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FRANC ČEBULJ, ŽUPAN OBČINE CERKLJE
NA GORENJSKEM

Aprilski požar v
župnijskem poslopju je
prizadel tudi več kot sto
otrok Marijinega vrtca.
Občina bo zato pomagala
pri obnovi, pravi
župan Franc Čebulj,
s katerim smo se
pogovarjali tudi
o drugih aktualnih temah
in rebalansu, ki so ga
svetniki sprejeli na seji
prejšnji teden.
ALEŠ SENOŽETNIK

• Na zadnji seji občinskega sveta ste
potrdili rebalans proračuna. Zakaj je
bil potreben?
"Za rebalans smo se odločili iz več razlogov, med drugim tudi zato, ker smo
z dokumentacijo pri nekaterih projektih
že tako daleč, da bi šli lahko že v investicijo ali v javni razpis, za kar pa moramo
imeti zagotovljena sredstva.
Na strani prihodkov je nekaj sprememb
zaradi sredstev, ki so bila namenjena za
nakup Krvavca, ki se, kot vemo, ni realiziral. Prilivi so tudi zaradi plačanih komunalnih prispevkov večjih investitorjev v poslovni coni na letališču, približno
104 tisočake smo dobili od dobitnika zadetka pri igrah na srečo, 120 tisoč pa je
znašal priliv Osnovne šole Davorina Jenka, kjer je revizija pokazala, da znaten
znesek skrivajo v bilanci.
Petdeset tisoč smo namenili za urejanje
prometa, predvsem nakup prometne
signalizacije in radarja. Ob tem poudarjam, da radar ni namenjen polnjenju
proračunske blagajne, temveč urejanju
prometne problematike, saj dobivamo
pritožbe številnih občanov zaradi prehitre vožnje skozi naselja. Namenjamo
tudi sto tisoč evrov za Zavod za turizem, in sicer gre za razpis ministrstva
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za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki
ga pripravlja v sodelovanju s Slovensko
turistično organizacijo za digitalizacijo
javnih zavodov za turizem.
Na proračunski postavki za programe
LAS povečujemo sredstva v višini 210 tisoč
evrov, pri čemer pričakujemo sofinanciranje tudi z evropskimi sredstvi. Gre za
projekte, kot so zunanji fitnes v Šmartnem in otroška igrišča v Češnjevku,
Zgornjem Brniku in Lahovčah in ureditev
arheološkega muzeja v Petrovčevi hiši.
Med investicijami velja omeniti fekalni
kanal od čistilne naprave na letališču
do Spodnjega Brnika, kjer predvidevamo
štiristo tisoč evrov za odkup infrastrukture, ki je bila zgrajena pred dobrim letom. Za investicije in stroške zakupnin
povečujemo sredstva za osemdeset tisoč
evrov na proračunski postavki Fekalni kanal od čistilne naprave do Dvorij.
Sredstva se povečujejo tudi za kanalizacijo pri krožišču Praprotna Polica in v
središču Cerkelj.
S sredstvi od osnovne šole bomo uredili
nadstrešek pri vrtcu in prehod na plinsko ogrevanje, prav tako pa bomo uredili tudi problematiko parkiranja pri podružnični šoli v Zalogu. Moja pobuda in
pobuda tistih, ki se na urejanje prometa
spoznajo, je, da bi v celoti problematiko
rešila zgolj enosmerna krožna ureditev
okoli šolske stavbe. Če bi se ravnateljica
s takšno rešitvijo strinjala, bi to imeli že
urejeno, tako pa gremo v projekt razširitve parkirišča, kar pa je zaradi oblike
parcele problematično.
Za ureditev šotora v Nogometnem centru Velesovo, ki bo služil tudi zunanjim

uporabnikom, namenjamo 228 tisoč
evrov, štirideset tisoč pa za spremembo
prostorskega načrtovanja glede ureditve
krožišča v Lahovčah in na Trati.
Prišlo pa je tudi do spremembe lokacije zdravstvenega doma. Agencija RS za
okolje namreč pri javnih zgradbah ne
dovoli graditve kletnih prostorov na poplavnem območju. Zato bo zdravstveni
dom namesto na zemljišču nekdanje
Permuzarjeve hiše stal nekaj metrov
stran ob Cesti v Polico, kjer bomo imeli
na voljo večjo, 3200 kvadratnih metrov
veliko parcelo. Tako da bomo lahko
parkirišča zgradili zunaj, ne v kletnih
prostorih, kot je bilo sprva načrtovano.
Z lastnikom smo dosegli dogovor, da
gremo v menjavo kmetijskih zemljišč.
Še vedno pa velja, da bo zdravstveni dom imel dve splošni in eno zobno
ambulanto, pediatra in fizioterapijo. V
partnerstvu s Kemofarmacijo pa tudi
lekarno."
• Z rebalansom pa ste zagotovili tudi
sredstva za pomoč Marijinemu vrtcu,
ki je imel prostore v aprila pogorelem
župnijskem poslopju.
"Res je. V pravkar sprejetem rebalansu
proračuna imamo namenjenih petdeset
tisoč evrov za obnovo župnišča, saj je pogorele prostore župnišča uporabljal tudi
Marijin vrtec, ki ga obiskuje več kot sto
otrok. Imeli smo tudi sestanek s predstavniki nadškofije in smo se dogovorili
o načinu, kako reševati nastalo situacijo. Pri vsem tem pa moram poudariti
tudi izredno slabo stanje duha v fari. Župnik je tu šele eno leto, pa je bil dvakrat
oropan, enkrat celo pretepen, nazadnje
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pa je bilo požgano še župnijsko gospodarsko poslopje. Je to
lahko naključje?
Na srečo je poletje, ko otroci več časa lahko preživijo zunaj,
mislim in upam pa, da bo objekt do zime obnovljen. Če bo kakršna koli stiska glede prostora, pa bomo rade volje priskočili
na pomoč, saj gre za naše otroke."
• Kako potekajo dela v naselju Grad, ki je trenutno poleg
obvoznice mimo letališča največje gradbišče v občini?
"V Gradu so bila kanalizacijska dela zaključena sredi tega meseca, sledi pa gradnja preostale javne infrastrukture v naselju. Dela bodo do konca poletja ali začetka jeseni končana, vas
Grad pa v celoti rekonstruirana. Vsi komunalni infrastrukturni vodi bodo zgrajeni, urejeno pa bo tudi cestišče in pločniki
do križišča s cesto na Šenturško goro.
Zaradi gradnje kanalizacije je bila cesta skozi Grad v celoti zaprta, uredili pa smo obvoze po Ulici Ignacija Borštnika ter po
asfaltiranih poljskih poteh prek Pšate do Grada. Popolna zapora je sprožala nekaj nejevolje občanov in okoliških kmetov,
saj so vozniki zapeljevali na travo in uničevali travnike. Vesel
sem, da so osnovna gradbena dela končana, s čimer smo v
Gradu vzpostavili le še delno zaporo ceste, ki bo veljala med
poletjem.
Še pred končanjem del v Gradu pa smo zaposleni tudi že s pripravo na gradnjo vodovoda v Štefanji Gori. Smo tik pred izdajo
gradbenega dovoljenja, pripravljamo pa tudi razpis za izbiro
izvajalca del, saj bi radi z gradnjo začeli še letos.
Poleg tega pa trenutno v Češnjevku poteka gradnja pločnika
skozi vas, s čimer bomo povečali prometno varnost, na Trati
pa smo uredili in obnovili mrliško vežico, ki je bila dotrajana
predvsem zaradi vlage v čajni kuhinji in toaletnih prostorih,
obnovili pa smo tudi stopnišče."
• Je že znano, ali bodo za obnovo krvavškega vodovoda na
voljo kohezijska sredstva?
"Kot kaže, bodo sredstva vendarle na voljo. Maja smo se župani srečali na projektnem svetu. Dogovorili smo se o količinah prevzema vode iz sistema. Občina Cerklje prevzema
43 odstotkov, Kranj 11, Šenčur 16, Komenda in Vodice po 15
odstotkov. Glede na sestanke, ki smo jih imeli z Regionalno
razvojno agencije Gorenjske, BSC Kranj je za Gorenjsko na voljo 35 milijonov kohezijskih sredstev, kar je malo. Nekaj naj
bi jih vendarle namenili tudi za krvavški vodovod. Vsekakor
pa sredstva iščemo tudi prek osrednjeslovenske regije, kamor tudi spada krvavški vodovod. Več bo znanega po sprejetju operativnega programa, kar se bo po mojem zgodilo šele
po parlamentarnih počitnicah. Ne glede na to, ali dobimo
kohezijska sredstva ali ne, smo dolžni nadaljevati z gradnjo,
saj moramo občanom zagotoviti čisto pitno vodo – in tega se
morajo zavedati tudi župani preostalih občin.
Izbrali smo tudi izvajalca za optimizacijo celotnega projekta,
projektantsko podjetje IEI iz Maribora, ki bo dela opravilo za
nekaj manj kot 75 tisoč evrov. Nekoliko se namreč spreminja trasa vodovoda. Namesto skozi vasi Šmartno in Glinje gre

trasa iz Poženika direktno na Zalog, tam se en del razcepi na
Lahovče, eden pa na Komendo in Vodice. Optimizacija in racionalizacija pa se izvaja tudi na preostalih delih."
• Po zimskem je pred vrati poletni del turistične sezone. V
kakšni kondiciji je občinski turizem?
"V teku je razpis za izbiro novega direktorja Zavoda za turizem Cerklje. Kot sem že večkrat poudaril, na tem mestu
potrebujemo operativca, ki se zaveda, da turizem ni govorjenje, temveč trdo delo. V nasprotnem primeru je bolje, da
obdržimo zgolj turistično informativno točko in na ta način
prihranimo. Za celovit razvoj turizma bi bilo idealno, da bi
lastniško vstopili v Krvavec. Glede tega sem še vedno optimist, saj je bil rok za oddajo zavezujoče ponudbe konec januarja, pa kupec do danes še ni znan. Bomo videli, odgovorov s
strani predstavnikov vlade, tudi predsednika Mira Cerarja, o
tem, na kakšen način lahko občina sodeluje pri nakupu, še
nismo dobili.
Sicer pa je v Sloveniji veliko govora o strategijah, premalo pa
je medsebojnega povezovanja. Pred kratkim je ministrstvo
za gospodarski razvoj in tehnologijo predstavilo regionalno
strategijo razvoja trajnostnega turizma 2017–2020, v kateri so
Cerklje uvrstili v Alpsko regijo, namesto v osrednjo, v zvezi s
čimer sem tudi odločno protestiral. Gosti bodo namreč k nam
prišli iz Ljubljane, ne pa iz Kranjske Gore ali Bohinja."

Popravek
V prejšnji številki Novic izpod Krvavca smo v kolofonu napačno zapisali letnico izida glasila, ki je seveda izšlo 24. marca letošnjega,
in ne lanskega leta. Za napako se opravičujemo.

Spoštovane občanke in občani!
Ob dnevu državnosti in praznovanju 26-letnice
samostojnosti Slovenije vas vljudno vabimo v soboto,
24. junija 2017, ob 20. uri v Kulturni hram Ignacija Borštnika na

PROSLAVO V POČASTITEV
DNEVA DRŽAVNOSTI
Organizatorji dogodka: Občina Cerklje na Gorenjskem in
Kulturno društvo Godba Cerklje

NOVICE IZPOD KRVAVCA (ISSN 1406 - 1369) SO PRILOGA ČASOPISA

Vljudno vabljeni!
Občina Cerklje na Gorenjskem
župan
Franc Čebulj

ZA OBČINO CERKLJE.

Prilogo pripravlja Gorenjski glas, odgovorna urednica Marija Volčjak, urednik Aleš Senožetnik, oglasno trženje Janez Čimžar, 041/704 857. Oblikovanje Matjaž Švab.
Priprava za tisk Gorenjski glas, d. o. o., Kranj, Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj, tisk: Nonparel, d. o. o. , Barletova cesta 4Z,1215 Medvode, distribucija Pošta Slovenije,
d. o. o.,Slomškov trg 10, 2500 Maribor. NOVICE IZPOD KRVAVCA, številka 2, so priloga 50. številke Gorenjskega glasa, 23. junija 2017, v nakladi 2440 izvodov jih brezplačno
dobijo vsa gospodinjstva v občini Cerklje. Sestavni del NOVIC IZPOD KRVAVCA je tudi Uradni vestnik občine Cerklje na Gorenjskem in je uradno glasilo za objavo sprejetih
aktov Občinskega sveta in Občinske uprave Občine Cerklje na Gorenjskem. Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem.
Na naslovnici: Najuspešnejši učenci OŠ Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem / Foto: Matic Zorman
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Medgeneracijsko sodelovanje tudi v Cerkljah
ALEŠ SENOŽETNIK
Tudi v Cerkljah poteka projekt Večgeneracijski center Gorenjske, katerega glavni cilj je projektnim ciljnim skupinam lokalnega prebivalstva ponuditi kvalitetne vsebine in na ta način
prispevati k dvigu kakovosti življenja, hkrati pa preprečevati
socialno izključenost in zdrs v revščino. V okviru petletnega
projekta, ki ga poleg Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropskega socialnega sklada sofinancira tudi Občina Cerklje, se udeleženci lahko udeležujejo
najrazličnejših aktivnosti. Ljudska univerza Kranj, ki je vodilni partner v projektu, namreč v sodelovanju z Domom Taber,
Društvom upokojencev Cerklje, Zavodom za turizem Cerklje in

Fest po rokovem 2017 –
Vabilo k sodelovanju
Zavod za turizem Cerklje in Občina Cerklje v sodelovanju z
drugimi sodelujočimi partnerji vabita vsa društva, podjetja,
obrtnike, kmetije in posameznike, da s svojo predstavitvijo
soustvarjate utrip letošnje prireditve Fest po rokovem, ki se
bo odvijala v soboto, 19. avgusta 2017. Ob prodajnih stojnicah še posebej omenimo popoldanski Folklorni festival z več
gostujočimi skupinami, ki se bo odvijal na prostem pred šolo
in večerno veselico s glasbeno skupino Čuki. Uspeh tega praznika Cerkelj je zagotovo lahko bogatejši tudi zaradi vašega
sodelovanja in združitve moči pri promociji. Veseli bomo vaše
odločitve, da obiskovalcem predstavite svojo dejavnost ter
jim omogočite nakup svoje ponudbe. Pridružite se nam čim
prej oziroma do 21. julija 2017 na info@tourism-cerklje.si ali
pa nas pokličite na številko 04 28 15 822.
Zavod za turizem Cerklje

Cerklje – lepe in gostoljubne 2017
Občina Cerklje na Gorenjskem tudi v letu 2017 organizira izbor najbolj urejenih vasi, ulic in poslovnih objektov v občini
Cerklje na Gorenjskem. Izbor poteka v povezavi s projektom
Moja dežela – lepa in gostoljubna, ki ga izvaja Turistična zveza Slovenije. Ocenjevanje bo potekalo med junijem in septembrom, in sicer v osmih različnih kategorijah. Udeleženci
ocenjevanja so vse vasi, ulice, stanovanjski objekti, kmetije,
turistični in poslovni objekti, vikendi ter po novem tudi kozolci. Cilj projekta je izboljšati kakovost življenja v občini,
spodbuditi sodelovanje in povezovanje občanov pri urejanju
okolice in objektov. S projektom želimo poskrbeti za večjo
privlačnost celotnega območja občine, prispevati h kakovostnejšemu življenju ter k trajnostnemu razvoju v urejenem
in zdravem okolju. Z vključenostjo v projekt bomo vsi skupaj
prispevali k večji turistični privlačnosti in promociji občine ter
razvoju okoljske zavesti.
Občina Cerklje na Gorenjskem,
župan Franc Čebulj

Osnovno šolo Davorina Jenka organizira različne aktivnosti
za občane Cerkelj. Udeleženci se tako lahko udeležujejo telovadbe, ustvarjalnih medgeneracijskih delavnic, pa tudi umovadbe, s katero »razmigajo« možgane, predavanj, izobraževalnih aktivnosti ter družabnih večerov.
»Glede na to, da izvajamo aktivnosti v Cerkljah šele pet mesecev, smo s šestdesetimi udeleženci v projektnih aktivnostih
zadovoljni in ugotavljamo, da je v Cerkljah najboljši odziv občanov v primerjavi z drugimi podobnimi občinami v okolici,«
pravi direktorica Ljudske univerze Kranj Mateja Šmid, ki dodaja, da je odločitev občine za sodelovanje v projektu vredna
vse pohvale, »saj se tudi Cerklje kot rastoča občina soočajo s
priseljevanjem, demografskimi spremembami in socialno izključenostjo ter je tako sodelovanje v projektu zagotovo pravočasna priprava lokalnega okolja na posledice navedenega.«
Cilj projekta je, da bi imelo izvajanje projekta na področju
medgeneracijskega sodelovanja trajne rezultate in bi vzpostavili dobro delujočo in povezano lokalno okolje, ki nudi možnosti za vključevanje ranljivih in medgeneracijsko sodelovanje
na različnih področjih.

Pravni nasvet
Od prihodnje številke dalje bomo v Novicah izpod Krvavca objavljali brezplačne pravne nasvete odvetnice Beti Vreček Močnik. Vabljeni, da svoja vprašanja naslovite na elektronski naslov
ales.senozetnik@g-glas.si ali po pošti na naslov: Gorenjski glas,
d. o. o., Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj, s pripisom "Pravni nasveti
– za Novice izpod Krvavca".

Obvestilo
Krajevni urad Cerklje na Gorenjskem bo v mesecu juliju in avgustu
2017 posloval spremenjeno, in sicer vsak četrtek, od 7.30 do 11.00
ure in od 12.00 do 15.00 ure.

Vabilo društvom za sodelovanje
ob občinskem prazniku 2017
Vljudno vabimo vsa društva v občini Cerklje na Gorenjskem,
da sodelujejo pri pripravi praznovanja občinskega praznika v
mesecu septembru. S kulturnimi, športnimi in drugimi prireditvami bomo izkazali spoštovanje Ignaciju Borštniku, enemu največjih slovenskih igralcev, režiserjev in dramaturgov,
rojenemu v Cerkljah na Gorenjskem. Prosimo vas, da svoje
programe in predloge za praznovanje pisno posredujete najkasneje do 10. avgusta 2017 na naslov: Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje ali na e-naslov
obcinacerklje@siol.net.
Številka: 030-02/2017-01
Datum: 1. 6. 2017
Župan Franc Čebulj l.r.
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Najboljši projekt EU na Gorenjskem je Dom Taber
V okviru akcije EU projekt, moj projekt so v gorenjski regiji za najboljši projekt
izglasovali Dom Taber v Šmartnem pri Cerkljah.
JANEZ KUHAR
Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je že tretjo leto v vsaki
izmed 12 slovenskih statističnih regij organizirala dan odprtih vrat z naslovom
EU projekt, moj projekt. Med dvanajstimi
regijskimi projekti, ki so se predstavili v
Sloveniji na dnevih odprtih vrat, je bil kot
najboljši projekt gorenjske regije izbran
Dom Taber v Šmartnem pri Cerkljah. V 42
dneh je bilo oddanih več kot 63 tisoč glasov za zelo raznolike projekte, ki so bili
v posameznih regijah podprti s sredstvi
Evropskega socialnega sklada, Evropskega sklada za regionalni razvoj ali Kohezijskega sklada. Dom Taber je prejel kar
10.846 glasov, s čimer ga je prekašal le
projekt v jugovzhodni regiji.
Slovesnosti v soboto, 10. junija, so se udeležili številni gostje, med njimi župan občine Cerklje na Gorenjskem Franc Čebulj,
vodja predstavništva Evropske komisije v
Sloveniji Zoran Stančič, občinski svetniki
in predstavniki občinske uprave. V Sloveniji je bilo v zadnjih desetih letih s pomočjo sredstev evropske kohezijske politike
uresničenih že več kot 75 tisoč projektov.
Eden od njih je tudi Dom Taber. Po površini največji v Sloveniji, po srcih zaposlenih med najbolj prijaznimi.
Zbrane je pozdravila mag. Elizabeta Pristav Bobnar, direktorica Doma Taber:
»Če je Evropa naš okvir, je naš prispevek lahko tudi to, da znamo uporabiti
finančne vire, ki nam jih omogočajo
finančni mehanizmi in projekti, ter
predvsem, da jih znamo odgovorno
nadgraditi s kvalitetnim delom in stro-

Janez Korbar, član sveta zavoda Taber, direktorica Doma Taber Elizabeta Pristav Bobnar,
Franc Čebulj, župan občine Cerklje, Zoran Stančič, vodja predstavništva Evropske komisije
v Sloveniji, Dragica Jerič in Andreja Jerala, predsednica sveta zavoda Taber
kovnostjo. In to v Domu Taber znamo in
zmoremo. Evropska sredstva, pridobljena v okviru sofinanciranja operacij iz
naslova Regionalnega razvojnega programa Gorenjske za obdobje 2013–2015
so dejanski pokazatelj, kaj vse zmoremo
skupaj. Prav zato smo danes tudi tukaj.«
Župan občine Cerklje Franc Čebulj je bil
vesel priznanja, da je bil Dom Taber v
Šmartnem razglašen za najboljši projekt
EU v gorenjski regiji in je zaposlenim čestital za prejeto priznanje.
Zbrane je nagovoril in tudi Zoran Stančič, vodja predstavništva Evropske komisije v Sloveniji in jim zaželel uspešno
delo tudi v prihodnje. Nagovor pa sklenil

z besedami: »Bodite ponosni na vse, kar
ste dosegli.«
V bogatem kulturnem programu so sodelovali Godba Cerklje pod vodstvom
Tomaža Kukoviča, Pevski zbor Doma Taber pod vodstvom Ani Rehberger, Bralni
študijski krožek Liberius s Poženčanovim branjem, Folklorna skupina Cerklje
pod vodstvom Braneta Šmida, ansambel
Ognjeni muzikanti in s skečem prostovoljci Ani Rehberger, Ivan Kropivnik
in Francka Rozman. Pripravili so tudi
ustvarjalne delavnice ter razstavo fotografij Iva Puca. Program je domiselno
povezovala Jasna Kuljaj. Sledilo je prijetno druženje z Ognjenimi muzikanti.

V Dvorjah obnovili nadstrešek
na otroškem igrišču
Vaška skupnost Dvorje je v sodelovanju z Rekreacijskim društvom Strmol maja obnovila
nadstrešek na otroškem igrišču. Da so bila dela opravljena hitro, so poleg domačinov na
pomoč s prostovoljnim delom in tudi s hrano priskočili domači podjetniki iz Dvorij, in tako
poskrbeli za hitrejšo izvedbo del na nadstrešku. Nadstrešek so svečano predali v uporabo
v petek, 2. junija, ob prisotnosti cerkljanskega župana Franca Čebulja. Predsednik Vaške
skupnosti Dvorje Rajko Rozman se je v imenu skupnosti zahvalil za pomoč tudi Občini Cerklje in županu Francu Čebulju. Kot smo izvedeli, imajo še letos v Dvorjah v načrtu obnovo
rekreativnega igrišča.
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Pomoč za obnovo župnijskega poslopja
Aprilski požar, v katerem je pogorelo župnijsko poslopje v Cerkljah, je povzročil
precejšnjo škodo. Sredstva za obnovo že zbirajo.
ALEŠ SENOŽETNIK
Po besedah župnika Jerneja Marenka
nameravajo letos za obnovo župnijskega poslopja nameniti približno 230
tisočakov, sredstva pa poskušajo pridobiti s pomočjo prispevkov in donacij, saj
objekt ni bil zavarovan. Približno desetino za letos predvidenih stroškov so pridobili s prostovoljnimi prispevki župljanov prek položnic, maja so organizirali
tudi dobrodelni koncert z naslovom Biti
dar, na katerem je nastopilo šest cerkljanskih zborov, Godba Cerklje ter gostujoča skupina Abend iz Litije.
Sredstva obljubljata tudi Nadškofija
Ljubljana in Občina Cerklje. Slednja je
v nedavno sprejetem rebalansu zagotovila petdeset tisoč evrov, saj v pogorelih
prostorih deluje tudi Marijin vrtec, ki ga
obiskuje 114 občinskih otrok ter številna
društva (mnenje župana je objavljeno
v intervjuju na 2. strani). Na pomoč pa
so priskočili tudi cerkljanski obrtniki
in podjetniki, lastniki gozdov, ki so darovali 120 metrov lesa, ter številni drugi
posamezniki.
»Do začetka kurilne sezone je pogoreli
zgradbi nujno treba vrniti osemsto kva-

Otroci Marijinega vrtca, ki jih je požar najbolj prizadel, so tudi zapeli na dobrodelnem
koncertu.
dratnih metrov strehe. Predhodno moramo opraviti številna zemeljska, betonska
in gradbena dela. V požaru je bila poškodovana tudi kotlovnica. Peč, ki ogreva vse
župnijske objekte, tudi župnijski vrtec, po
požaru ni več zanesljiva za uporabo v novi

kurilni sezoni, zato jo je treba zamenjati,«
je pojasnil cerkljanski župnik Jernej Marenk, ki se zahvaljuje tudi številnim donatorjem, podjetjem in posameznikom,
ki so že ali pa še bodo prispevali k ureditvi
novega župnijskega poslopja.

DMC z vami tudi v poletni vročini
EKIPA DMC
Prva polovica letošnjega leta je bila za
Družinski in Mladinski center Cerklje
precej dejavna, saj smo se marca preoblikovali v Društvo Družinski in mladinski center Cerklje. Izbrani smo bili
na Javnem razpisu za sofinanciranje
programov za mlade in projekte, povezane z delom mladih v občini Cerklje
na Gorenjskem za leto 2017 za izvajanje
programa Gradimo mostove, ter tudi na
Javnem razpisu za sofinanciranje vsebin centrov za družine v letih 2017–2020
Ministrstva za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti.
Celotno šolsko leto smo z učno pomočjo
pomagali otrokom in mladim. Večina
naših učencev bo uspešno zaključila

razred in odšla na zaslužene počitnice.
Skozi vse leto so ob ponedeljkih zvečer
potekali pogovorni večeri v angleščini,
kjer v manjši skupini ob druženju utrjujemo znanje jezika. Da ne bi med poletjem vsega pozabili, se bomo srečali še
26. junija, 10. julija in 7. avgusta ob 19.
uri.
Celotno šolsko leto smo uspešno vodili
četrtkove ustvarjalne delavnice in petkove igralne urice za predšolske otroke.
Na četrtkovih ustvarjalnicah so otroci
izdelali vse od adventnih venčkov do
hranilnic za ptičke. Na igralnih uricah
pa smo se skozi igro naučili veliko novega. Z ustvarjanjem bomo nadaljevali
tudi med počitnicami in od ponedelja,
26. junija, do petka, 30. junija, dopoldan,
prav tako pa seveda na oratoriju od 3.

do 8. julija. K druženju vas vabimo tudi
vse dni v mesecu juliju dopoldan, kjer
boste lahko skupaj s prijatelji ustvarjalno preživljali počitniške dni. Možnost je
tudi za občasno varstvo mlajših otrok po
predhodnem dogovoru s starši.
S sobotnim večernim delom za mlade
zaključujemo 1. julija. S tem pa se druženje mladih ne zaključuje. Ko se bo dan
prevešal v noč, se bomo v času oratorija
in nato ob torkih in četrtkih še naprej
vsak večer družili v počitniškem vzdušju
ob igranju odbojke, klepetu in skupnem
prepevanju. Med poletnim časom bo
DMC odprt vsak dan v dopoldanskem
času od 8. do 13. ure ter ob torkih in četrtkih zvečer, zaradi kolektivnega dopusta pa bo zaprt med 31. julijem in 15.
avgustom.
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Aktivnosti čebelarjev v spomladanskem času
MIHA ŠTULAR, PREDSEDNIK ČD CERKLJE
V Čebelarskem društvu Cerklje smo v začetku aprila izvedli dobro obiskano delavnico o dobrih tehnoloških praksah v
čebelarstvu, udeležili smo se tudi čistilne akcije Občine Cerklje. Pod vodstvom
mentorja čebelarskega krožka Borisa
Jereba so se učenci OŠ Davorina Jenka
maja udeležili letošnjega jubilejnega, 40.
tekmovanja mladih čebelarjev v Velenju.
S strani Čebelarske zveze Slovenije smo
prejeli tri sadike lip in semena sončnic,
kar je bilo v projektu podprto s strani Za-

larskega doma ČD Luče, izlet pa zaključili v gostišču Firšt v Logarski dolini. Prav
tako v juniju pa smo izvedli še Dneve
odprtih vrat slovenskih čebelarjev, temu
dogodku je bil namenjen petek, 9. junija,
ko smo za vse občane odprli društveni
čebelnjak za OŠ v Cerkljah ter čebelnjak
čebelarja Francija Strupija na Spodnjem
Brniku. Obiskovalci so si imeli možnost
ogledati čebelnjak, čebelarsko opremo,
spoznavali so koristi čebel pri opraševanju kmetijskih kultur ter čebelje pridelke, čebelarji pa so jim odstrli marsikatero skrivnost čarobnega čebeljega sveta.

voda za gozdove Slovenije in Semenarne
Ljubljana. V petek, 19. maja, smo tako ob
zanimivem in pestrem kulturnem programu učencev in predšolskih otrok zasadili prvi dve lipi, najprej v Parku miru
pri OŠ Davorina Jenka v Cerkljah, nato
pa v parku ob šolskem igrišču podružnične šole v Zalogu. Tretjo pa bomo ob
Marijinemu vrtcu zasadili v jesenskem
času. V začetku junija smo organizirali
izlet v Zgornjo Savinjsko dolino, ogledali
smo si plemenilno postajo za vzrejo rodovniških matic čiste kranjske sivke v
Lučki Beli, nadaljevali z ogledom čebe-

Modri kotiček
ROBERT ŠEBENIK,
VODJA POLICIJSKEGA OKOLIŠA
Tudi v Cerklje prihaja poletje. Pri nas je
tudi v tem času turistično atraktiven
Krvavec. Veliko je voznikov enoslednih
vozil, pešcev ter drugih, zato naj bo
naša strpnost do vseh še večja. Vozimo
varno in zbrano ter tako prispevajmo
k skupni varnosti. Med vožnjo ne telefonirajte in ne pišite sporočil, saj to
močno zmanjša pozornost. Posebej bodite pozorni na najmlajše, ki se vozijo
tudi z rolerji in drugimi otroškimi prevoznimi sredstvi. Oni so namreč v času
šolskih počitnic kot najšibkejši udeleženci v prometu najbolj izpostavljeni
nevarnosti ob in na cesti. Starše pa ob
tem opozarjam, da otrokom ne dovolijo
uporabe kolesa brez varnostne čelade,
ki je obvezna do dopolnjenega 18. leta.
Lep zgled je, če jo uporabljajo tudi sami.
Predloge policistov upoštevajte tudi, ko
se odpravite od doma. Pred odhodom
nikakor ne razglašajte, kdaj in kam
greste ter koliko časa boste odsotni. S
sosedi ali sorodniki se dogovorite, da
vam vsakodnevno praznijo poštni nabiralnik, v večernem času naj vam nekdo
za kratek čas vklopi luči po stanovanju,
prižge radio ali televizijo, odpre okna
(seveda ob njegovi prisotnosti) in tako
vzbudi občutek, da stanovanje ali hiša
ni prazna. Na tak način lahko sami
največ prispevate k temu, da odvrnete
možne vlomilce. Želim vam vse dobro.
Kjerkoli že boste, pa naj bo predvsem
varno!

Renault TWINGO

Novi Renault CLIO

Novi Renault CAPTUR

LIMITED SCe 70

LIFE 1.2 16V + PAKET COOL

ZEN ENERGY TCe 90

– Sistem za pomoč pri parkiranju zadaj
– Električno nastavljiva in ogrevana
zunanja ogledala
– Volanski obroč in ročica menjalnika v
usnju
– Zunanje bočne okrasne črte in oznake
Limited
– Zunanja ogledala v sijaj črni barvi
– Okrasni pokrovi koles 15” v srebrno črni barvi

– Klimatska naprava

– Klimatska naprava

– Radio R&GO MP3 z Bluetooth
+ USB + AUX z upravljalnikom ob
volanu

– Multimedijski sistem Media Nav
Evolution s 7« zaslonom na dotik
MP3, AUX, Bluetooth, USB, DAB

– Regulator in omejevalnik hitrosti

– Kartica Renault

– Pomoč pri speljevanju v klanec

– Platišča iz lahke litine 16”

– LED dnevne luči

– Meglenki spredaj
– LED dnevne luči C-shape
Že za

Že za

Že za

9.990 €

9.490 €

14.290 €

Poraba pri mešanem ciklu 3,3−5,6 l/100 km. Emisije CO2 85−127 g/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin,
ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti
zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

Novi Renault MEGANE

Renault KADJAR

Novi Renault SCENIC

LIFE SCe 115

ZEN ENERGY TCe 130

LIFE ENERGY TCe 115

– Pomoč pri speljevanju navkreber
– Regulator in omejevalnik hitrosti

– Samodejna 2-področna klimatska
naprava

– Klimatska naprava

– Platišča iz lahke litine 17”

– LED dnevne luči

– Kartica Renault

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

– Parkirni senzorji spredaj in zadaj

– Radio Bluetooth, USB, AUX

– Dodatno zatemnjena stekla zadaj

– Strešni nosilci
– Navigacija z zaslonom na dotik

Že za

13.390 €

– Klimatska naprava
– Radio Bluetooth, USB, AUX
– Samodejna parkirna zavora
– Regulator in omejevalnik hitrosti
– LED dnevne luči C-shape
– Sistem za aktivno zaviranje v sili z
zaznavo pešcev pri mestni vožnji

Že za
*velja za vozila iz zaloge

19.990 €

Že za

16.490 €

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

Vaš trgovec v Cerkljah na Gorenjskem, PREŠA, d.o.o., Cerklje
Slovenska cesta 51, 4207 Cerklje na Gorenjskem
Telefon: 04/281 57 00, www.rpresa.si
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Barletov
memorial
gasilcem
Cerkelj
JANEZ KUHAR
Prostovoljno gasilsko društvo (PGD) Cerklje je v soboto, 3. junija, izvedlo jubilejni,
trideseti Barletov memorial, tekmovanje
v spomin na slovenskega utemeljitelja in
organizatorja prostovoljnega gasilstva ter
pomembnega Cerkljana Frana Barleta.
Memorial je sovpadal tudi s 125-letnico
delovanja PGD Cerklje. »S tradicionalnim
Barletovim memorialom ohranjamo spomin na starosto slovenskega gasilstva, ki
se je leta 1864 rodil v Cerkljah. Tekmovanje
ni povsem standardno gasilsko, ima nekaj posebnosti, zato gasilci še toliko raje
pridejo,« je povedal predsednik PGD Cerklje Marjan Luskovec.
Gasilci so se pomerili v štirih kategorijah. Pokazati so morali spretnost, hitrost in znanje, preizkusili so se tudi v
podiranju tarče, metanju vrvi in cevi,
izdelavi dvojne reševalne zanke in črpa-

Pokal za zmagovalca v seštevku vseh kategorij so tudi letos prejeli gasilci Prostovoljnega
gasilskega društva Cerklje.
nju vode v tarčo z več kot 130 let staro
ročno črpalko, ki jo organizatorjem vsako leto posodi PGD Zgornji Brnik.
Letošnjega memoriala se je udeležilo 92
ekip iz 23 gasilskih društev z Gorenjskega in Hrovatinov. Najprestižnejši pokal
občine Cerklje za zmagovalca v seštevku
vseh kategorij so tudi letos prejeli gasilci
Prostovoljnega gasilskega društva Cerklje iz rok cerkljanskega župana Franca
Čebulja. Drugi so bili gasilci Hotemaž,
tretji pa gasilci Zgornjega Brnika. Največ
znanja, moči in spretnosti je pri članih

pokazala ekipa PGD Hotemaže 1, druga
je bila ekipa Cerklje 3 in tretja Zgornji
Brnik 2, pri članicah je zmagala ekipa
Prebačevo- Hrastje pred ekipama Voklo
in Zgornji Brnik 1, kategoriji mladina
do 11 let pa Cerklje pred Hotemažami
in Voklom. Mladina od 12 do 15 let se
je pomerila v prenosu vode in zbijanju
tarče, zmagala je ekipa Velesovo pred
ekipo Prebačevo - Hrastje in Cerkljami. V
tekmovanju za največ načrpane vode je
zmagala ekipa PGD Hotemaže 1 in osvojila dragocen pokal.

Pionirke PGD Cerklje tretje v Sloveniji
TAJDA JAGODIC
V soboto, 1. aprila, je v Šmartnem pri
Litiji potekal 16. državni kviz gasilske
mladine, na katerem so se zbrali najboljši mladi gasilci iz vse Slovenije. V
treh kategorijah, ločenih po starosti, so
med seboj tekmovali v gasilskem zna-

nju in različnih praktičnih spretnostih.
Po zanesljivih zmagah na občinskem
ter regijskem tekmovanju cele Gorenjske se je tja uvrstila tudi ekipa pionirk
iz Prostovoljnega gasilskega društva
(PGD) Cerklje, ki so jo pod mentorstvom
Tajde Jagodic in Melite Kropivnik sestavljale Anja in Maja Boltežar ter Ana

Basej. Dokazale so, da premorejo ogromno teoretičnega znanja, ob glasni podpori navijačev pa so tudi praktične vaje
izvedle odlično. To je bilo dovolj, da so
osvojile odlično tretje mesto med kar 38
najboljšimi ekipami iz cele Slovenije ter
društvu prinesle prvo odličje s tovrstnih
tekmovanj.

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

VABIMO VAS V NAŠE TRGOVINE,
KJER BOSTE DOBILI VSE ZA DELO
NA KMETIJI IN DOMAČEM VRTU!

Kuhinjske stenske obloge Tuš kabine
Nadstreški Drsna vrata Nihajna vrata
Pregradne stene Steklene ograje
Zgornji Brnik 32, 4207 Cerklje, Tel.: 04 25 26 580
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Prvomajska rokerska budnica
SAMO LESJAK
Prireditev Zbudi me za 1. maj, ki je potekala v Zalogu pri Cerkljah, je bila letos še
pestrejša kot sicer. Na tradicionalni prireditvi s kresovanjem, ki jo prireja tamkajšnje prostovoljno gasilsko društvo, so
tako na predpraznično nedeljo nastopili
legenda roka Pero Lovšin, priljubljena
skupina Tabu in zvezde televizijskih
zaslonov Poskočni muzikanti. Ti so odprli eno izmed največjih prvomajskih
prireditev na Gorenjskem: svojim znanim skladbam so dodali tudi nekaj trših
pop-rok ritmov, ki so jih odigrali suvereno, predvsem pa poskočno. Zasedba
Tabu tudi po prihodu nove pevke ostaja
v srcih svojih oboževalcev. To velja tudi
za Pera Lovšina, ki je s Španskimi borci
poskrbel za udaren sklep prvega večera.
Naslednje jutro so za praznični pridih
povsod poskrbele pihalne godbe, dogajanje pod velikim šotorom v Zalogu, kjer
so organizatorji poskrbeli tudi za kulinarične užitke, pa se je nadaljevalo zve-

Energijo prvega maja je širil tudi legendarni
Pero Lovšin. / Foto: Uroš Škerjanc
čer s koncertoma Mambo Kings in Gadi.
Z razgibanim glasbenim sporedom in
preostalo ponudbo prireditev v Zalogu
vsako leto privablja več obiskovalcev –
predvsem pa je v času prvomajskih praznikov pomembna z vidika druženja, za
kar nam prepogosto zmanjkuje časa.

Pred peto sezono
Spomladi se je tudi v Cerkljah zaključilo abonmajsko dogajanje. Komedije, ki jih v sklopu
gledališkega abonmaja Nasmejmo se organizira Zavod za kulturne dejavnosti Smejmo
se, so navdušile občinstvo in dvorana Kulturnega hrama Ignacija Borštnika je bila vsakič
polna. Predstavam so znova botrovali skrbno oblikovan program, ugledni ustvarjalci,
ki že sami po sebi uživajo veliko zaupanje,
in prijetna, sodobno opremljena dvorana
cerkljanskega kulturnega hrama. Gledalci
so zadovoljni, da se jim za prijetno kulturno
doživetje ni treba voziti v mestna središča,
obisk predstav pa jemljejo tudi kot priložnost
za sprostitev v dolgih jesensko-zimskih večerih. Gledališki abonma bo v Cerkljah na voljo
tudi v naslednji sezoni in vpis je že v teku.
Organizatorji so v program uvrstili dve uspešnici koprskega gledališča, Trio in (Totalno)
katastrofalna večerja, komedijo SiTi Teatra
Še vedno mame, Čudežno terapijo Mestnega gledališča ljubljanskega, komično dramo
Boksarsko srce z igralsko družino Valič in
vsemogočno komedijo Buh pomagej zavoda
Smejmo se. Glede na odziv obiskovalcev bo
dvorana Kulturnega hrama Ignacija Borštnika
polna tudi v jubilejni, peti sezoni abonmaja.

Nina Pušlar napolnila Kulturni hram

Kern Matilda s.p.

Aprila je v Kulturnem hramu Ignacija Borštnika v odličnem vzdušju potekal koncert pevke
Nine Pušlar, ki je s svojo toplino in dobrosrčnostjo ter seveda z izvrstno interpretacijo tako
rekoč preplavila celotno dvorano. Občinstvo se ji je pridružilo pri petju uspešnic, Nina pa
se je z mnogimi prijazno fotografirala, po koncertu pa tudi pokramljala z njimi ter jim s svojim albumom podarila podpis in posvetilo. To je bil sicer drugi koncert pod okriljem vodje
Izobraževalnega centra Čveka Maruše Korelc, ki je v februarju napolnila dvorano s skupinama Kvatropirci in M.J.A.V., junija pa so nastopili BQL ter pevka Nika Zorjan, posebna gostja
pa je bila Ula Ložar.

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

STREŠNI NOSILEC
ZA KOLO PRO RIDE

40

DO

%
CENEJE

KATALOŠKA

REDNA CENA

MYCITROËN
PLUS CENA

1607798880

106,23 ¤

63,74 ¤

ŠTEVILKA

Z DDV

Z DDV

PONUDBA VELJA DO 31. 8. 2017
O splošnih pogojih članstva v klubu zvestobe MyCitroën plus in ugodnostih
si preberite na spletni strani www.citroen.si. Slika je simbolna.

citroen.si

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

Matjaž Tičar, s. p.
GSM: 041 338 038
www.geodetske-storitve.com
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Druženje na Šenturški Gori
Domačini Apna v nedeljo, 25. junija, vabijo na druženje na Šenturško Goro, ki bo potekalo od 9. do 16. ure ob brezplačni peki
palačink.

OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM
ŽUPAN
Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje
e-pošta: obcinacerklje@siol.net
Telefon: 04/28 15 820, 04/27 80 100
Na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju –
ZPNačrt (Ur. l. RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 –
ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12,
76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO), 43. člena Zakona o varstvu
okolja (Ur. l. RS, št. 39/06 – UPB, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl.
US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09
– ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16), 21.
in 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 –
ZUUJFO), 8. in 30. člena Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem
(Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 7/2016),
Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Cerklje na Gorenjskem –
spremembe št. 4 (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gor., št.
5/2016) je župan Občine Cerklje na Gorenjskem sprejel

SKLEP

o sprejetju stališč do pripomb in predlogov
iz javne razgrnitve in javne obravnave dopolnjenega
osnutka sprememb in dopolnitev Občinskega
prostorskega načrta Občine Cerklje na Gorenjskem –
spremembe št. 4 (SD OPN – št. 4)
V postopku javne razgrnitve dopolnjenega osnutka SD OPN Občine Cerklje na Gorenjskem – št. 4, ki je potekala od 3. 4. 2017
do vključno 8. 5. 2017, ter javne obravnave z dne 24. 4. 2017
(javno naznanilo št. 350-04/2016-30, z dne 17.3.2017) sta bili
podani dve pisni pripombi na omenjeni dokument. Vsebina pripomb in stališč je razvidna iz priloženih Stališč do pripomb in
predlogov k dopolnjenemu osnutku SD OPN št. 4, ki so priloga
tega sklepa. Sklep se objavi v Novicah izpod Krvavca št. 2/2017
in na občinski spletni strani.

OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM
ŽUPAN
Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje
e-pošta: obcinacerklje@siol.net
Telefon: 04/28 15 820, 04/27 80 100
Na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
– ZPNačrt (Ur. l. RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09,
80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO), 43. člena
Zakona o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 39/06 – UPB, 49/06
– ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A,
70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13,
56/15, 102/15 in 30/16), 21. in 33. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 8. in 30. člena Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 7/2016), Sklepa o začetku priprave
sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta območje L8 Poslovni kompleks Brnik (Uradni
vestnik Občine Cerklje na Gor., št. 3/2016) je župan Občine
Cerklje na Gorenjskem sprejel

SKLEP

o sprejetju stališč do pripomb in predlogov, podanih na
dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev Občinskega
podrobnega prostorskega načrta območja L8 Poslovni
kompleks Brnik (SD OPPN L8)
V postopku javne razgrnitve dopolnjenega osnutka SD OPPN
L8, ki je potekala od 12. 4. 2017 do vključno 17. 5. 2017, ter
javne obravnave z dne 9. 5. 2017 (javno naznanilo št. 35002/2016-35 z dne 20. 3. 2017) so bile na omenjeni dokument
podane tri pisne pripombe na javni razgrnitvi in dve ustni
pripombi na javni obravnavi. Vsebina pripomb in stališč do
pripomb je razvidna iz priloženih Stališč do pripomb in predlogov podanih na dopolnjen osnutek SD OPPN območja L8
Poslovni kompleks Brnik, ki so priloga tega sklepa. Sklep se
objavi v Novicah izpod Krvavca št. 2/2017 in na občinski spletni strani.
Ta sklep velja z dnem izdaje.
Številka: 350-02/2016-45
Datum: 19. 6. 2017

Ta sklep velja z dnem izdaje.
		

Številka: 350-04/2016-38
Datum: 31. 5. 2017
Občina Cerklje na Gorenjskem
ŽUPAN
Franc Čebulj l.r.
Priloga sklepa:
• Stališča do pripomb in predlogov k dopolnjenemu osnutku
SD OPN Občine Cerklje na Gorenjskem – spremembe št. 4, št.
350-04/2016-37 z dne 31. 5. 2017, so na vpogled pri priprav
ljavcu, Občini Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13,
4207 Cerklje na Gorenjskem in na spletni strani občine.

Občina Cerklje na Gorenjskem
ŽUPAN
Franc Čebulj l.r.

Priloga sklepa:
• Stališča do pripomb in predlogov, podanih na dopolnjen
osnutek sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega
prostorskega načrta območja L8 Poslovni kompleks Brnik,
št. 350-02/2016-44 z dne 19. 6. 2017, so na vpogled pri
pripravljavcu, Občini Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina
Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem in na spletni strani
občine.
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• oblika rekreacije (vrsta, dejavnost);
• število udeležencev v skupini.
OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM
ŽUPAN
Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje
e-pošta: obcinacerklje@siol.net
Telefon: 04/28 15 820, 04/27 80 100

JAVNI RAZPIS

ZA UPORABO VEČNAMENSKE ŠPORTNE DVORANE
V CERKLJAH ZA SEZONO 2017/2018
Športna društva, klube, rekreativne skupine obveščamo, da Občina Cerklje na Gorenjskem razpisuje termine za uporabo Večnamenske športne dvorane v Cerkljah za sezono 2017/2018 (za
obdobje od 1. 9. 2017 do 30. 8. 2018), ki so namenjeni športnim
dejavnostim (vadbi in igranju rokometa, nogometa, košarke,
odbojke, namiznega tenisa, badmintona, jogi in različni drugi
splošni vadbi oziroma rekreaciji).
Zainteresirani uporabniki lahko vložite vlogo za uporabo oziroma najem prostorov Večnamenske športne dvorane v Cerkljah
na obrazcu, ki je objavljen na internetni strani Občine Cerklje
na Gorenjskem www.cerklje.si (v zavihku Novice in objave, rubrika Javni razpisi in natečaji), dobite pa ga tudi v času uradnih
ur v prostorih Občine Cerklje na Gorenjskem. Vloge za navedeno sezono se vložijo na predpisanem obrazcu v pisni ali elektronski obliki do vključno četrtka, 10. 8. 2017, do 15. ure.
Vloga mora obvezno vsebovati:
• naziv in naslov društva/kluba, rekreativne skupine …;
• priimek, ime, naslov in telefonsko številko kontaktne osebe
(zaželen tudi elektronski naslov);
• naslov prejemnika računov za najem športne površine;
• potrebna površina športne dvorane;
• želeni termin in rezervni termin;

Cenik najema prostorov Večnamenske športne dvorane v Cerkljah je objavljen v Uradnem vestniku Občine Cerklje na Gorenjskem (št. 5/11, 2/12, 3/13 in 4/15) in na spletni strani občine, na
povezavi https://www.cerklje.si/podatkiobrazca/2210.
Prostore, namenjene športnim dejavnostim, bo praviloma možno uporabljati v terminskem obdobju:
• ponedeljek, torek, sreda, četrtek, petek: 16.30–22.30
• sobota: le po predhodnem dogovoru
• nedelja: le po predhodnem dogovoru.
Na podlagi v roku prejetih vlog ter razpoložljivih terminov in
prostorov bo občinska uprava Občine Cerklje na Gorenjskem
pripravila predlog najema prostorov, namenjenih športnim dejavnostim, in ga potrdi župan Občine Cerklje na Gorenjskem. Na
podlagi potrjenega predloga se bodo pripravile pogodbe vlagateljem, ki jim bodo podeljeni termini. Pogodbe bodo izbranim
uporabnikom poslane na naslov, naveden na vlogi.
Vloga se posreduje najkasneje do četrtka, 10. 8. 2017, do 15.
ure. Vloga je lahko tega dne do 15. ure oddana v sprejemni pisarni občine, poslana po pošti ali na e-naslov obcinacerklje@
siol.net.
Vloge, ki bodo oddane po tem roku, bodo obravnavane po vrstnem redu datuma prejetja vloge do zapolnitve prostih terminov.
Številka: 35280-05/2017-01 				
Datum: 15. 6. 2017 		
			

Občina Cerklje na Gorenjskem
ŽUPAN
Franc Čebulj l. r.

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

www.cerklje.si
tabla.pdf 1 20.6.2015 17:35:36

ŠIVILJSTVO

GRILC

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

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

AGROTEHNIKA v ŠENČURJU JE URADNI PRODAJALEC
STROJEV SIP, ROBUST, TAJFUN
www.agrotehnika.si

ŠIVILJSKI SERVIS
ŠIVANJE PO MERI
GSM: 031 641 335
ponedeljek, sreda, petek
14h - 18h
torek, četrtek
9h - 14h
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Dežela Sončnega leva
Za zimsko-pomladno branje so člani Bralnega študijskega
krožka Liberius Cerklje izbrali indijsko literaturo nobelovca
Rabindranatha Tagoreja s psevdonimom Sončni lev, skozi
katero so spoznavali Indijo. Ob svetovnem dnevu knjige so v
sodelovanju z akademsko slikarko Ireno Gayatri Horvat, pianistom Simonom Skalarjem ter plesno skupino Apsaradha
Zagreb pod vodstvom koreografinje Ane Jug v avli kranjske
Mestne občine Kranj pripravili multimedijsko prireditev, posvečeno Materi Zemlji. Kot je dejala Daniela Močnik, predsednica Kluba Liberius, jih je k branju ter sodelovanju usmerila
prelestna dežela Sončnega leva, filozofija in literatura nobelovca Rabindranath Tagore in Mati Terezija, politik in aktivist Gandhi, iz sedanjega časa pa tudi Ana Erjavšek, študentka
klasičnega indijskega plesa v Indiji, ter akademska slikarka
Irena Gayatri Horvat, avtorica razstave v Noči knjige. Maja je
sledila razstava slik Irene Gayatri Horvat in Lojzeta Kalinška
v Petrovčevi hiši, z naslovom Namaste. O Tagoreju je spregovorila Ana Erjavšek. Sredi maja pa so sklop prireditev sklenili z indijskim kulturnim dnevom Čarobna Indija v Gostišču
Češnar. Ana Erjavšek je prikazala čudovit ples ob glasbeni
spremljavi iz Ramajane, Ivan Kropivnik je predstavil svoje potovanje po Indiji ter še posebej tamkajšnji poročni obred, na
katerega je bil povabljen. Tudi tokrat pa dogodek ni minil brez
prebiranja Tagorejeve poezije.

Marina Vidali, članica BŠK ter bralka indijske zgodbe Najprej
je bila ženska, Daniela Močnik in slikarka Irena Gayatri Horvat
/ Foto: Matic Zorman

Večer slovenskih basni
V Kulturnem hramu Ignacija Borštnika je maja potekal koncert z naslovom Živalski karneval. Komorni moški pevski zbor Davorina Jenka Cerklje si prizadeva obogatiti slovensko zborovsko dogajanje na
kar se da izviren način, tudi s tematskimi večeri, na katerih oživlja
mnoge že skoraj pozabljene skladbe številnih po krivici zapostavljenih slovenskih skladateljev. Vse skupaj so prepletli s poučnimi
basnimi ter šaljivimi dovtipi in primerami iz živalskega sveta.

SAT

NOVO!

BimLine
računovodska hiša

UGODNA CENA!

Signal s KRŽIŠČA - Krvavca
in LIMBARSKE GORE

Brezžično do objekta v optični vidljivosti!

- TV ali INTERNET od 15 EUR/mesec, možnost telefonije za doplačilo 3 EUR
eur
- Najbolj gledani kabelski programi s slovenskimi podnapisi, tudi HD!
- Internet signal tudi s Kamniškega gradu, Ambroža, Vel. Planine, Črnivca, Zg. Javoršice,

Boljši servis. Boljše storitve.

Lubnika, Pd Moravče, Lukovice, Peč pri Moravčah, Slivne-Geosa, Zasavske Svete gore in ostalih.

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

040 997 007

Ulica Ignaca Borštnika 15, 4207 Cerklje

www.zvezdatv.si

Tel.: 041 355 899 www.bim-line.si

www.gorosan.com

AVGUŠTIN VERBIČ - N. D. D. K.

Kmetija Pr' Kral, Grad 13, Cerklje

KORDEŽ D.O.O., VISOKO 124, VISOKO

Ribogojnica
Mlada
govedina
Kisla repa in
kislo zelje

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

TV - Internet

Prihodnost je v brezžičnih tehnologijah

10 let!
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Predstavila Kobilco
JANEZ KUHAR
V galeriji Petrovčeve hiše v Cerkljah
so v četrtek, 25. maja, slovesno odprli likovno razstavo predsednice
Društva likovnikov Cerklje Darinke
Kralj z naslovom Ivana Kobilca in njeni sodobniki. Razstavljenih je bilo 11
slik, kopij originalov Ivane Kobilce,
med njimi Kofetarica in Poletje, na
razstavi pa so tudi kopij originalov
Jurija Šubica Pred lovom, Antona Ažbeta Zamorka, Ivana Groharja Sejalec
in Ferda Vesela Motiv pri Stranjah.
Avtorica razstave
Michel
Mohor, kustos v Narodni gaDarinka Kralj
leriji v Ljubljani, je o razstavi zapisal:
»Poglobili ste se ne samo v knjige, fotografije in življenja njenih
sodobnikov, temveč tudi poustvarili njene slike, kar pomeni, da
ste se naši največji umetnici posvetili bolj kot marsikateri študent
umetnostne zgodovine!« Kraljevi pri slikanju največji izziv predstavlja študija starih mojstrov, njena najljubša pa je Ivana Kobilca. Ker
ji je tako blizu, je začutila dolžnost, da našo umetnico predstavi še
širšemu krogu ljudi. »Kdove kakšen nasmešek bi Ivana namenila
mojim slikam«, se je vprašala slikarka Darinka Kralj. Verjetno še
bolj iskriv in hudomušen kot je tisti na njeni Kofetarici. Ob odprtju
so se v bogatem kulturnem programu s plesi predstavili člani Folklorne skupine Cerklje in citrarka Špela Štular.

Ovčar Marko
Minulo soboto je bilo na dvorišču in vrtu Borštnikove domačije v
Cerkljah živahno. Na povabilo kulturnega društva Ignacija Borštnika so ljubiteljski igralci Gledališča Julke Dolžan z Breznice uprizorili
delo Janeza Jalna Ovčar Marko. Z njim so navdušili zbrano občinstvo, ki si je tako ogledalo prvo gledališko predstavo na vrtu igralčeve rojstne hiše. Po glasbenem uvodu mlade citrarke Janje Petrič
je zbrane nagovoril Danijel Novak s stihi Borštnikove pesmi Spustite zagrinjalo. A tokrat se je zagrinjalo dvignilo in tako simbolično
naznanilo začetek takih in podobnih kulturnih dogodkov na Borštnikovi domačiji. Novak upa, da bodo krajani Cerkelj in okoličani
sprejeli novo prizorišče kulturnih dogodkov in ga radi obiskovali.

www.pogrebnik.si
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.

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

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: domačih mesnih izdelkov, pridelanih na tradicionalni način
STORITVE: storitve klanja, razseka in izdelava mesnih izdelkov
MED

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

Tel.: ++386(0)4 252 91 30

Igrajmo rock
PRIMOŽ MOČNIK
Konec maja je Godba Cerklje kot vsako pomlad pripravila koncert,
tokrat v rokovski preobleki. Na koncertu z naslovom Igrajmo rock
so igrali predvsem stare in novejše pop-rok uspešnice različnih izvajalcev, tudi legendarnih Queen, Deep purple in Erica Claptona.
Gostje so bili člani skupine Tuba rock, ki so prav tako kot godbeniki
igrali rock program. Z njimi je igrala in pela tudi Nina Tajč, članica
skupine Tuba rock in godbe, ki je publiko navdušila s svojim edinstvenim vokalom. Voditelja Avgust Jagodic in Domen Žagar sta kot
vedno nasmejala publiko in prijetno popestrila večer. Jutri, v soboto, 24. junija ob 20. uri, pa vas zopet vabimo v Kulturni hram
Ignacija Borštnika, da skupaj počastimo dan državnosti.

Odprto vsak dan od 7. do 23. ure, ob četrtkih od 7. do 12. ure.

Priznanja uspešnim učencem

Najuspešnjejši učenci z županom Francem Čebuljem in ravnateljico Damijano Božič Močnik / Foto: Matic Zorman
ALEŠ SENOŽETNIK
Poletne počitnice so pred vrati tudi za učence Osnovne šole
Davorina Jenka v Cerkljah in podružnične šole v Zalogu. Devetošolci so se prejšnji teden od osnovnošolskih klopi poslovili s
tradicionalno valeto. Tiste, ki so bili v vseh devetih letih najboljši po učnem uspehu, pa je čakalo še srečanje pri županu.
Teh je bilo letos šestnajst: Eva Glavan, Ema Gradišek, Rebeka
Grošelj, Ana Hudobivnik, Gašper Jagodic, Maruša Jenko, Luka
Jerina, Klarisa Kepic, Karmen Koglar, Živa Marinšek, Nika

Podboršek, Jakob Sirc, Hana Šarlija, Maj Marcel Škof, Silva
Verbič in Manca Vidmar. Vsem je prejšnji četrtek dopoldne
župan Franc Čebulj tudi čestital in jim zaželel srečo na nadaljnji poti. "Želim vam, da zaupate svojim sanjam, pogumno
zakorakate novim življenjskim preizkušnjam naproti. Čas in
izkušnje bodo vaš odlični učitelj, zato jih izkoristite za vse najboljše v življenju," je župan svetoval učencem in jim v spomin
poklonil tudi knjigo Andreja Breznika Po poteh skozi čas, Vodnik po arheoloških parkih Slovenije ter slovensko zastavo.
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Cena knjige, ki je lahko tudi lepo darilo, je
Knjigo lahko kupite ali naročite na Gorenjskem
glasu, Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po
tel. št.: 04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna po
ceniku Pošte Slovenije.
www.gorenjskiglas.si

990

njem zavihNa zunanjem zad
erov naravnih
ku je nekaj prim
zdilnih votlin.
in umetnih gne

EUR

Cikotić in partner, d. n. o.
Pipanova 13a, 4208 Šenčur
Tel: 04/25 16 100
Gsm: 040 513 968
E-pošta: pod.kostanji@gmail.com
Spletna stran www.pod-kostanji.com

V ČASU KOLEKTIVNEGA DOPUSTA
OD 17. 7. DO 7. 8. 2017 ZAPRTO

Vr tni ptiči v nara

vni velikosti

Igraj se z mano

Strauß

e.
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Kravca s Krvavca

Dediščina okoli nas

ALENKA BRUN

TEA ZUPANC, VRTEC MURENČKI

Minulo nedeljo je Krvavec gostil 2. tekmovanje harmonikarjev Krvavec, kogar pa so bolj privlačile planinske lepote, se je že v jutranjih
urah lahko udeležil dogodka Kravca s Krvavca fest. Pri pastirski postojanki Brunarica Sonček so si v jutranjih urah udeleženci Festa
najprej privoščili tradicionalni pastirski zajtrk; otroci pa prisluhnili zgodbi o pastirskih škratih. Prisotna je bila tudi nepogrešljiva
maskota Kravca s Krvavca. V nadaljevanju ste se lahko sprehodili,
doživeli pravi planšarski dan, se udeležlili maše v Kapeli Marije
Snežne, ob koncu dogajanja pa je sledila zabava ob zvokih narodno-zabavnega ansambla. Harmonikarji so obiskali Krvavec drugič, velika zmaga pa je šla tokrat v ženske roke: na tekmovanju za
pokal Krvavec je zmagala Velenjčanka Tjaša Lesjak.

Ljudje smo del družbenega okolja, v njem rastemo, živimo in delujemo. Če želimo, da bi otroci sodelovali z okoljem ter imeli vpliv
nanj, ga morajo postopoma spoznavati in hkrati pridobiti vpogled
v širšo družbo. To zavedanje nas je vodilo, da smo se v letošnjem
šolskem letu priključili projektu Dediščina okoli nas. Med letom
smo v predšolskih oddelkih spoznavali grad Strmol. Seznanili smo
se z njegovo notranjostjo, okolico in zgodovino. Grad je predvsem
v dečkih prebudil domišljijo o vitezih, pri deklicah pa o princesah.
Tema o gradu je močno zaživela v vseh skupinah, ena pa je celo
srečanje s starimi starši podredila grajski vsebini in se predstavila
kot »strmolski« vitezi in princese. Spomladi smo se ponovno spomnili grajske tematike, ko smo se družili s prvošolci. Naredili smo
plakate, na katerih smo zapisali vse, kar smo se naučili o gradu
Strmol, se jim predstavili z deklamacijo in zaigrali glasbeno pravljico Gradič. Izlet na škofjeloški grad in »grajska« noč v vrtcu sta bili
zaključni dejanji izbranega projekta.

Atletsko tekmovanje
EVA BOLTEŽAR

FRANŠIZNA SKUPINA

V sredo, 7. junija 2017, je v Žalcu potekalo državno tekmovanje v
atletiki za osnovne šole. Tekmovanja se je na podlagi doseženih rezultatov na medobčinskem in regijskem tekmovanju tokrat udeležilo kar šest učencev OŠ Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem: Eva
Rosulnik, Anja Slevec, Tinkara Janežič, Eva Boltežar, Tjaša Maradin
in Maks Kropar. Spremljal jih je učitelj Jure Udovč. Prav vsi učenci
so se odlično odrezali, najboljši uvrstitvi pa sta dosegli Tjaša Maradin in Eva Boltežar. Tjaša Maradin je v teku na 300 m s časom 41,43
sekunde dosegla tretje mesto. Eva Boltežar je v metu vorteksa, ki
ga je zalučala 53,54 m daleč, osvojila 1. mesto. Eva je tako postala prva učenka, ki je za OŠ Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem
osvojila naslov državne prvakinje.

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

TRGOVINA

Aktivnosti mladih čebelarjev

Z NOVIMI IN RABLJENIMI AVTODELI

AVTOKLEPARSTVO

V okviru projekta ENO so letos šolarji v matični šoli v Cerkljah ter
podružnični šoli v Zalogu zasadili lipi. Šolarjem so pomagali čebelarji v okviru akcije Zveze čebelarjev Slovenije, s katero spodbujajo
sajenje medovitih rastlin. Učencem je pomagal Boris Jereb, mentor
čebelarskega krožka. Na majskem tekmovanju mladih čebelarjev
pa so se odlično odrezali tudi člani čebelarskega krožka. Med 550
učenci in dijaki sta Urh Šarlija in Miha Kvas dosegla bronasto, Primož Kvas in Samo Erzar Frantar srebrno, Urban Erzar Frantar in Simon Zgonc pa zlato priznanje.

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

Gradbene storitve Jure Grilc, s. p.
Apno 70, Cerklje na Gorenjskem

Praprotna Polica - Cerklje
tel.: 04 / 25 26 120
faks: 04 / 25 26 121
GSM: 041 / 781 023
E-pošta: jmj@siol.net
AVTOKLEPARSKA IN LIČARSKA DELA ZA VSA VOZILA.
SERVISI, POGODBENIK ZAVAROVALNIC.

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

Martin Jenko

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
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V Velesovem
igrajo tudi
nogometašice
Nogometni klub Velesovo je
edini klub na Gorenjskem,
kjer sistematično vzgajajo
tudi nogometašice. Čeprav
je še pred nekaj leti veljalo,
da je nogomet šport za
moške, danes ni več tako.
Trener Primož Štrajhar z nekaterimi igralkami NK Velesovo
ALEŠ SENOŽETNIK
NK Velesovo velja za edini nogometni klub
na Gorenjskem, kjer se že od leta 1999 sistematično ukvarjajo z razvojem nogometašic. Danes dekleta trenirajo v štirih starostnih skupinah (U13, U15, U17 in članice),
požele pa so tudi že precej uspehov, med
katerimi so v Velesovem najbolj ponosni
na naslov državnih prvakinj ekipe U17 v sezoni 2010/2011. Zadnji dve leti delujejo tudi

v osnovnih šolah, med drugim tudi v domači Osnovni šoli Davorina Jenka, zaradi
česar si v prihodnje obetajo še večji nabor
igralk. »V teh letih smo z veliko truda uspeli vzpostaviti pravo klimo pa tudi tradicijo,
da se pri nas igra tudi ženski nogomet,«
pravi Primož Štrajhar, trener ženskih ekip
v Nogometnem klubu Velesovo, katerega
najboljše nogometašice redno igrajo tudi
za slovensko reprezentanco, nekaj pa jih je
v preteklosti igralo tudi v tujini.

»Še nedolgo tega je veljalo, da je to moški šport, a danes je nogomet med dekleti vse bolj priljubljen,« dodaja Štrajhar. S
tem se strinja tudi članica Manca Smolnikar, ki trenira že pet let: »Danes ni nič
nenavadnega, če tudi dekleta igramo nogomet. Rada prihajam na treninge, ki jih
imamo štirikrat tedensko, ob nedeljah
pa še tekme.« Z letošnjo sezono so v Velesovem zadovoljni, še posebno s tretjim
mestom deklet do 15. leta starosti.

Sankukai izpiti gorenjske regije prvič v Cerkljah
BLAŽ FILIPIČ,
TRENER KARATE KLUBA CERKLJE
Karate klub Cerklje je tokrat poskrbel za
organizacijo izpitov gorenjske regije, ki
so v soboto, 10. junija, potekali v Športni
dvorani Cerklje. Na izpitih so sodelovali
Karate klub center Kamnik, Karate klub
Komenda in Karate klub Cerklje. Izpitov
se je udeležilo več kot osemdeset otrok
in mladostnikov, ki trenirajo v teh klubih. Med njimi so bili tudi najmlajši, ki
spadajo v kategorijo cicibanov, stari med

pet in sedem let. Ti so se predstavili z nastopom, na katerem so staršem pokazali,
kaj so se naučili v tem semestru. Veliko
med njimi jih bo naslednje šolsko leto
prestopilo v drugi razred, zato so se udeležili tudi izpita za 8. kyu – prvega belega
pasu. Ta jim odpira vrata v skupino dečkov in deklic.
Po skupinskem ogrevanju se je dogodek
začel nastopom cicibanov, nadaljeval z
izpiti za bele pasove ter zaključil z izpiti za barvaste pasove. Na izpitu so kandidati izvajali tehniko, ki je predvidena

za višji pas. Beli pasovi so prikazali stave, udarce in kombinacije, višji pasovi
pa tudi padce, kate ter tehnike v parih
(ippon kumite in randori).
Treningi bodo potekali do konca šolskega leta, po tem pa sledi kratek predah, za
njim pa že krenemo proti morju. V Umagu
bo namreč v začetku julija potekala že 40.
Sankukai letna karate šola, na kateri se
bomo ponovno lahko družili, trenirali in
preživeli del dopusta tako kot ga najraje –
aktivno, ob morju, z obilico toplega sonca,
ob pestri izbiri dobre hrane ter brez skrbi.
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Odlično na svetovnem
prvenstvu
Jože Gradišar iz Zaloga pri Cerkljah se
je na svetovnem prvenstvu belgijskih
ovčarjev s svojo psico uvrstil med
trideset najboljših na svetu.
Tel.: 04/252 58 00,

Rok Ipavec, s. p. GSM: 040/775 585,

ALEŠ SENOŽETNIK
Jože Gradišar iz Zaloga je konec aprila s svojo psico Auro Marenbersko nastopil na svetovnem prvenstvu belgijskih ovčarjev v Nemčiji, na katerem je zasedel odlično 27. mesto v
konkurenci 141 tekmovalcev iz iz 41 držav sveta. »To je odličen
rezultat in odlična izkušnja, saj sem prvič nastopil na svetovnem prvenstvu. Na izbirni tekmi, ki je bila v Sloveniji, pa
sem se tudi kvalificiral v reprezentanco za nastop na svetovnem prvenstvu, na katerem bodo nastopile vse pasme in bo
septembra prav tako v Nemčiji,« je povedal po prvenstvu, pri
katerem mu je z donatorskimi sredstvi pomagala tudi občina
in številni drugi sponzorji.

Zalog 61, 4207 CERKLJE

Tel.&faks: 04/252 16 82

Izdelava pohištva, notranjih vrat in tapeciranje.
70 let

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

Jerovšek Primož, s. p.

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

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

ROOF-RR, d.o.o.

Gradišar je nastopil v disciplini IPO, ki vsebujejo discipline poslušnosti, sledenja in obrambe ter predstavlja enega izmed
najstarejših in najzahtevnejših kinoloških športov. Tako od lastnika, kot od psa zahteva obilo treninga. »Ko sem še delal, sem
prišel iz službe, naložil pse in se odpeljal na trening. Potrebuješ
dobrega psa, poleg tega pa še ogromno znanja in volje ter več
let treninga, da dosežeš najvišjo raven,« pravi Gradišar, ki poudarja, da je ključnega pomena tudi odnos med lastnikom in
živaljo. »Človek in pes se morata ujeti in postati pravi tandem.
Če ni popolne usklajenosti, ne prideš daleč,« pravi sogovornik.
Jože je od leta 1993 tudi vzreditelj psov, večinoma zlatih prinašalcev in nemških ovčarjev, predvsem pa je velik ljubitelj in
poznavalec teh domačih živali. »Pes ti vrača vsako uro časa,
ki ga vložiš vanj,« je prepričan.
Kot pravi, ljudje velikokrat premalo premislijo, preden se odločijo za nakup psa. »Še pred nakupom bi morali v pasjo šolo,
da se poučijo, kako s psom ravnati in kakšna pasma je zanje
primerna. Prevečkrat se odločijo po trenutnem navdihu. Žal
pa se še danes dogaja, da psa kupujejo za darilo,« pravi Gradišar, ki priporoča, da vsak lastnik psa pelje tudi v malo šolo za
pse, da se pes socializira in se lastnik nauči osnov.
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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

VSI DOGODKI SO OBJAVLJENI V KOLEDARJU DOGODKOV NA SPLETNI
STRANI OBČINE CERKLJE (WWW.CERKLJE.SI) IN ZAVODA ZA TURIZEM
CERKLJE (WWW.TOURISM-CERKLJE.SI).

Torek, 4. julij • zbirno mesto pred AMD v Cerkljah, ob 8. uri

Petek, 23. junij • Dom Taber, ob 10.15

Torek, 4. julij • velika sejna soba Občine Cerklje, ob 9. uri

USTVARJALNA MEDGENERACIJSKA DELAVNICA
Vabljeni na brezplačno delavnico vsi, ki imate veselje pri urejanju in
skrbi za domski park.
Prijave na tel. št. 041 724 134 ali na e-naslov vgc-gorenjska@luniverza.si
Organizator: Večgeneracijski center Gorenjske
Sobota, 24. junij • pred Gasilskim domom na Spodnjem Brniku, ob 20. uri

TIC Cerklje
na Gorenjskem

POHODNI IZLET PO PASTIRSKIH POTEH VELIKE PLANINE
Organizator: Društvo upokojencev Cerklje

UMOVADBA ZA STAREJŠE
Na brezplačni delavnici boste spoznali preproste vaje, s katerimi
lahko krepite spomin. Prijave na tel. št. 041 724 134 ali na e-naslov
vgc-gorenjska@luniverza.si.
Organizator: Večgeneracijski center Gorenjske
Torek, 4. julij • Nogometni center Velesovo, ob 18. uri

TRADICIONALNA GASILSKA VESELICA NA SPODNJEM BRNIKU

POLETNE NOGOMETNE URICE ZA OTROKE

Ansambel Galop, bogat srečelov in kegljanje. Vstopnine ni.

Brezplačne nogometne urice za dekleta in fante v starosti od
6 do 15 let bodo v juliju in avgustu potekale vsak torek in četrtek od
18. do 19. ure. Kontaktni osebi sta Uroš Beton – 041 335 855 in Klemen
Ropret – 040 588 719.

Organizator: Prostovoljno gasilsko društvo Spodnji Brnik - Vopovlje
Sobota, 24. junij • Kulturni hram Ignacija Borštnika Cerklje, ob 20. uri
PROSLAVA V POČASTITEV DNEVA DRŽAVNOSTI

Organizator: Nogometni klub Velesovo

Oganizator: Občina Cerklje na Gorenjskem in Kulturno društvo Godba Cerklje

Sobota, 8. julij, • Pod Jenkovo lipo v Dvorjah, ob 10. uri

Sobota, 24. junij • zbor pred cerkvijo Marijinega oznanjenja v Adergasu,
ob 21. uri
NOČNI PRAZNIČNI POHOD NA ŠTEFANJO GORO OB DNEVU DRŽAVNOSTI
Bodite primerno obuti in oblečeni, toplo priporočajo tudi svetilke.

TRADICIONALNI PIKNIK DRUŠTVA UPOKOJENCEV
Organizator: Društvo upokojencev Cerklje
Ponedeljek, 10. julij–petek, 14. julij • prostori Družinskega in
mladinskega centra Cerklje, od 10. do 12. ure

Organizator: Kulturno društvo Pod lipo Adergas

POČITNIŠKE AKTIVNOSTI ZA OTROKE
Brezplačne zanimive in poučne delavnice za otroke in mladostnike

Ponedeljek, 26. junij • Dom Taber v Šmartnem, ob 19. uri

Organizator: Večgeneracijski center Gorenjske

TELOVADBA ZA VSE GENERACIJE
Brezplačna delavnica z izbranimi vajami za raztezanje in krepitev
trupa, ki vplivajo na stabilnost, gibljivost telesa in dihanje. Vadbo vodi
Bojana Dujović. Prijave na tel. št. 041 724 134 ali na e-naslov
vgc-gorenjska@luniverza.si
Organizator: Večgeneracijski center Gorenjske
Nedelja, 2. julij • Rojstna hiša Ignacija Borštnika v Cerkljah, od 10. do 18. ure

Torek, 11. julij • zbirno mesto pred AMD v Cerkljah, ob 8. uri
KOLESARSKI IZLET PANGERŠČICA–LOVSKA KOČA – 34 KM
Organizator: Društvo upokojencev Cerklje
Petek, 14. julij • Kabinska žičnica Krvavec, ob 18. uri
VEČERJA NA ZAJLI
Kulinarično doživetje v objemu Kamniško-Savinjskih Alp

DAN ODPRTIH VRAT BORŠTNIKOVE HIŠE

Organizator: Dvor Jezeršek in Gostilna Krištof

Vsako prvo nedeljo v mesecu potekajo dnevi odprtih vrat Borštnikove
hiše v Cerkljah.

Ponedeljek, 17. julij • Dom Taber v Šmartnem, ob 19. uri

Organizator: Kulturno društvo Ignacija Borštnika
Nedelja, 2. julij–petek, 7. julij • cerkev Marijinega oznanjenja v Adergasu

TELOVADBA ZA VSE GENERACIJE
Organizator: Večgeneracijski center Gorenjske
Torek, 18. julij, zbirno mesto pred AMD v Cerkljah, ob 7. uri

ORATORIJ V ADERGASU

PLANINSKI IZLET DOM NA KOMNI

Vabljeni otroci župnije Velesovo.

5 ur, 1520 metrov (od koče pri Savici – 653 metrov)

Organizator: Župnija Velesovo

Organizator: Društvo upokojencev Cerklje

Ponedeljek, 3. julij–sobota, 8. julij • Župnijsko dvorišče v Cerkljah,
od 9. do 15. ure

Četrtek, 27. julij, • prostori Družinskega in mladinskega centra Cerklje,
od 10. do 12. ure

ORATORIJ V CERKLJAH

KIPARJENJE V GLINI

Vabljeni na dramske igrice, skupne kateheze, ustvarjalne delavnice,
velike skupinske igre.

Brezplačna delavnica za vse otroke in mladostnike pod vodstvom
Milana Babiča

Organizacija: Župnija Cerklje na Gorenjskem

Organizator: Večgeneracijski center Gorenjske

Ponedeljek, 3. julij • Dom Taber v Šmartnem, ob 19. uri

Ponedeljek, 31. julij • Dom Taber v Šmartnem, ob 19. uri

TELOVADBA ZA VSE GENERACIJE

TELOVADBA ZA VSE GENERACIJE

Organizator: Večgeneracijski center Gorenjske

Organizator: Večgeneracijski center Gorenjske
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Četrtek, 3. avgust • prostori Družinskega in mladinskega centra Cerklje,
od 10. do 12. ure
KIPARJENJE V GLINI
Brezplačna delavnica za otroke in mladostnike pod vodstvom
Milana Babiča

servis viličarjev in traktorjev

Organizator: Večgeneracijski center Gorenjske

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

Nedelja, 6. avgust • Rojstna hiša Ignacija Borštnika v Cerkljah,
od 10. do 18. ure

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

DAN ODPRTIH VRAT BORŠTNIKOVE HIŠE
Vsako prvo nedeljo v mesecu
Organizator: Kulturno društvo Ignacija Borštnika

TRGOVINA S KMETIJSKIM REPROMATERIALOM

Torek, 8. avgust • zbirno mesto pred AMD v Cerkljah, ob 8. uri
KOLESARSKI IZLET PO VODIŠKI KOLESARKI POTI DORNICE – 36 KM

Četrtek, 10. avgust, • velika sejna soba Občine Cerklje, ob 9. uri
UMOVADBA ZA STAREJŠE
Organizator: Večgeneracijski center Gorenjske
Ponedeljek, 14. avgust • Dom Taber v Šmartnem, ob 19. uri
TELOVADBA ZA VSE GENERACIJE
Organizator: Večgeneracijski center Gorenjske
Torek, 15. avgust • Planina Koren, ob 14. uri
MAŠA ZA PASTIRJE NA PLANINI KOREN
Maša s kulturnim programom
Organizator: Kulturno društvo Šenturška Gora

Agropromet d.o.o.

Organizator: Društvo upokojencev Cerklje

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

KLJUČAVNIČARSTVO
ZORMAN D.O.O.
Franc Zorman
Praprotna Polica 18
4207 Cerklje na Gorenjskem
gsm: 041 608 798
franczorman@siol.net

Četrtek, 17. avgust • zbirno mesto pred AMD v Cerkljah, ob 7. uri
PLANINSKI IZLET VIŠEVNIK
4 ure, 2050 metrov (z Rudnega polja – 1340 metrov)
Organizator: Društvo upokojencev Cerklje

d.o.o
Sobota, 19. avgust • Krvavec, ob 10. uri
GORSKI TEK NA KRVAVEC 2017
Tekači bodo tekmovali na progi s startom na spodnji postaji kabinske
žičnice in ciljem na Zvohu. Prijave do 11. avgusta
Organizator: Športno društvo T.E.A.M v sodelovanju z Atletsko
zvezo Slovenije

KLJUČAVNIČARSKE STORITVE
4207 Cerklje, Poženik 14a

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

Sobota, 19. avgust • pred Osnovno šolo Davorina Jenka v Cerkljah
FEST PO ROKOVEM 2017
Prodajne stojnice z izdelki domače obrti, Folklorni festival, večerna veselica s Čuki
Organizatorji: Zavod za turizem Cerklje, Občina Cerklje na Gorenjskem,
Kulturno društvo Folklora Cerklje in Prostovoljno gasilsko društvo Zalog
v sodelovanju z domačimi društvi
Ponedeljek, 21. avgust–petek, 25. avgust • prostori Družinskega in mladinskega centra Cerklje, od 10. do 12. ure

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

POČITNIŠKE AKTIVNOSTI ZA OTROKE
Brezplačne zanimive in poučne delavnice za otroke in mladostnike
Organizator: Večgeneracijski center Gorenjske
Sobota, 26. avgust • Krvavec, ob 10. uri
12. VZPON ZA KRALJA IN KRALJICO KRVAVCA 2017
Start pod Jenkovo lipo v Dvorjah, 14 km dolga proga, 1050 m višinske
razlike
Organizator: Športno društvo BAM.Bi

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.«

BREZPLAČNE POČITNIŠKE AKTIVNOSTI V CERKLJAH
V okviru projekta Večgeneracijski center Gorenjske bo Ljudska univerza Kranj izvajala v občini Cerklje na
Gorenjskem brezplačne počitniške aktivnosti za vse otroke, starejše od 5 let.
Z različnimi aktivnostmi si bodo otroci lahko popestrili počitniške dni z zanimivimi, zabavnimi,
družabnimi in poučnimi vsebinami ter del dneva preživeli v družbi sovrstnikov.

Počitniške aktivnosti se bodo izvajale en teden v juliju in en teden v avgustu, in sicer:

OD 10. 7. 2017 DO 14. 7. 2017
Datum

Ura

Delavnica

10. 7. 2017

10.00–12.00

Poslikava lesenih škatlic (servietna tehnika)

11. 7. 2017

10.00–12.00

Bolnišnica v Cerkljah

12. 7. 2017

10.00–12.00

Antistres žogice, portreti slavnih, sence

13. 7. 2017

10.00–12.00

Papirožer

14. 7. 2017

10.00–12.00

Eksperimenti in posnemi eksperiment (moviemaker)

Zbor

Družinski in mladinski
center Cerklje,
Trg Davorina Jenka 14,
Cerklje na Gorenjskem

OD 21. 8. 2017 DO 25. 8. 2017
Datum

Ura

Delavnica

21. 8. 2017

10.00–12.00

Družabne igre (activity, dobble, kviz, karte)

22. 8. 2017

10.00–12.00

Kulinarične – sladice

23. 8. 2017

10.00–12.00

Fotografska delavnica

24. 8. 2017

10.00–12.00

Ustvarjamo z lepilom (glue art)

25. 8. 2017

10.00–12.00

Ustvarjamo in tekmujemo s papirjem in kamni

Zbor

Družinski in mladinski
center Cerklje,
Trg Davorina Jenka 14,
Cerklje na Gorenjskem

Zaradi organizacije in priprave vsebin prosimo, da otroke prijavite na počitniške aktivnosti na
mck-prijava@luniverza.si ali
041 724 134.
Pri prijavi navedite, za kateri kraj (Kranj, Preddvor, Šenčur, Cerklje) otroka prijavljate.
Več informacij na www.luniverza.si

