Močnika, pa se žal ni vse izšlo po načrtih. Skladatelj je namreč svojo
življenjsko pot sklenil 25. februarja letos. Spominski koncert,

V Borštnikov hram prihajajo Cucki
S predstavo Mestnega gledališča Ptuj se bo 13. oktobra v Kulturnem
hramu Ignacija Borštnika začela četrta sezona abonmaja Nasmejmo se!. Prvi na oder s predstavo Cucki prihajajo Gojmir Lešnjak
Gojc, Klemen Slakonja in Nenad Nešo Tokalić, tokrat v vlogah slikovitih pasjih likov, ki skozi monologe govorijo o svojih življenjskih
zgodbah. Abonmajski program obsega še komedije Večno mladi
(SNG Maribor), Ti nori tenorji (Šentjakobsko gledališče Ljubljana),
Demokracija! (SNG Drama), Šekijeva šunkica ali Hamlet po slovensko (Rozinteater/Cankarjev dom) in Staro za novo (SiTi Teater BTC).
Vpis abonmaja poteka v TIC Cerklje, več informacij je na voljo na
spletni strani www.nasmejmo.se ali po telefonu številka 051 606
220.

ki bo 14. oktobra v Kulturnem hramu Ignacija Borštnika, pripravljajo Komorni moški pevski zbor Davorina Jenka pod vodstvom Jožefa Močnika, Cerkveni ženski pevski zbor in Cerkveni
mešani pevski zbor Andreja Vavkna pod vodstvom Damijana
Močnika ter Mladinski pevski zbor Osnovne šole Davorina Jenka Cerklje pod vodstvom Irme Močnik. S predstavitvijo njegovih
del se želijo zbori pokloniti Močniku ob 80. obletnici rojstva.
V njegovem bogatem glasbenem opusu, ki obsega več kot tisoč
del, prepoznamo vsaj štiri različna področja delovanja. Najpomembnejši del so izvirne avtorske skladbe, v katerih s samosvojo glasbeno govorico prepričljivo in jasno razgrinja pred
izvajalca in poslušalca obravnavano temo, obenem pa poleg
sodobnega kompozicijskega stavka nevsiljivo podaja razširjeno lestvico oblikovanja človeškega glasu in s tem dopolnjuje
izrazne možnosti. Najobsežnejši del opusa predstavljajo priredbe in obdelave napevov drugih avtorjev. Skladatelj je s svojim bogatim glasbenim znanjem in s prefinjenim občutkom
za slog in čas, v katerem so nastale, preoblikoval posamezne
skladbe, ki so v svoji prvotni obliki kot enoglasne ali večglasne
melodije že utonile v pozabo, a so v njegovi zborovski preobleki ponovno zažarele. Posebno pozornost je posvečal ljudski
pesmi. V zadnjih letih življenja pa je del pozornosti namenil
tudi zapisovanju pesmi takó, kot so jih peli v njegovi mladosti.

Poskrbite, da bodo informacije
pravi čas prišle do vas.
Prijavite se na brezplačno obveščanje o moteni oskrbi s pitno vodo. Obvestilo bomo poslali na
vaš elektronski naslov oz. SMS v času, ko bo oskrba s pitno vodo prekinjena. Pravočasno vas bomo
opozorili tudi na morebitno sanitarno neustreznost vode in potrebne ukrepe.
Spremljajte nas na naši spletni (www.komunala-kranj.si) in Facebook strani
(www.facebook.com/KomunalaKranj/).

Želite biti osebno obvešËeni v primeru
motene oskrbe s pitno vodo?
Prijavite se na brezpla›no obveˆ›anje po e-poˆti
ali SMS sporo›ilih:
www.komunala-kranj.si
info@komunala-kranj.si
Komunala Kranj, d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj.
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Odgovor na izjavo
Odgovor na izjavo za javnost, ki jo je za Novice izpod Krvavca (št. 4, 8. julija 2016)
napisal Miha Zevnik v imenu svetnikov za razvoj občine Cerklje.
Opozicijski svetniki naj bi pri aktu o ustanovitvi Socialnega varstvenega zavoda Taber nasprotovali členu, po katerem župan
daje soglasje k imenovanju vršilca dolžnosti direktorja zavoda. Vaša interpretacija
ni točna in ni korektna. Kot smo že večkrat
povedali (in zapisali), se strinjamo, da
župan daje soglasje k imenovanju vršilca
dolžnosti zavoda, vendar z omejitvijo, da
se pogodba z vršilcem direktorja sklene
samo enkrat (za eno leto), brez možnosti
podaljšanja. S tem delovanje ustanove nikakor ne more biti ogroženo, kakor v svoji
izjavi skušate zavajati bralce.
Zakaj vztrajamo pri takem stališču? Občina Cerklje je ustanoviteljica dveh zavodov, poleg Zavoda Taber še Zavoda za
turizem Cerklje, ki je bil ustanovljen leta
2012. Doslej še nikoli nismo imenovali
direktorja zavoda s polnim mandatom
(5 let). Kako to? Znova in znova je župan
(na predlog sveta zavoda) podal soglasje
k imenovanju vršilca dolžnosti, pri čemer
so vsaj v zavodu za turizem menjali vršilce dolžnosti že nekajkrat. Svetniški kolega Zevnik, morda vi poznate bolje, zakaj
taka politika kadrovanja?
Glede domnevnih nepravilnosti v Zavodu
Taber pravite, da jih nima smisla obravnavati, ker za to nismo pristojni. Nikakor se ne morem strinjati z vami. Še kako
smo pristojni, naj vas spomnim, da je

občinski svet, poleg župana in nadzornega odbora, legitimni predstavnik Občine
Cerklje na Gorenjskem.
G. Zevnik, pravite, da upate, da se tudi v
opoziciji najde kanček razuma. Brez skrbi, prav razum nam pravi, da nepravilnosti pri poslovanju Doma Taber ne smemo dopuščati.
Res je, občina ima svoje predstavnike,
imenovane v Svet Zavoda Taber. Vendar
so prav naši predstavniki za javnost zaprli seje sveta zavoda, zapisnike sej pa
označili kot zaupno dokumentacijo. Kaj
se torej dogaja na sejah sveta zavoda, da
javnost nima pravice biti seznanjena?
Predstavnike stanovalcev doma in zaposlenih smo pred kratkim obiskali in jim
predstavili svoja stališča. Dejstvo je, da tudi
če bi na zadnji seji akt sprejeli, predstavniki zaposlenih in oskrbovancev ne bi mogli
pravočasno imenovati svojih predstavnikov
in sodelovati v postopku izbire direktorja
doma, zaradi proceduralnih rokov.
V izjavi zaključujete, da je celotna opozicija skušala onemogočati projekt Taber.
Ravno nasprotno, prav vsi sklepi občinskega sveta, ki so izvedbo projekta omogočili, vključno z zadolževanjem za pridobivanje sredstev, smo sprejeli soglasno.
Vsekakor pa je treba razčistiti, zakaj je
dom bistveno prevelik in je bila zato investicija precej višja kot pri primerljivih

domovih. Vse kaže, da bomo sredstva nazaj v proračun dobili v 30 letih. Večkrat
smo poslušali, da so bile pri projektiranju objekta narejene velike nepravilnosti,
ki so zelo podražile gradnjo. Bo sploh kdaj
kdo odgovarjal za posledice?
Tudi opozicijo seveda zanima, kaj bomo
naredili in kje bodo delovišča. Pa tudi,
kako učinkoviti bomo s stroški, nikakor
ne pristajamo, da se breme enostavno
prenaša na občane.
MARKO BOLKA,
V IMENU SVETNIKOV LISTE ZA VAS, SDS,
LISTE OBRTI PODJETNIŠTVA IN TURIZMA
IN LISTE TUDI MI SMO DEL VAS

Zahvala
Hribarjevo družino iz Velesovega je v noči s
14. na 15. avgust prizadel požar, v katerem
je do tal pogorel velik pokrit prostor za kmetijske stroje, več delovnih strojev in starejše
gospodarsko poslopje. Ogenj je popolnoma
uničil tudi veliko krme. Posamezni vaščani
Velesovega so družini takoj priskočili na pomoč pri odpravljanju posledic požara s prostovoljnim delom, zatem pa vsi vaščani še z
denarnimi prispevki. Odbor vaške skupnosti se vsem vaščanom zahvaljuje za izkazano pomoč, ki je bila več kot dobrodošla.

Tel.: 04/252 58 00,

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

Tel.&faks: 04/252 16 82

Jerovšek Primož, s. p.

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

Izdelava pohištva, notranjih vrat in tapeciranje.
TRGOVINA S KMETIJSKIM REPROMATERIALOM

d.o.o

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

Agropromet d.o.o.

4207 Cerklje, Poženik 14a

CERKLJE, Ul. 4. oktobra 10, 4207 Cerklje
Tel.: 04/252 6 440, 04/252 6 444
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Kolesarjenje po Jakobovi poti
S kolesom smo prevozili 880 kilometrov dolgo pot do
Santiaga de Compostele v Španiji.

tabla.pdf 1 20.6.2015 17:35:36

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

Skupinska slika pred katedralo sv. Jakoba na koncu poti

9h - 14h

TONE PRELOŽNIK, MIRO ŠTERN

Kern Matilda s.p.

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

GRILC

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

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

Štirje prijatelji iz Šmartna smo leta 2013
prekolesarili slovensko Jakobovo pot.
Naša želja je že takrat bila prekolesariti pot od začetka Saint Jean Pied de Port
v Franciji do Santiago de Compostela v
Španiji. Letos junija se nas je na pot podalo štirinajst: Miro in Andreja Štern,
Tone in Milena Preložnik iz Šmartna,
Marko Grilc iz Most, Ana in Rudi Jeraj
z Gore, Marija in Franc Zarnik, Edo Podgoršek iz Suhadol, Ivi in Peter Sodnik iz
Zaloga, Ivo iz Ljubljane in Barbara Likar
iz Idrije. Z dvema kombijema smo 4. junija krenili na pot. Čakalo nas je približno 1600 km s kombijem in nato naših
800 km s kolesi. Malo nam je bilo tesno
pri srcu. V Saint Jean Pied de Port smo
se romarji prijavili za pot. Vsak je dobil
popotniški zvezek in Jakobovo školjko.
V tem mestu se začne najbolj obiskana
francoska popotniška pot, ki jo letno
obišče do 250 tisoč ljudi.
Naslednje jutro smo začeli kolesarsko
romanje. Naša pot je vodila čez pokrajino Navaro, La Riojo, Castilio in Leon in
Galicijo. Prečkali smo sedem španskih
rek, spremljala nas je slikovita pokrajina, vse od vinogradov, ogromnih polj
pšenice, v katerih se je v vetru zibal
mak, ob cestah in pobočjih pa je cvetela
in dišala rumena brnistra. Vedno pa so
v daljavi vidni hribi in hribčki, nekateri

porasli, drugi goli, tudi s snegom pobeljeni. Pot nas je vodila skozi velika mesta, kot so Pamplona, Logrono, Burgos,
Astorga, Leon. Ogledali smo si mnoge
znamenitosti, katedrale, mostove. Na
najvišjem vrhu našega kolesarjenja,
1335 m visokem Cebreru, stoji majhna
vas s cerkvico. Vsaka pokrajina, mesto
in vasica imajo svojo zgodbo, s svojo posebnostjo očarajo popotnika in kolesarja in pot tako hitro mineva. Približno 15
km pred Santiagom nas pozdravi velik
kamen z Jakobovo školjko, kar pomeni, da smo na koncu poti. Po 880 km in
10.000 m višinske razlike smo bili pred
katedralo sv. Jakoba, vsi zdravi in srečni, da smo dosegli cilj. Naslednji dan
smo odšli k romarski maši. Na začetku
maše preberejo države, iz katerih so ta
dan prispeli romarji. Za vsakega romarja je ta pot nekaj posebnega. Vse pripovedi in prebrano pred odhodom tega
doživetja ne morejo opisati tako, kot ga
doživlja vsak romar sam. Popoldne smo
se zapeljali do Finistere oz. do konca
sveta, kot so jo ljudje imenovali pred odkritjem Amerike.
Obrnili smo se proti domu. Ustavili smo
se še v Lurdu, se udeležili procesije z
lučkami in se tako Mariji zahvalili za
srečno pot. Po 14 dneh smo se v Gorici
poslovili ter se našima šoferjema Romanu Bajtu in Ivu zahvalili za vodenje in
srečno pot.
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Karateisti začeli s treningi

www.pogrebnik.si

BLAŽ FILIPIČ, TRENER

TRGOVINA

Sankukai karateisti smo julija preživeli dva tedna aktivnih počitnic v Umagu, na 39. letni karate šoli. Septembra so se začeli težko pričakovani treningi. V uvodu v novo sezono smo se z nekaterimi od vas že srečali na Festu po rokovem, kjer smo imeli stojnico,
potekali pa so tudi hitri treningi karateja in ustvarjalne delavnice
za najmlajše. Vsem radovednim predšolskim in osnovnošolskim
otrokom smo zato v klubu že odprli vrata. To prinaša možnost
brezplačnega preizkusa treninga ter spoznavanje vzdušja in ljudi
v klubu. Lahko se nam pridružite: otroci, stari od pet do sedem
let, trenirajo ob torkih od 17.00 do 17.45, osnovnošolci začetniki
pa ob torkih med 17.45 in 18.30 in četrtkih od 17. ure do 17.45. Treningi potekajo v mali telovadnici večnamenske športne dvorane v
Cerkljah. Dodatne informacije so na voljo po tel. št. 031/361-305
(Blaž Filipič) in spletni strani www.sankukai.org.

Z NOVIMI IN RABLJENIMI AVTODELI

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

TRGOVINA
Z NOVIMI IN RABLJENIMI AVTODELI

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

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

Stojnica Karate kluba Cerklje in del ekipe na Festu po rokovem

Nagradili bodo junake Krvavca
S podelitvijo priznanj in nagrad udeležencem bodo v nedeljo, 25.
septembra, ob 10. uri v Brunarici Sonček na Krvavcu sklenili prvo
celoletno rekreativno akcijo Junaki Krvavca in obenem vstopili v
novo sezono. Z akcijo želijo spodbuditi občane Cerkelj in okolice k redni rekreaciji, junak Krvavca pa lahko postane vsak, ki v
enem letu opravi vsaj 52 podvigov v obliki hoje in kolesarjenja,
ki jih mora zabeležiti v vpisni knjigi v Brunarici Sonček. Prvo leto
se je v akcijo vključilo 45 članov, naziv junak Krvavca pa jih je
dosegla polovica. Največ vpisov ima udeleženec z 250 vzponi od
spodnje postaje kabinske žičnice do brunarice. V knjigi se je sicer v zadnjem letu nabralo 1800 vpisov.

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

KMETIJSKA ZADRUGA CERKLJE, Z.O.O.
Slovenska cesta 2, 4207 Cerklje
Tel.: 04/252 90 10
info@kzcerklje.si
http://www.kzcerklje.si
CERKLJE, Slovenska cesta 2, tel.: 04/252 90 20 VOKLO, Voklo 98, tel.: 04/251 91 41
MORAVČE, Vegova ulica 7, tel.: 01/834 56 84 ŠENČUR, Kranjska cesta 2, tel.:
04/251 91 40 KOMENDA, Zadružna cesta 2, tel.: 01/834 56 80

MISLITE NA ZIMO PRAVOČASNO!

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

»Vodimo vas varno mimo davčnih čeri.«

BUKOVA DRVA (sekana - paleta 1m x 1m x 1,7m)

od 127,39 €/paleta - dolžine 25cm, od 117,59 €/paleta - dolžine 33cm

LESNI PELETI (A1 kvalitete - slovenski proizvod)
od 3,66 €/vreča - pri nakupu nad 70 vreč( 1-paleta)
od 3,59 €/vreča - pri nakupu nad 210 vreč (3-palete)

OB NAKUPU VEČJIH KOLIČIN DODATNI POPUST!
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Nogometni praznik v Velesovem
Nogometni klub Velesovo ob občinskem prazniku vsako leto organizira turnir
Bose noge. Letos je turnir še posebej začinila prva članska tekma v 3. SNL-center.

Na turnirju bosih nog je sodeloval tudi ŠD Adergas.
/ Foto: arhiv NK Velesovo

S tekme tretje slovenske lige med Velesovim in ljubljansko Iirijo 1911
/ Foto: Gorazd Kavčič

ANA ŠUBIC

domačo ekipo. Sledila je še prvenstvena članska tekma v 3. SNL-center med Velesovim in ljubljansko Iirijo 1911.
Naslednji dan se je dopoldne odvijal turnir Bosih nog, na malonogometnem turnirju pa so sodelovale ekipe Adergasa, Praprotne Police, Vašce, Brnika, Raven, Gradu, Kurje vasi in Velesovega.
Po razburljivih tekmah v skupinah sta se v finalu pomerili ekipi
Praprotne Police in Vašce, slednja je na koncu tudi slavila. Popoldne so pripravili še turnir selekcij U-13. Turnir je bil z izjemno
kvalitetnimi ekipami zelo dobro obiskan in tudi zelo dober uvod
v začetek prvenstva. Velesovska ekipa se je merila v skupini s
Preddvorom, Kranjem, Trešnjevko Zagreb 2 in Krškim 2. V drugi
skupini pa so igrali Britof, Krško 1, Idrija ter Trešnjevka Zagreb 1.
V polfinale so se uvrstile po obe zagrebški in krški ekipi, na koncu pa je zmagalo Krško.
V NK Velesovo se sodelujočim ekipam zahvaljujejo za pravo športno predstavo, obiskovalcem in sponzorjem pa za prijetno druženje. Vabijo tudi k obisku spletne strani www.nkvelesovo.si, kjer
so na voljo informacije o dogodkih v njihovem športnem centru.

Turnir Bose noge se je zadnji avgustovski konec tedna v prekrasnem sončnem vremenu in prijetnem vzdušju odvijal v
Nogometnem centru Velesovo. Oba dneva sta bila namenjena
nogometu, saj se je poleg tradicionalnega turnirja Bose noge zvrstilo še mnogo drugih turnirjev.
Nogometni praznik je prvi dan odprla selekcija U-9 NK Velesovo v tekmi proti NK Kranj, na kateri je bilo v ospredju igranje
nogometa, in ne rezultat. V popoldanskem času so imeli turnir
U-11, na katerem pa je po odpovedi nekaterih ekip nastopil samo
NK Šenčur, tako da je bila nato odigrana le medsebojna tekma z

70 let

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

Začetek košarkarske sezone
DAMJAN KOROŠEC, ŠD KRVAVEC

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

Košarkarske ekipe ŠD Krvavec v septembru pzaenjajo s treningi za
sezono 2016/17, v kateri bodo člani, Krvavec Meteor, prvič tekmovali
v 3. SKL. Sezono bodo začeli 15. oktobra v Nazarjah, nato pa bodo
moči merili še z ekipami Gorenja vas, Slovan, Globus, Ljubljana, Janče in Enos Jesenice. V pokalu Spar se bodo novembra dvakrat pomerili z ekipo Bloke. Mladinska ekipa Ambrož Krvavec bo prvo tekmo
odigrala 25. septembra v Radovljici, kadeti Krvavec Botana A 24.
septembra na Jesenicah, Krvavec Botana B pa isti dan v Ljubljani.
Pionirji Europcar Krvavec se bodo za točke merili 18. septembra z Radovljico, nato pa še s Komendo in Šenčurjem. Mlajši pionirji Domačija Vodnik Krvavec bodo v prvi tekmi 24. septembra v Stožicah gostili Helios Suns, nato pa bodo še gostje Uniona Olimpije. Najmlajši
pionirji, ekipa Cisterna Krvavec, tekmovanje začnejo v novembru.
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Pred nami je nova
rokometna sezona

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

ROKOMETNI KLUB CERKLJE

ROOF-RR, d.o.o.

gsm: 041 608 798
franczorman@siol.net

Ekipa kadetov, ki vadi pod vodstvom trenerja Matije Mušiča.
Nismo se niti oddahnili od pretekle tekmovalne sezone, že je bilo
treba zavihati rokave. Igralci in vodstvo je za novo prihajajočo
sezono zavihalo rokave že s 1. avgustom, ko so treninge začeli
igralci kadetske in članske ekipe. V državnem prvenstvu bomo
nastopali s selekcijami mlajših dečkov A in B, starejših dečkov
A in kadetov, članska ekipa pa bo seveda sodelovala v štirinajstčlanski 1. B DRL, v kateri bo igralo 14 ekip.
V jesenskem delu bomo v Cerkljah lahko gledali sedem domačih članskih tekem, prva bo na sporedu že v soboto, 17. septembra, ob 19.30, v goste pa prihaja Mokerc iz Iga pri Ljubljani.
Kadeti prvo domačo tekmo igrajo v soboto, 24. septembra, ob
10. uri proti ekipi ŠD Škofljica Pekarna Pečjak.
Pri strokovnem kadru ni sprememb, tako Matija Mušič vodil
kadete in mlajše dečke A ter mini rokomet v Vodicah, Goran
Debelak starejše dečke A, Jože Cuderman pa mlajše dečke B in
C ter mini rokomet v Cerkljah in Zalogu. Člansko ekipo bo vodil
Roman Šimon. V mlajših kategorijah je cilj uvrstiti se čim višje, po možnosti v zaključna tekmovanja, v članski kategoriji pa
uvrstitev na najmanj 10. mesto, saj bodo iz lige izpadle kar štiri
zadnjeuvrščene ekipe. Vsa obvestila ter najave tekem in treningov bodo na spletni strani kluba www.rk-cerklje.si, na Facebooku, v Gorenjskem glasu in na spletnih straneh TIC-a.

servis viličarjev in traktorjev
Simon Zupanec, s. p.
Ulica Antona Kodra 8, 4207 Cerklje
Tel., faks: 04 25 21 615, GSM: 031 648 917, e-pošta: serviltra@gmail.com

KLEPARS T VO IN KR OV S T VO

JENKO

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

dolgoletne izkušnje v računovodstvu –
že od leta 1993
Ajdina, Šenčur, d. o. o.
Gasilska cesta 20a, 4208 Šenčur
Spletna stran: www.ajdina.si
E-pošta: info@ajdina.si
Tel.: 04 251 54 00; Gsm: 041 343 150

TRGOVINA Z AVTODELI 
IN AVTOMEHANIČNE STORITVE
Brane Dolinar
Poženik 2, 4207 Cerklje, tel.: (04) 252 70 30
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OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM

PROGRAM PRIREDITEV OB OBČINSKEM PRAZNIKU 2016
Spoštovane občanke in občani!
Ob praznovanju občinskega praznika vas vljudno vabimo, da se udeležite prireditev in osrednje slovesnosti
s podelitvijo občinskih priznanj in priznanj najlepše urejenim vasem, ulicam in objektom v letu 2016,
ki bo v petek, 23. septembra 2016, ob 19. uri v Kulturnem hramu Ignacija Borštnika v Cerkljah na Gorenjskem.
Župan Franc Čebulj

PETEK, 16. septembra

SOBOTA, 24. septembra

17.00 • Odprtje letne razstave Društva likovnikov "Kozolci", odprta bo
tri dni, potem pa še v Domu Taber od 19. 9. do konca oktobra, Župnijska
dvorana Cerklje, organizator Društvo likovnikov Cerklje

10.00 • Rokometna tekma 4. kroga St di A RK Cerklje : ŠD Škofljica,
Večnamenska športna dvorana Cerklje, organizator Rokometni klub Cerklje

18.45 • Podoknica z Ljerko Belak, na vrtu za rojstno hišo Ignacija
Borštnika v Cerkljah, organizator Kulturno društvo Ignacija Borštnika
SOBOTA, 17. septembra
7.00 • Preventivne meritve krvnega tlaka, sladkorja in holesterola
v krvi, prostori Občine Cerklje, prijave po telefonu 04 25 22 436,
organizator Krajevna organizacija Rdečega križa Cerklje
17.00 • Rokometna tekma 1. kroga KD C III RK Cerklje : RK RadovljicaDuplje, Večnamenska športna dvorana Cerklje, organizator Rokometni
klub Cerklje
19.00 • Rokometna tekma 1. kroga 1. B DRL RK Cerklje : ŠD Mokerc Ig,
Večnamenska športna dvorana Cerklje, organizator Rokometni klub Cerklje
NEDELJA, 18. septembra
14.00 • Turnir v malem nogometu, Nogometno igrišče v Adergasu,
organizator Športno društvo Adergas
16.00 • Turnir v metu trojk, igrišče v Adergasu, organizator Športno
društvo Adergas
PONEDELJEK, 19. septembra
9.30 • Začetek del republiške ceste mimo Letališča Brnik,
»zasaditev lopate«, pri Letališču Brnik, organizator Direkcija Republike
Slovenije za infrastrukturo
TOREK, 20. septembra
7.00 • Planinski izlet Slavnik ali Nanos, zbor pred AMD Cerklje,
organizator Društvo upokojencev Cerklje
SREDA, 21. septembra
7.00 • Krvodajalska akcija, Večnamenska športna dvorana Cerklje,
organizator Rdeči križ Cerklje
18.00 • Odprtje letne razstave Klekljaric Lastovk, Petrovčeva hiša, odprta bo do 28. septembra, organizator Klekljarice Lastovke Cerklje
PETEK, 23. septembra
19.00 • OSREDNJA OBČINSKA SLOVESNOST s podelitvijo občinskih priznanj in priznanj najlepše urejenim vasem, ulicam in objektom v letu 2016;
Kulturni hram Ignacija Borštnika Cerklje, organizator Občina Cerklje
19.00 • Večerja na zajli, Spodnja postaja kabinske žičnice Krvavec,
organizatorja Gostilna Dvor Jezeršek in Gostilna Krištof

11.00 • Košarkarski turnir najmlajši U-11, Cisterna Krvavec, Komenda,
Šenčur GGD, Večnamenska športna dvorana Cerklje, organizator Športno
društvo Krvavec
19.30 • Koncert klasične glasbe Šenturškega okteta, Cerkev sv. Urha
na Šenturški Gori, organizator Kulturno društvo Šenturška Gora
NEDELJA, 25. septembra
9.30 • Košarkarski turnir pionirji U-15, Europcar Krvavec, Radovljica
in Komenda, Večnamenska športna dvorana Cerklje, organizator Športno
društvo Krvavec
10.00 • Podelitev priznanj in nagrad v akciji Junaki Krvavca, Brunarica
Sonček na Krvavcu, organizator Brunarica Sonček
TOREK, 27. septembra
17.00 • Položitev spominske plošče hranitelju orožja pri Kernu,
Bar Kern v Cerkljah, organizator Policijsko veteransko društvo Sever
Gorenjska, Odbor Kranj
SREDA, 28. septembra
15.30 • Odprtje parka Taber in zobne ambulante, Dom Taber
v Šmartnem, organizator Dom Taber
PETEK, 30. septembra
17.00 • Odprtje ceste na Svetem Lenartu, Sveti Lenart, organizator Vaška
skupnost Sveti Lenart in Občina Cerklje na Gorenjskem
19.00 • Vasovanje pod lipo domačo, Pri Tratarju na Trati pri Velesovem,
organizator KUD Pod lipo Adergas
19.30 • Košarkarski turnir generacij ŠD Krvavec, mladinci Ambrož
Krvavec, člani Krvavec Meteor in veterani, Večnamenska športna dvorana
Cerklje, organizator Športno društvo Krvavec
SOBOTA, 1. oktobra
19.00 • Rokometna tekma 3. kroga 1. B DRL RK Cerklje : RK Krim/Olimpija,
Večnamenska športna dvorana Cerklje, organizator Rokometni klub Cerklje
ČETRTEK, 6. oktobra
18.00 • Kdo je naučil ptičice pet, koncert In memoriam z gosti, Kulturni
hram Ignacija Borštnika Cerklje, organizator Kulturni klub Liberius Cerklje
PETEK, 7. oktobra
19.00 • Bagrjanin prolog, Recital, interpreti ter gosti bolgarskega
lektorata in bolgarske ambasade, Grad Strmol, organizator Kulturni klub
Liberius Cerklje
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SOBOTA, 8. oktobra
14.00 • Košarkarski turnir člani, Krvavec Meteor, Medvode, Calcit
Basketball Kamnik, Večnamenska športna dvorana Cerklje, organizator
Športno društvo Krvavec
TOREK, 11. oktobra
8.00 • Kolesarski izlet po vaseh cerkljanske občine, zbor pred AMD
Cerklje, organizator Društvo upokojencev Cerklje
ČETRTEK, 13. oktobra
20.00 • Prva abonmajska predstava z naslovom Cucki, Kulturni hram
Ignacija Borštnika Cerklje, organizator Zavod Smejmo se
PETEK, 14. oktobra
20.00 • Koncert v počastitev 80. obletnice rojstva skladatelja Janeza
Močnika, Kulturni hram Ignacija Borštnika Cerklje, organizator Komorni
moški pevski zbor Davorina Jenka Cerklje
SOBOTA, 15. oktobra

Danes podoknica v Cerkljah
Danes, 16. septembra, od 18.45 dalje bo na vrtu Borštnikove rojstne
hiše v Cerkljah veselo. Kulturno društvo Ignacija Borštnika v sodelovanju z Zavodom za turizem Cerklje, Kulturnim klubom Liberius Cerklje in drugimi partnerji z ekipo Nedeljskega dnevnika pripravlja Veselo podoknico z najbolj znanim slovenskim podokničarjem Francem
Pestotnikom. Prireditev je v mesecu praznovanja svojega občinskega
praznika finančno soomogočila Občina Cerklje. Do njene izvedbe je
prišlo s podporo Gorenjske turistične zveze, ki vsako leto predlaga
enega od gorenjskih krajev – tokrat so bile izbrane Cerklje. Prejemnica podoknice bo Ljerka Belak, gledališka, filmska, televizijska igralka
in dobitnica Borštnikovega prstana. V kulturno-zabavnem programu
sodelujejo: Godba Cerklje, Trgovci, Šenturski oktet, Folklora Cerklje
in Dramska skupina Pod Stražo. Vljudno vabljeni.

18.00 • IX. večer folklore, Kulturni hram Ignacija Borštnika Cerklje,
organizator KD Folklora Cerklje
TOREK, 18. oktobra
8.00 • Planinski izlet Sv. Jakob nad Soro, zbor pred AMD Cerklje,
organizator Društvo upokojencev Cerklje
SOBOTA, 22. oktobra
Dan odprtih vrat z osrednjo prireditvijo za obletnice vseh treh stavb
Osnovne šole Davorina Jenka Cerklje, Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje,
organizator Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje
SOBOTA, NEDELJA, PONEDELJEK, 29.–31. oktobra
9.00 • Mednarodno košarkarsko tekmovanje mlajših mladincev za
pokal Cerkelj, Večnamenska športna dvorana Cerklje, organizator Športno
društvo Krvavec
PONEDELJEK, 31. oktobra
11.00 • Komemoracija ob dnevu spomina na mrtve; Cerklje – centralni
spomenik NOB, organizator Občinska organizacija Združenje borcev za
vrednote NOB Cerklje na Gorenjskem
VLJUDNO VABLJENI!
Več informacij: www.cerklje.si in
www.tourism-cerklje.si

Cerklje pod Krvavcem

PRALNICA PERILA
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.

FRANŠIZNA SKUPINA

Računovodske in knjigovodske storitve
Poslovno in davčno svetovanje
Mlakarjeva ulica 76, 4208 Šenčur
Tel.: 04/279 10 00, faks: 04/279 10 30, www.sconto.si

Krvodajalska akcija in meritve
ANA ŠUBIC
Rdeči križ Cerklje vabi na krvodajalsko akcijo in preventivne meritve krvnega tlaka, sladkorja in holesterola v krvi. Meritve bodo
potekale jutri, 17. septembra, od 7. do 11. ure v prostorih občine v
Cerkljah. "Da bodo rezultati meritev čim bolj točni, pridite na meritve tešč, vzemite le zdravila, ki jih jemljete zjutraj. Ker se vsako
leto kljub vpisu pojavlja čakanje, prosimo, da se prijavite po telefonu: 04 25 22 436 ali e-pošti: rkcerklje1@gmail.com," svetuje Vid
Močnik, predsednik RK Cerklje. Krvodajalska akcija bo potekala v
sredo, 21. septembra, od 7. do 13. ure v športni dvorani v Cerkljah
po naslednjem razporedu: ob 7. uri: Cerklje, Grad, Dvorje; ob 8. uri:
Zalog, Lahovče, Glinje, Cerkljanska Dobrava; ob 9. uri: Zgornji Brnik, Spodnji Brnik, Vopovlje, Vasca; ob 10. uri: Poženik, Šmartno,
Pšata, Štefanja Gora; ob 11. uri: Pšenična Polica, Šenturška Gora,
Ambrož, Stiška vas; ob 12. uri: Velesovo, Adergas, Praprotna Polica,
Trata, Češnjevek. "S seboj prinesite osebni dokument s fotografijo
in krvodajalsko izkaznico. Ob vpisu ne pozabite opozoriti na morebitne spremembe naslova, priimka ali zaposlitve. Pred prihodom
na odvzem zajtrkujte, a nič mastnega in ne pijte mleka, lahko pa jeste kruh z marmelado, sadje in pijete čaj. Pred odvzemom vas bodo
zdravniško pregledali. Kri lahko darujejo vsi zdravi občani od 18. do
65. leta starosti, ženske na vsake štiri mesece, moški pa na tri. Občane, tudi nove, predvsem pa mlade, vabimo, da se v čim večjem
številu udeležijo akcije in se s tem pridružijo že nekaj sto rednim
darovalcem," je še dejal Močnik.

Vaš trgovec v Cerkljah na Gorenjskem
PREŠA, D.O.O., CERKLJE, Slovenska cesta 51, 4207 Cerklje na Gorenjskem
T: 04 281 57 00 I www.rpresa.si

Sonja, Stahovica

Mark, Ljubljana

Patricija, Cerklje na Gorenjskem

Ana, Gorenja vas

Boštjan, Ljubljana

Gregor, Ljubljana

NajUGODNEjŠE DOpOlNilNO zavarOvaNjE

www.nistatusa-nipanike.si

080 20 60

Paket Mladi z najugodnejšim dopolnilnim zavarovanjem in super ugodnostmi! Izkoristi
priložnost: dopolnilno + nezgodno. V Paketu MladI dobIš:
1 Darilno kartico v višini 25 € za nakup v

PE KRANJ

Koroška cesta 1,
tel.: 04/ 201 03 10
• Zlato polje 2 (ZZZS)
tel.: 04/20 10 301

trgovinah Spar in Interspar alI bon v
vrednosti 35 € za nakup v športnih trgovinah
Extreme Vital ali na www.extremevital.com
alI bon v vrednosti 35 € v Optiki Clarus.

2 Diners Club StartUp - plačilna kartica, ki vam

omogoča plačilo na obroke doma, po svetu
in na spletu.
3 Kupon za spodnjice Freegun.

Vključi se v brezplačen program Varuh zdravja in dobiš še super majico ali spodnjice samo za ni
panike generacijo.
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