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• Kaj bi po vašem mnenju morala biti prednostna naloga 
občinskega sveta v tem mandatu?
"Lista Franca Čebulja kot naslednica Liste za razvoj vasi pod 
Krvavcem tvori temelj odločanja o pomembnih projektih. O 
tem, kako pomembna je podpora oziroma enotnost v občin-
skem svetu, nas lahko pouči primer iz zadnjega mandata, ko 
smo bili priča nasprotovanjem, zapuščanju sej in s tem za-
miku pri sprejemu proračuna za leto 2018, kar se je odrazilo v 
zamudi pri izvajanju projektov. 
Po volitvah se je situacija močno spremenila, saj ste volivci ve-
čino namenili kandidatom različnih idej, vendar s pozitivnim 
pristopom. Skupaj smo oblikovali močno Koalicijo za Cerklje, 
ki je sestavljena iz petih strank in list: LFČ, SDS, SLS, NSi in 
Liste Za mlade Občine Cerklje. Koalicija je raznolika, vendar 
temelji na razvojnih projektih in večji zastopanosti interesov 
vseh generacij. Smo se tudi pomladili in prav mladi so s sve-
žimi idejami ob izkušenih svetnikih vnesli dodatno dinamiko 
v delovanje občinskega sveta. Občinski svet ima deset novih 
članov, ki naj bi presegli nekatere poglede iz preteklosti. Z ve-
čino v občinskem svetu Koalicija za Cerklje prevzema odgo-
vornost za dobro delovanje in skladni razvoj občine. Nismo 

pa naklonjeni posameznim interesnim skupinam, ki niso v 
blaginjo vseh občanov. 
Pomembno je, da volitve niso zaustavile začrtanih projektov, 
kar lahko opazimo v hitro napredujoči gradnji zdravstvenega 
doma in pokritega igrišča v Velesovem. Nadaljuje se obnova 
in širitev mrliških vežic in gradnja komunalne infrastrukture 
na več lokacijah. V teh dneh se je začela tudi rekonstrukcija 
nevarnega križišča v Cerkljah v krožišče. Podoben projekt se 
dela za krožišče na Trati."
• Za kaj se bo v teh štirih letih še zavzemala vaša svetniška 
lista?
"Poleg naštetega je v tem mandatu najpomembnejši medob-
činski projekt Krvavški vodovod, ki bo zagotavljal zdravo pitno 
vodo za Občino Cerklje in nekatere sosednje občine.
Velik izziv bo dokončanje kanalizacije, vključujoč tudi gorsko 
območje, kar je zelo pomembno za zaščito virov zdrave pitne 
vode. Omenil bi še obnovo manjkajočega vodovodnega omrež-
ja po vaseh, obnovitev asfaltnih prevlek, zgraditev pločnikov, 
javne razsvetljave in tudi urejanje vodotokov z mostovi. Treba 
je narediti vse za pridobitev sredstev iz evropskih skladov, kar 
bi pomenilio hitrejše uresničenje začrtanih projektov.
Lista Franca Čebulja je pomemben povezovalni člen, ki bo tudi 
v tem mandatu deloval v smeri razvoja občine."

Lista Franca Čebulja – za razvoj vasi pod Krvavcem
O načrtih liste smo se pogovarjali s svetnikom Janezem Korbarjem.
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Na lokalnih volitvah so občani občine 
Cerklje v občinski svet izvolili sedem sve-
tniških skupin. Pet svetniških mest je 
osvojila Lista Franca Čebulja – za razvoj 
vasi pod Krvavcem. Koalicija SDS in SLS 
ima tri svetniška mesta, prav toliko pa 

tudi TOP Lista Občine Cerklje. Dve sve-
tniški mesti sta pripadli Listi Za mlade 
Občine Cerklje, medtem ko imajo Lista za 
Cerklje, Lista Za Vas in Nova Slovenija po 
enega člana v občinskem svetu. 
Za šestnajsterico občinskih svetnikov so 
v tem mandatu tri redne seje, pred nji-
mi pa še precej izzivov in nalog, ki jih 

čakajo. Ob začetku mandata smo zato 
vodje svetniških skupin poprosili za od-
govore na vprašanji, katere so po njiho-
vem mnenju prednostne naloge v občini 
in za kaj se bodo zavzemali v naslednjih 
štirih letih. Njihove odgovore na nasled
njih straneh objavljamo po abecednem 
vrstnem redu.

Za kaj se bodo zavzemali svetniki?
Vodje svetniških skupin so spregovorili o načrtih in željah v štiriletnem mandatu,  
ki so ga začeli po novembrskih volitvah. 

Svetniki skupaj z županom Francem Čebuljem 
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• Kaj bi po vašem mnenju morala biti 
prednostna naloga občinskega sveta v 
tem mandatu?
"Programsko smo si z vsemi listami v 
občinskem svetu skorajda identični, kar 
so potrdile tudi pretekle volitve in dane 
obljube. Sprejeti proračun pa že izpol-
njuje veliko skupnih obljub, danih obča-
nom, tudi v prihodnjih letih pa bomo za-
sledovali izpolnitev teh obljub občanom. 
Menimo, da je trenutni občinski svet 
svoje delo začel konstruktivno in složno, 
in tudi v prihodnjih letih si želimo tovr-
stne sodelovalne politike na občini. Tež-
ko prednostno izpostavljamo posamični 
projekt, ki že teče ali je mogoče v pripra-
vah, vsi namreč služijo skupnemu cilju 

– izboljšanju kvalitete življenja v naši 
občini. Kot prednostne bi najlažje nave-
dli potrebne konkretne projektne korake 
v smeri obnove oziroma izgradnje vodo-
vodnega sistema občine.
V Listi za Cerklje se bomo zavzemali za ci-
lje, ki bodo pripomogli k še boljšemu, lep-
šemu in tudi bolj zdravemu življenju za vse 
občane, tako podjetnike, zaposlene, kmeto-
valce, starejše, upokojence in mlade. Meni-
mo, da je v občini še mnogo neizkorišče-
nega potenciala za nove projekte in skupne 
uspehe, ne zgolj in izključno na področju 
infrastrukturnih projektov, temveč tudi in 
predvsem podjetništva in turizma."
• Za kaj se bo v teh štirih letih še za-
vzemala vaša svetniška lista?
"Čas je, da se mladim intelektualcem 
z voljo in sanjami omogoči uspešno in 

lažje udejstvovanje na podjetniškem 
področju predvsem z višjo dodano vre-
dnostjo, in to tako s strokovno pomočjo 
kot možnostjo subvencioniranih prosto-
rov za deljenje znanja. Tovrstni projekti 
lahko v prihodnje postanejo tudi pove-
zovalni člen s sosednjimi regijami, med 
drugim tudi avstrijsko Koroško. Zasle-
dovali bomo možnosti za pridobivanja 
EU-sredstev za tovrstne iniciative, kot 
tudi navezali stike v avstrijski Koroški.
Bližnje letališče se bo v prihajajočih le-
tih tega mandata intenzivno razvijalo. 
To lahko pozitivno vpliva tako na turi-
zem kot posredno tudi na kmetijstvo 
in druge dejavnosti. Od nas je odvisno, 
kako bomo to izkoristili. Letalski pro-
met se povečuje, zato je pomembno, da 
občina aktivno sodeluje s tem okoljem 
predvsem s strateškimi odločitvami, pa 
četudi bodo ti koraki sadove obrodili šele 
v prihodnjih mandatih.  
Še dodatno izboljšajmo življenje v občini 
za vse, tako danes kot tudi v prihodnjem 
letu ali štiriletnem obdobju, predvsem 
pa še mnogo let za tem."

Lista za Cerklje
Na vprašanja nam je odgovoril Andrej Vidmar,  
ki v občinskem svetu predstavlja barve Liste za Cerklje.
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• Kaj bi po vašem mnenju morala biti 
prednostna naloga občinskega sveta v 
tem mandatu?
"Prednostna naloga občinskega sveta v 
tem mandatu bo prav gotovo uresniči-
tev že zastavljenih velikih investicijskih 
projektov v občini. Za Listo Za mlade pa 
so bistvenega pomena manjši projekti, 
ki lahko dajo visoko dodano vrednost ob-
čanom na kulturnem, družabnem, špor-
tno-izobraževalnem in socialnem podro-
čju s poudarkom na vsebinah za mlade. 
Pridružili smo se koaliciji, saj smo mne-
nja, da lahko na tak način dosežemo bis-
tveno več, kot če bi se odločili drugače. 
V volilni program smo že v času formi-
ranja liste vključevali točke, ki jih lahko 

tudi dejansko izpolnimo. Če naštejemo 
samo nekaj ključnih, so to izgradnja t. i. 
pumptracka oz. kolesarskega poligona, 
ureditev kolesarskih poti ter povezava s 
sosednjimi občinami, gradnja stanovanj 
oz. druge spodbude za mlade pri reše-
vanju prvega stanovanjskega problema, 
vsebine za mlade (koncerti, festivali). Po-
izkušali bomo organizirati tudi dodatne 
aktivnosti v okviru znanja in idej naših 
članov ter razpoložljivega časa (predava-
nja, izobraževanja, delavnice). Vsa svoja 
razmišljanja in aktivnosti bomo po kraj-
šem premoru ponovno začeli objavljati 
preko družabnega omrežja Facebook."
• Za kaj se bo v teh štirih letih še za-
vzemala vaša svetniška lista?
"Trenutno z občino proučujemo možnost 
umestitve novega kolesarskega poligo-

na na območju igrišča v Dvorjah. Želimo 
si, da bi bil projekt realiziran še pred za-
četkom letošnjih poletnih počitnic. Svo-
jo pozornost nameravamo v prihodnje 
usmeriti v projekt kolesarskih stez, v 
vmesnem času pa bomo izvedli prvo de-
lavnico na temo uporabe defibrilatorja.
Želimo si, da bi v bližnji prihodnosti 
mladi dobili svoj prostor, v katerem bi 
lahko organizirali izobraževanja, delav-
nice in druge aktivnosti, kjer bi lahko 
ustvarjali, se povezovali in se družili, 
prostor, ki bi bil lahko zametek podje-
tniškega inkubatorja za mlade. 
Izpostavimo lahko, da nam je relativno 
veliko vlogo zaupal občinski svet, ko je iz-
bral kar štiri naše člane za predstavnike v 
različnih odborih in komisijah občine. 
Eden od naših glavnih ciljev v tem man-
datu pa bo prav gotovo dvig politične oza-
veščenosti med mladimi. Želimo si, da bi 
mladi postali aktivni občani, ki bi se ude-
leževali volitev, ki bi izražali svoja mne-
nja in svoja pričakovanja, ter na ta način 
pomagali ustvarjati okolje za lepši jutri."

Lista Za mlade Občine Cerklje
O načrtih liste je spregovoril Jure Narobe.

NOVICE IZPOD KRVAVCA (ISSN 1406 - 1369) SO PRILOGA ČASOPISA                                            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, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj, tisk: Nonparel, d. o. o., distribucija Pošta Slovenije, d. o. o. NOVICE IZPOD KRVAVCA, številka 1, so priloga 
21. številke Gorenjskega glasa, 15. marca 2019, 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: Pomlad / Foto: Tina Dokl
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• Kaj bi po vašem mnenju morala biti 
prednostna naloga občinskega sveta v 
tem mandatu?
"Načrt razvojnih programov 2018–2022 
je zasnovan zelo ambiciozno, poleg po-
membnih infrastrukturnih projektov 
(krvavški vodovod, kanalizacija) se je, 
vsaj v letošnjem proračunu, pripravi-
lo več projektov, ki so usmerjeni v na-
daljnji razvoj kakovosti bivanja in dela 
v naši občini. Veseli smo, da so se upo-
števali tudi nekateri projekti, ki smo jih 
pripravili v svojem volilnem programu 
(drsališče, t. i. pumptrack oz. kolesarski 
poligon, pomoč mladim družinam, al-
ternativne oblike oskrbe starostnikov). 
Realizacija projektov je bila v zadnjih 
letih zelo nizka, pri čemer smo iskali 
predvsem zunanje vzroke (vreme, na-

gajanje opozicije!?), precej manj pa no-
tranje. Na občini so planirane kadrovske 
okrepitve, kar je zagotovo pomemben 
korak k učinkovitejši realizaciji projek-
tov. Želimo si, da bi čim prej zaključili 
nekatere teme, ki jih vlečemo še iz prej-
šnjega mandata. V pravnem sporu smo 
z nekdanjo koncesionarko pomoči na 
domu, pri čemer zadnja odločitev uprav-
nega sodišča občini ni v prid, zato pri-
čakujemo, da bomo že na naslednji seji 
odločali o nadaljnjih korakih. Pospešeno 
gradimo, dokončno odpraviti pa je treba 
tudi napake slabe izvedbe (kanalizacij-
sko omrežje)."
• Za kaj se bo v teh štirih letih še za-
vzemala vaša svetniška lista?
"Za Listo Za Vas je aktualni mandat četrti 
zaporedni, ko imamo v občinskem sve-
tu svojega predstavnika. V vseh teh letih 
smo prepoznani kot zelo aktivna lista, 

ki si prizadeva, da se na ravni občinske-
ga sveta obravnava tudi problematika 
povsem običajnih občanov. V ta namen 
pridno uporabljamo orodje, ki ga imamo 
na razpolago, to so svetniška vprašanja 
in pobude. Želimo si, da bomo ohranili 
ustrezne pogoje, da bo svoje delo lahko 
nadaljeval Zavod za turizem Cerklje, ki 
je po skoraj desetletju brez prave stra-
tegije ter z neprestanimi kadrovskimi 
menjavami tokrat s pravo ekipo zago-
tovo na obetajoči poti. Prizadevali si 
bomo, da bi v operativno delo bistveno 
več vključevali domače lokalne strokov-
njake. Na področju prometne varnosti 
moramo pristopiti celostno, zgolj po-
stavljanje radarjev bo premalo. Smo pa 
na račun radarjev pridobili kar 100.000 
evrov več sredstev, kot je bilo planirano, 
zato bo druge preventivne ukrepe nekaj 
lažje realizirati."

Lista Za Vas
Na zastavljena vprašanja o izzivih in načrtih tega mandata v občini nam je  
odgovoril Marko Bolka, edini svetnik, ki v tokratnem sklicu občinskega sveta  
zastopa barve Liste Za Vas.
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• Kaj bi po vašem mnenju morala biti 
prednostna naloga občinskega sveta v 
tem mandatu?
"Dolžnost občinskega svetnika je sodelo-
vati, podpirati in glasovati za programe 
ter stvari, ki so dobre in koristijo obča-
nom. To je tudi moje osnovno vodilo. 
Menim, da bomo v tem mandatu delali 
še bolje kot v preteklem, saj ima župan 
večino v koaliciji. 
Želim, da bi vsi, skupaj z zaposlenimi v 
občinski upravi, dobro sodelovali. V spo-
štovanju in sodelovanju je namreč ra-
zvoj in uspeh.
Prednostne naloge občinskega sveta v 
tem mandatu so: izgradnja in dokonča-
nje kanalizacije s priklopi po celi obči-
ni; dokončanje začetega zdravstvenega 
doma ter ureditev okolice in izgradnja 
krožišča pred domom; izgradnja in ob-

novitev krvavškega vodovoda; izgradnja 
krožišča na Trati; ureditev in preplasti-
tev dotrajanih cest v občini; izgradnja 
varovanih stanovanj v Šmartnem; iz-
gradnja kolesarskih poti in pločnikov 
(prednostno: po dogovoru z županom in 
na občinskem svetu); postavitev polnil-
nic za električne avtomobile (proučiti, 
kje prostorsko po občini); urejanje in či-
ščenje strug potokov in brežin pred po-
plavami."
• Za kaj se bo v teh štirih letih še za-
vzemala vaša svetniška lista?
"Kot svetnik NSi se bom še posebej za-
vzemal za vaško skupnost Zalog, Gli-
nje in Cerkljanska Dobrava, in sicer za 
izgradnjo in dokončanje kanalizacije s 
priklopi ter obnovo vodovoda, ureditev 
in preplastitev dotrajanih cest, izgra-
dnjo mostu, postavitev javne razsvetlja-
ve, izgradnjo pločnika proti podružnični 
šoli.

Predlagal sem že, da se v središču Zalo-
ga, pred šolo, zgradi krožišče. S tem bi 
se promet umiril. Upam, da me bosta 
župan in občinski svet pri tem podprla.
Z odkupom zemljišča, ki je bil v lasti 
kmetijske zadruge, bo na tem mestu 
možno postaviti večnamensko stavbo, v 
kateri bi se odvijale kulturno in družbe-
no koristne dejavnosti, kar si krajani go-
tovo zaslužijo. V preteklosti smo bili na 
kulturnem področju dokaj aktivni, v šoli 
smo prirejali igre, trenutno pa nimamo 
prostora za take dejavnosti.
Za te pridobitve se bom zavzemal in jih 
podprl na sejah občinskega sveta. Seve-
da bo še veliko malih investicij, ki bodo 
upravičene in jih bom prav tako podprl.
Županu, svetnicam in svetnikom česti-
tam ob njihovi izvolitvi.
Občankam in občanom ob tej priložnosti 
želim blagoslovljene bližajoče se veliko-
nočne praznike."

NSi – Nova Slovenija – Krščanski demokrati
Jože Ipavec, ki v občinskem svetu zastopa barve NSi, je povedal, za kaj se bo  
zavzemal v tem mandatu.
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• Kaj bi po vašem mnenju morala biti prednostna naloga 
občinskega sveta v tem mandatu?
"Najprej je treba doseči demokratični način delovanja občin-
skega sveta, spoštljiv odnos do vseh članov in dvigniti raven 
kakovosti komuniciranja v samem občinskem svetu. Želimo, 
da se konstruktivno upoštevajo pobude vseh svetniških skupin, 
da se svetniki ne izključujejo in delijo na »naše in vaše, leve ali 
desne«. Pričakujemo, da bodo svetniki prihajali na seje dobro 
pripravljeni in da bodo aktivno sodelovali v razpravah. Vsi bi 
si morali prizadevati, da bodo rezultati tega mandata skladni z 
željo volivcev. TOP lista želi oblikovati prihodnost Cerkelj – smo 
druga najmočnejša lista v občinskem svetu in pripravljeni za-
vzeto sodelovati v projektih, ki so v korist občanov in občank."
• Za kaj se bo v teh štirih letih še zavzemala vaša svetniška 
lista?
"V našem programu so štirje ključni segmenti razvoja, ki jih že-
limo graditi uravnoteženo, v blaginjo vsem generacijam in in-
teresom prebivalcev občine Cerklje: gospodarski, kamor sodijo 
tudi turizem, podjetništvo, kmetijstvo; razvojni projekti s ključ-
nimi stebri okolje, prostor in infrastruktura; družbeni, šport, 

kultura in izobraževanje ter zagotavljanje kakovostnega biva-
nja za skupnost (otroci, starši in starejši). Prednostne naloge in 
tiste, ki smo jih na zadnji seji občinskega sveta že predagali ob 
sprejemanju proračuna za leto 2019, pa so jih nekateri svetniki 
zavrnili, kar zelo obžalujemo, pa so: 
– gospodarstvo: načrtovanje oz. priprava dokumentacije za iz-
gradnjo industrijsko-obrtne cone, zagotovitev infrastrukture za 
spodbujanje novoustanovljenih podjetij, izgradnja postajališča 
za avtodome; 
– okolje: načrtovanje oz. priprava dokumentacije za povečanje 
parkirnih mest v centru Cerkelj, ureditev nevarnih prehodov 
za pešce po celotni občini; 
– šport, kultura, izobraževanje: izgradnja osnovne infrastruk-
ture za aktivno, zdravo življenje (sprehajalne, kolesarske, re-
kreacijske poti, urejene klopi v vseh vaseh, ločevalni koši), 
obnova kozolcev in sakralnih objektov kot del zgodovinske 
dediščine; 
– projekti za skupnost: načrtovanje oz. priprava dokumentacije 
za izgradnjo notranjega/zunanjega bazena, osrednjega otroške-
ga igrišča, vzpostavitev pisarne za pomoč občanov, uveljavitev 
meril za urejanje odnosov z občani v primeru odkupa zemljišč 
za potrebe občine, tržnica."

TOP lista Občine Cerklje
V občinskem svetu so trije svetniki TOP liste. Pogovarjali smo se z vodjo 
Luko Štumbergerjem.
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• Kaj bi po vašem mnenju morala biti prednostna naloga 
občinskega sveta v tem mandatu?
"Za lokalne volitve v letu 2018 lahko rečem, da je zmagala po-
vezovalna politika. Občanke in občani od občinskih funkci-
onarjev pričakujejo, da bomo iz razpoložljivih proračunskih 
sredstev, ki jih imamo na voljo, ustvarili kar največ, kar bo 
pripomoglo k boljšemu življenju v naši občini. To pa je možno, 
kot to velja doma v družini ali v podjetju, le ob sodelovanju 
in nenehnem iskanju skupnih interesov, nemogoče pa v kon-
fliktnih razmerah, ko se ukvarjamo le drug z drugim, zaradi 
česar pa rezultatov ni.
Prednostna naloga vsakega občinskega sveta je vsekakor spre-
jem kvalitetnih občinskih aktov, ki urejajo življenje v občini in 
dajejo možnosti razvoja. Verjamem, da bomo v tem mandatu 
prvič uvedli prakso sprejemanja dvoletnega proračuna, saj na 
ta način zagotovimo neprekinjeno izvajanje večletnih projek-
tov v polnem obsegu. Poleg izvedbe večjih infrastrukturnih 
projektov, kot sta dograditev kanalizacije v nižinskem delu 
in obnova Krvavškega vodovoda, bo treba pridobiti gradbena 
dovoljenja za izvedbo kanalizacije v hribovitem delu. Če bodo 

prebivalci na hribovitem območju konstruktivno sodelovali in 
podelili služnost gradnje na zasebnih zemljiščih, potem sem 
optimist. V nasprotnem primeru bo projekt verjetno neizve-
dljiv ali pa bo izvedljiv le delno. Veliko razvojno odgovornost 
pa vsekakor predstavlja sprejem ustreznih prostorskih doku-
mentov za umestitev idejnih projektov s področja prometa in 
turizma, kar pomeni umestitev kolesarskih poti, cerkljanske 
obvoznice, ureditev prometa in parkiranja v Cerkljah, locira-
nje centralnega turističnega kompleksa in podobno."
• Za kaj se bo v teh štirih letih še zavzemala vaša svetniška 
lista?
"V mandatu 2018–2022 bomo svetniki iz Koalicije za razvoj 
Občine Cerklje še posebej aktivni na področjih odborov in ko-
misij, v katerih bomo sodelovali. To so Odbor za varstvo oko-
lja in gospodarske javne službe, Statutarno pravna komisija 
in Komisija za občinske nagrade. Vsekakor bo treba določiti 
smer razvoja posameznih javnih zavodov in oceniti delova-
nje javnih služb. Predlagali bomo spremembo statuta glede 
števila občinskih svetnikov in tudi nekaj manjših popravkov 
v poslovnikih.
Zastavili smo si visoke cilje, zato nam dela ne bo zmanjkalo, 
čas pa bo pokazal, ali so naše odločitve prave ali ne."

SDS in SLS – koalicija za razvoj občine Cerklje
Svetnikom koalicije SDS in SLS so na volitvah pripadla tri mesta v občinskem svetu.  
Na vprašanja nam je odgovoril Andrej Kosec.
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TOMAŽ TOLAR, ZAVOD ZA TURIZEM CERKLJE, FOTO: IZTOK MEDJA

Slovenska turistična organizacija je zeleno, to je trajnostno 
usmeritev opredelila kot edino pravo razvojno priložnost naše 
dežele in njene turistične ponudbe, integralno uvajanje traj-
nostne usmeritve pa postavila v jedro samega delovanja, to je 
razvoja in promocije slovenskega turizma. Ker v Zavodu za tu-
rizem Cerklje poskušamo slediti strategiji razvoja slovenskega 
turizma, smo se odločili, da tudi Cerklje na Gorenjskem v le-
tošnjem letu postavimo na zemljevid destinacij s certifikatom 
Slovenia Green Destination.
Slovenia Green je certifikacijski program in znamka kakovo-
sti, s katero se označuje izpolnjevanje zahtev, ki jih za desti-
nacije in ponudnike opredeljuje Zelena shema slovenskega 
turizma. Na krovni ravni slovenskega turizma se Slovenia 
Green uporablja za komuniciranje prizadevanj, ki se izvajajo 
v okviru Zelene sheme slovenskega turizma, in kar je ključno, 
uporablja se za promocijo zelenih destinacij in ponudnikov. 
Znamko pa lahko uporabljajo zgolj tiste destinacije, ki so vsto-
pile v Zeleno shemo slovenskega turizma in izpolnile pogoje 
za pridobitev znamke.
Ključni strateški cilj Zelene sheme slovenskega turizma je 
uvajanje trajnostnih modelov v slovenski turizem, tako na 
ravni ponudnikov kot destinacij. Ravni sta tesno povezani, 
saj mora destinacija motivirati ključne deležnike (ponudnike) 
za trajnostno delovanje in okoljske znake, saj je zelena desti-
nacija lahko kredibilna samo, če ima kritično maso certifi-
ciranih ponudnikov. Vse cilje strateških usmeritev spremlja 

trajnostni razvoj in skrb za ekonomsko, družbeno-kulturno in 
naravno okolje.
V Zavodu za turizem Cerklje se že veselimo, da se bomo konec 
leta 2019 lahko pridružili skupini skoraj stotih Slovenia Gre-
en certificiranih destinacij v Sloveniji, ki so podpisale Zeleno 
politiko slovenskega turizma, ki opredeljuje temeljno zavezo 
slovenskega turizma o delovanju po trajnostnih načelih in 
nenehnem prizadevanju po izboljšavah.

Zelena shema  
slovenskega turizma

SPREMENJEN PROMETNI REŽIMI  
V NASELJU CERKLJE IN ZALOG

Občina Cerklje na Gorenjskem obvešča vse občanke in občane, 
da bo zaradi izgradnje krožnega križišča in komunalne infra-
strukture v naselju Cerklje na območju Slovenske ceste, Trg Da-
vorina Jenka, Krvavške ceste in Ulice Ivana Hribarja v letošnjem 
letu promet potekal po spremenjenem prometnem režimu. Na 
vseh teh ulicah bo vzpostavljenih več delnih in popolnih zapor, 
ki bodo omogočala gradnjo krožnega križišča in komunalne in-
frastrukture.

Prometni režim bo urejen z obvozi.

Hkrati pa že v naselju Zalog pri Cerkljah na Gorenjskem poteka 
tudi gradnja komunalne infrastrukture in bo promet potekal po 
spremenjenem prometnem režimu.

Vse udeležence v prometu prosimo, da upoštevajo spremenjeno 
prometno signalizacijo, prilagodijo hitrost vožnje in upoštevajo 
smeri obvozov. V interesu nas vseh je, da gradnja na posame-
znih odsekih poteka čim hitreje, ob tem pa je treba zagotoviti 
vašo varnost ter varnost izvajalcev pri izvedbi gradnje.

Hvala za razumevanje in upoštevanje spremenjene prometne 
signalizacije v času izgradnje vse potrebne komunalne infra-
strukture, saj boste s tem zagotovili varnost vseh udeležencev 
na območju gradnje.                                          Župan Franc Čebulj

SKRB ZA HIŠNE ŽIVALI IN OBNAŠANJE  
NA JAVNEM MESTU

Z nakupom ali posvojitvijo živali postanemo njihovi skrbniki, s 
čimer prevzamemo obveznost, da jim kot skrbniki zagotovimo 
dobro počutje in hkrati preprečujemo vzroke, ki lahko povzro-
čijo bolečine, poškodbe, bolezni ali motnje v obnašanju živali. 
Zagotoviti jim moramo ustrezno namestitev, kakovostno in koli-
činsko ustrezno hrano in vodo, ustrezno gibanje glede na vrsto 
živali, poskrbeti moramo za njihove ustrezne bivalne pogoje in 
preprečevati morebitne pobege. Skrbnik psa mora na javnem 
mestu zagotoviti fizično varstvo psa tako, da je pes na povodcu, 
nevarni pa morajo biti na povodcu in opremljeni z nagobčnikom. 
Opustitev fizičnega varstva psa je prekršek, ki se kaznuje z glo-
bo. Skrbnik psa mora z ustrezno vzgojo in šolanjem oziroma tudi 
z drugimi ukrepi zagotoviti, da žival ni nevarna okolici.

Občina Cerklje na Gorenjskem

ČISTILNA AKCIJA CERKLJE 2019 
Občanke in občane, vaške skupnosti ter vsa društva, ki delujejo 
na območju občine Cerklje, vabimo, da se vključijo v očiščevalno 
akcijo. 
Občina Cerklje na Gorenjskem bo v soboto, 13. 4. 2019, orga-
nizirala enodnevno čistilno akcijo, ki bo potekala po celotnem 
območju občine Cerklje na Gorenjskem. V akciji bodo sodelova-
la društva in skupine, komunalna podjetja, vladne in nevladne 
organizacije ter posamezniki. 
Začetek akcije bo ob 9. uri in se bo končala do 13. ure.
Seznam zbirnih mest in koordinatorjev (predsedniki VS) bo obja-
vljen na spletni strani Občine Cerklje na Gorenjskem.

V čistilni akciji bo ločeno zbiranje odpadkov v črne vreče:
– mešani odpadki (ostali umazani odpadki)
– ločeni odpadki (plastika, pločevinke itd)

Prepričani smo, da si vsi občani želimo urejenega okolja in da 
bomo s svojo udeležbo na čistilni akciji prispevali k večji čistoči 
na celotnem območju naše občine.

Lepo vas pozdravljamo,  
Občina Cerklje na Gorenjskem
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OBRAZNA
REFLEKSOTERAPIJA

Marija Stele

OBRAZNA REFLEKSOTERAPIJA je metoda, ki združuje Tradici-
onalno kitajsko medicino, akupresuro, ročno limfno drenažo in 
tehniko Sandana. 
Ker je obraz najbližji možganom, lahko ravno preko njega vpliva-
mo na centralni živčni sistem in s tem seveda tudi na delovanje 
možganov. 
Obrazna refleksoterapija je povsem neboleča, je izredno prijetna 
in sproščujoča ter ima zelo hitre učinke. 
 
Blagodejno deluje na:
– imunski sistem, 
– hormonsko ravnovesje,
– možgane, 
– živčni sistem.

Še posebej je uspešna pri:
– obrazni paralizi,
– glavobolih,
– migrenah,
– težavah s sinusi,
– težavah z ušesi, 
– težavah zaradi stresa,
– učnih težavah otrok,
– koncentraciji.

Kot samopomoč pri težavah s sinusi si večkrat dnevno zmasiramo 
akupresurne točke na obrazu. Prvi par točk je pri nosnicah – LI 20, 
drugi par točk je v očesnih kotičkih – BL1 in tretji par je na začetku 
obrvi – BL2. 

V Cerkljah opažajo vse več poškodovanih prometnih in drugih zna-
kov. Kot nam je povedal Metod Kropar z občinske uprave, so nedav-
no nepridipravi uničili turistično signalizacijo pred Petrovčevo hišo. 
Kot je razvidno tudi iz zgornje fotografije, je od petih usmerjevalnih 
tabel ostala le še ena. Kot opažajo na občinski upravi, do vanda-
lizma prihaja predvsem v nočnih urah ob koncih tedna. "O nočnih 
pohodih smo obvestili že Policijsko postajo Kranj in predlagali, da 
ob nadzoru prometa posvetijo večjo pozornost tudi omenjenim de-
janjem. Posamezniki ali skupine, ki izvajajo takšna dejanja, gotovo 
ne razmišljajo, da s poškodbo ali obračanjem prometne signaliza-
cije lahko povzročijo prometno nesrečo, poškodovana turistična si-
gnalizacija pa daje slab pogled na turistično podobo občine. Drugi 
vidik pa je poraba javnega denarja za nakup nove signalizacije, saj 
en prometni znak v povprečju stane osemdeset evrov," pravijo na 
občinski upravi, kjer pozivajo k prenehanju takšnega početja.

Opažajo vse več vandalizma

VABILO K SODELOVANJU  
PRI RAZSTAVI VELIKONOČNIH IN 
POMLADNIH ARANŽMAJEV 2019

Zavod za turizem Cerklje v sodelovanju z društvi v Petrovčevi 
hiši v Cerkljah pripravlja tradicionalno Razstavo velikonočnih 
in pomladnih aranžmajev 2019. Odprtje razstave bo v sredo, 
10. aprila, ob 17. uri, razstava pa bo na ogled do 26. aprila v 
času uradnih ur TIC-a Cerklje in Knjižnice Cerklje. Naj tudi vas, 
občanke in občane, povabimo k sodelovanju pri razstavi. Če 
bi želeli razstaviti svoje velikonočne ali pomladne izdelke/
aranžmaje, dobrodošli. Sporočite nam čim prej oziroma naj-
kasneje do četrtka, 21. marca, na telefonsko številko 04 28 15 
822 ali na info@tourism-cerklje.si. Lepo povabljeni!

V četrtek, 31. januarja, je bil Pod Jenkovo lipo v Dvorjah ustanovni 
sestanek, na katerem so se do sedaj članice Društva kmečkih žena 
Kranj odločile za ustanovitev samostojnega Društva kmečkih in po-
deželskih žena Cerklje - Šenčur ter društvo poimenovale Gorenjski 
nagelj. Okoli sto članic s tega območja, ki so bile prej del kranj-
skega društva, bodo po novem članice novega društva. Razlog za 
ustanovitev novega društva je lažje delovanje in uveljavljanje dela. 
Novoustanovljeno društvo bo ohranilo sodelovanje z Društvom 
kmečkih žena Kranj. Ustanovni občni zbor novoustanovljenega 
društva bo v Cerkljah na materinski dan, 25. marca, ob 19.30 v Kul-
turnem hramu Ignacija Borštnika.

Ustanovile bodo lastno društvo
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ALEŠ SENOŽETNIK, FOTO: JOŽE ŽAGAR

Podarim ti pesem, je vsakoletna prireditev, na kateri cerkljan-
ski osnovnošolci predstavijo svoje talente. Tudi na devetnajsti 
izvedbi prireditve, ki so jo ta teden pripravili v Kulturnem hra-
mu Ignacija Borštnika, tako ni manjkalo glasbenih, igranih, 
plesnih in drugih točk, ki zbranih v polni dvorani niso pustile 
ravnodušnih. Kot nam je povedala mentorica Breda Žargaj, ki 
poleg Irme Močnik, Irme Bezovšek in Ane Žagar bdi nad po-
tekom prireditve, ki jo sicer v največji možni meri izvedejo 
učenci sami, so se učenci tudi letos množično odzvali povabi-
lu. Nastopalo je namreč kar 180 učencev iz vseh razredov šole 
v Cerkljah in podružnične šole v Zalogu, skupaj s tistimi, ki 
pomagajo ob in za odrom, pa jih je bilo preko dvesto. 
Ob kulturnem prazniku pa so se učenci spomnili tudi naše-
ga največjega pesnika. Skupaj z mentoricama Irmo Močnik 
in Alenko Grobljar so pripravili proslavo Vse Prešernove ljube-
zni, s katero so obeležili kulturni praznik. V ospredju ni bila 
predstavljena zgolj ljubezen do žensk, v Prešernovem primeru 
njegove pesniške muze in neuslišane ljubezni Julije Primic ter 
matere njegovih treh nezakonskih otrok Ane Jelovšek, temveč 

predvsem Prešernova ljubezen do domovine, rojstnega kraja, 
naroda, jezika, kulture in poezije.
Osnovna šola Davorina Jenka sicer že več let sodeluje tudi 
v različnih mednarodnih projektih. Pred dvema letoma je 
skupina učiteljev sestavila projekt KREATORIUS – razvijanje 
kompetenc za 21. stoletje. Namen projekta je spodbujanje kre-
ativnosti in inovacij, medpredmetno sodelovanje, sodeloval-
no učenje, vseživljenjsko učenje in razvijanje kompetenc za 
življenje v 21. stoletju. Po zgledu finskih šol na spodnjem ho-
dniku že stoji prvi kotiček, imenovan KREATORIUS. Gre za in-
teraktivni kotiček, namenjen učencem prve triade, v katerem 
lahko najdejo različne družabne igre, miselne izzive, različne 
igrače … Kotiček skozi igro spodbuja kognitivni razvoj, razvoj 
socialnih veščin, razvijanje spoštovanja do skupnega imetja, 
razvijanje odgovornosti …

Učenci znova podarili 
pesem
Učenci Osnovne šole Davorina Jenka  
so pripravili že devetnajsto prireditev 
Podarim ti pesem.

Osnovnošolci so znova navdušili s prireditvijo Podarim ti pesem. 

Organizator :

w
w

w
.g

or
en

js
ki

gl
as

.s
i

IZLET /  OD 31. MAJA DO 2.  JUNIJA 2019

Budimpešta,  
madžarska paprika in Pecs

Vabimo vas na Madžarsko. Najprej se bomo ustavili ob Blatnem jezeru na polotoč-
ku Tihany. V Budimpešti bomo videli znamenito Matjaževo cerkev in Ribiško basti-
jo, enega najbolj znanih simbolov mesta. Z nje je čudovit pogled na peštanski del 
mesta: novogotski parlament, Verižni most, župno cerkev sv. Štefana in Donavo. 
Bastija je ime dobila po ribičih, ki so v času turških vpadov branili ta del mesta. Vide-
li bomo veliko znamenitosti tega lepega mesta. Sledi vožnja v mesto Kaloča, ki slovi 
po papriki. Srečali se bomo z domačini, imeli pokušino mesnin in se nato odpravili 
v muzej paprike. Naslednji dan se bomo odpeljali v Pecs. Njegovo mestno jedro 
krasita bogata turška arhitektura in ena največjih katedral v Evropi. Osrednji trg 
Szechenyi zaznamuje nekdaj največja srednjeevropska mošeja paše Gazi Kasima. 
Po umiku Turkov je bila ta preurejena v katoliško cerkev, vendar vrh kupole ob križu 
še vedno krasi tudi polmesec. Pecs so med drugim razglasili tudi za mesto muzejev 
in ulici Kaptalan pravijo kar Muzejska ulica. 

Cena vključuje: prevoz s turističnim avtobusom, zunanje oglede po programu, dve prenočitvi z zajtrkom 
v hotelu turistične kategorije v dvoposteljni sobi, ogled muzeja paprike, pokušino mesnin, večerjo v čardi, 
lokalno vodenje, turistično vodenje z licenco GZS, organizacijo ter DDV.

Za prijave in informacije pokličite Alpetourjeve turistične 
poslovalnice:  Kranj - 04/ 20 13 220, Škofja Loka - 04/ 51 70 
305, Radovljica - 04/ 53 20 445; Jesenice – 04/ 58 09 755,  
Domžale – 01/ 72 20 016, Tržič – 04/ 59 63 280  
ali pišite na poslovalnice@alpetour.si.   

CENA: 249 €
(ob prijavi 40 gostov)
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100% NARAVNI 
PASJI PRIBOLJŠKI

.......................................................................................

..............................

   brez barvil, soli in sladkorja,  
brez konzervansov in aditivov

E: info@pasjapekarna-pika.si
T: 031 721 436

 Pasja pekarna Pika

www.pasjapekarna-pika.si

SIDDHARTA
21. SEPTEMBRA 2019, ŠPORTNA DVORANA ŠENČUR
Predprodaja: EVENTIM in AVIO BAR, center.cveka@gmail.com

M
A

RU
ŠK

A
 K

O
RE

LC
 S

.P
., 

M
LA

KA
RJ

EV
A

 U
LI

C
A

 7
8,

 Š
EN

ČU
R

DANIELA MOČNIK

Poet našega polja ne bo ostal neznan, saj 
mu je bil že ob njegovi 100. obletnici smr-
ti postavljen svojevrsten spomenik. Ob-
činski svet Občine Cerklje na Gorenjskem 
je na svoji četrti korespondenčni seji z 
dne 23. avgusta 2001 sprejel sklep, da se 
vrtec pri OŠ Davorina Jenka poslej ime-
nuje Murenčki. Mar ni to pesniku Josipu 
Murnu najlepše posthumno darilo.
Da pa bodo Murenčki vedeli, kdo je bil 
Murn, naj ga na kratko predstavim. Tih 
in miren deček je bil potomec stare la-
hovške družine. Za komaj štiriletnega 
dečka je po materinem odhodu v tuji-
no za kruhom skrb prevzela materina 
znanka Polona Kalan, Jerasova iz Cer-
kelj, pri kateri je z manjšimi prekinitva-
mi ostal do prezgodnje smrti. V najskro-
mnejših razmerah je končal gimnazijo, 
študija na Dunaju zaradi izčrpanosti in 

onemoglosti ni zmogel. Hvaležen za po-
moč Udamičeve družine je pisal prija-
telju: »Mleka imam, kolikor ga le pože-
lim.« A bolezni ni bilo mogoče več obiti.
Na zaloški domačiji je rad kmetoval in 
praznoval in s fanti zvečer vasoval. Dobro 
se je razumel z očetom Janezom, v poseb-
nih časteh ga je imela tudi Udamičeva 
mati Marijana. Ob številni družini je ma-
terinsko skrbela še za brezdomca, ki ji je 
potožil marsikaj, tudi svojo slutnjo zgod
nje smrti. Svetovala mu je pelinov čaj. 
Njen recept je vzel bolj za šalo kot zares. V 
spomin na pelinovo zdravilno moč in na 
Udamičevo mater je spesnil pesem Pelin.
Rad je prijateljeval z dvema dijakoma, 
kasneje bogoslovcema: Andrejem Pavli-
nom, Mrleževim iz Zaloga, in Francetom 
Kimovcem, Ajdovčevim iz Glinj. Slednje-
mu je posvetil romanco Semeniščnik 
mlad s kitaro, a njegove nove maše ni 
dočakal. Počiva na ljubljanskih Žalah v 

Murenčkom
Pevcu naših škrjančkov, naših rož in našega polja  
ob njegovem 140. rojstnem dnevu v zgodovinski spomin 
(4. marec 1879–18. junij 1901).

skupnem grobu pesnikov moderne. Le-
pota podeželja mu je narekovala izpove-
di, za katere lahko trdimo, da so najlep-
še slovenske kmečke pesmi. 
Dragi Murenčki, ob lepem jubileju va-
šega drugega doma vam želim mnogo 
ustvarjalnih uric ob usvajanju vrednot, 
ki vas bodo spremljale na nadaljnji poti 
skozi življenje. Vsem vzgojiteljicam in 
vzgojiteljem pa mnogo ljubezni ob ču-
ječnosti in vzgoji najdragocenejših za-
kladov, ki so vam zaupani.

Vrtci so do vključno 1. marca, ko se je za-
ključil javni vpis za sprejem vlog za vpis 
novincev za šolsko leto 2019/2020, sku-
paj prejeli sto vlog. V Marijinem vrtcu bodo 
sprejeli vse otroke (25), v vrtcu Murenčki po 
trenutnih podatkih ni prostora za štiri otro-
ke, sprejeli pa bodo predvidoma 58 otrok, 
saj bodo glede na starostno strukturo otrok 
sestavili več oddelkov prve starostne skupi-
ne kot pretekla leta, v vrtcu Kepica pa bodo 
sprejeli predvidoma deset otrok, prostora 
pa ni za tri otroke. Skupaj bo torej prvič pre-
stopilo prag vrtca 93 otrok. 

Vpis novincev v vrtce
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Spremljamo kakovost pitne vode

Letno poročilo o kakovosti vode, namenjene za prehrano 
ljudi v Občini Cerklje na Gorenjskem za leto 2018

V Občini Cerklje na Gorenjskem upravljamo tri vodovodne sisteme. Naša 
glavna skrb je zagotoviti zadostno količino pitne vode, ki je ustrezne 
kakovosti. Izraz »ustrezna kakovost« pomeni, da pitna voda ne vsebuje 
mikroorganizmov ter drugih snovi v koncentracijah, ki same ali skupaj z 
drugimi snovmi lahko predstavljajo nevarnost za zdravje ljudi.
Zaradi možnih akutnih posledic je obvladovanje mikroorganizmov v pitni 
vodi na prvem mestu po pomenu za zdravje. Zaradi tega se v pitni vodi 
prednostno spremljajo mikrobiološki parametri. Mikrobiološki parame-
tri nam pokažejo onesnaženost pitne vode z mikroorganizmi, ki se rutin-
sko preiskujejo v pitni vodi in lahko ogrožajo zdravje ljudi. Zdravstveno 
ustreznost pitne vode ocenjujemo glede na vrsto in vrednost presežene-
ga parametra ter v povezavi z ostalimi parametri. 
Pri določanju ustreznosti pitne vode upoštevamo parametre in mejne 
vrednosti parametrov iz Pravilnika o pitni vodi – v nadaljevanju pravilnik.
Kakovost pitne vode zagotavljamo z ustreznimi postopki priprave pi-
tne vode pred distribucijo v vodovodno omrežje. Spremljanje vgrajenih 
naprav, ki služijo izboljšanju kakovosti pitne vode, vršimo daljinsko s 
pomočjo računalniške opreme. Z vzorčenjem pitne vode preverjamo 
ustreznost priprave. Odvzeti vzorci nam potrjujejo tudi učinkovitost upo-
rabljenega postopka obdelave pitne vode in ustreznost vzpostavljenih 
preventivnih ukrepov v okviru nadzora nad kakovostjo pitne vode. Vzorci 
pitne vode se odvzamejo na različnih mestih v omrežju vodovodnega 
sistema. Odvzeti vzorci se nato transportirajo v Nacionalni laboratorij za 
zdravje, okolje in hrano, kjer opravijo preskušanja na izbrane mikrobio-
loške in fizikalno-kemijske parametre.

Vodovodni sistem Cerklje
Vodovodni sistem Cerklje s pitno vodo oskrbuje 6756 prebivalcev. Oskr-
buje naselja: Adergas, Češnjevek, Dvorje, Glinje, Grad, Cerkljanska 
Dobrava, Cerklje na Gorenjskem, Lahovče, Poženik, Praprotna Polica, 
Pšata, Pšenična Polica, Spodnji in Zgornji Brnik, Šmartno, Trata pri Vele-
sovem, Vašca, Velesovo, Vopovlje in Zalog pri Cerkljah.  
Vir pitne vode je staro zajetje Grad, ki se napaja iz razpoklinskega vodo-
nosnika (predstavlja 17 odstotkov celotne količine vode), ostala voda pa 
priteče iz Virov pod Krvavcem (dve vrtini in spodnje drenažno zajetje). 
Pitna voda iz zajetja Grad se ne dezinficira ali kako drugače obdeluje, 
medtem ko se voda iz Virov pod Krvavcem stalno dezinficira s plinskim 
klorom. V vodovodni sistem smo distribuirali 718.281 m3 pitne vode.
Za mikrobiološka preskušanja je bilo odvzetih sedemindvajset vzorcev 
pitne vode, medtem ko sta bila za fizikalno-kemijska preskušanja od-
vzeta dva vzorca pitne vode. Mikrobiološka in fizikalno-kemijska pre-
skušanja so pokazala, da so bili glede na obseg opravljenih preskušanj 
vsi odvzeti vzorci ustrezni.
V omenjenem vodovodnem sistemu je bilo treba pitno vodo prekuhavati, 
in sicer med 31. 5. in 1. 6. ter med 31. 10. in 3. 11. Vzrok za prekuhavanje 
je bilo obilno deževje, ki je za posledico povzročilo kaljenje vodnih virov, 
zato je bila voda v vodovodnem omrežju motna. Dne 31. 5. je prišlo tudi 
do prekinitve dobave vode, zaradi preloma cevovoda.
Kaljenje pomeni, da so v vodi prisotni delci (anorganske in organske 
snovi ter mikroorganizmi), ki spremenijo sestavo vode in med drugim 
se spremenijo tudi senzorične lastnosti vode. Poleg tega preprečujejo 
učinkovitost dezinfekcije in lahko pride do tvorbe neželenih produktov 
dezinfekcije.

Vodovodni sistem Ambrož pod Krvavcem
Vodovodni sistem Ambrož pod Krvavcem s pitno vodo oskrbuje 206 pre-
bivalcev v naselju Ambrož in Stiška vas.
Vir pitne vode je vrtina Ambrož in zajetja Ambrož. Vrtina se napaja iz 
razpoklinskega vodonosnika, medtem ko se zajetja napajajo iz kraško 
kavernoznega vodonosnika. Pitna voda se stalno dezinficira s presve-
tljevanjem z UV-svetlobo. V vodovodni sistem smo distribuirali 12.993 
m3 pitne vode.
Za mikrobiološka preskušanja je bilo odvzetih trinajst vzorcev pitne 
vode, medtem ko je bil za fizikalno-kemijska preskušanja odvzet en vzo-
rec pitne vode. Mikrobiološka preskušanja so pokazala, da en vzorec ni 
bil ustrezen, zaradi prisotnosti koliformnih bakterij*. Opravljena je bila 
enkratna dezinfekcija s klorovim preparatom ter naknadno tudi ponov-
no vzorčenje. Ponovno odvzeti vzorec je bil ustrezen. Fizikalno-kemijska 
preskušanja so pokazala, da so bili glede na obseg opravljenih presku-
šanj vsi odvzeti vzorci ustrezni.
* koliformne bakterije so indikatorski parameter, ki so pokazatelj spre-
memb in nimajo neposredne nevarnosti za zdravje.

Vodovodni sistem Šenturška Gora
Vodovodni sistem Šenturška Gora s pitno vodo oskrbuje 447 prebivalcev 
v naseljih Apno, Ravne, Sidraž, Sveti Lenart in Šenturška Gora.
Viri pitne vode so zajetja Blate, ki se napajajo iz razpoklinskega vodono-
snika. Pitna voda se stalno dezinficira z natrijevim hipokloritom. V vodo-
vodni sistem smo distribuirali 35.158 m3 pitne vode.
Za mikrobiološka preskušanja je bilo odvzetih deset vzorcev pitne vode, 
medtem ko sta bila za fizikalno-kemijska preskušanja odvzeta dva vzor-
ca pitne vode. Mikrobiološka in fizikalno-kemijska preskušanja so poka-
zala, da so bili glede na obseg opravljenih preskušanj vsi odvzeti vzorci 
ustrezni.

Laboratorijska preskušanja, opravljena v letu 2018, so pokazala, da je 
pitna voda v vseh vodovodnih sistemih v Občini Cerklje na Gorenjskem, 
ki so v upravljanju Komunale Kranj, zdravstveno ustrezna in ni ogro-
žala zdravja ljudi.
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Ustrezen nadzor nad kakovostjo pitne vode iz rednih in rezervnih 
vodnih virov kot tudi iz omrežja vodovodnega sistema bomo zago-
tavljali tudi v prihodnje in se trudili, da boste uporabniki še naprej 
uporabljali kakovostno pitno vodo. Vodni viri niso neomejeni, zato 
z njimi ravnajmo skrbno, celovito in trajnostno. Le tako bomo lahko 
tudi v prihodnje pili zdravo in svežo vodo – vodo iz pipe.

Danes kar 2,1 milijarde ljudi nima urejene ustrezne oskrbe s pitno vodo, 
z rastjo prebivalstva za novi dve milijardi pa bo do leta 2050 povpraše-
vanje večje kar za tretjino. Za potrebe kmetijstva se danes porabi kar 70 
odstotkov vode, delež v industriji dosega 20 odstotkov, preostalo dese-
tino pa porabijo gospodinjstva. Pitne vode je v teh razmerjih le za slab 
odstotek.
V svetu je danes 1,8 milijarde ljudi izpostavljenih tveganju za okužbe 
zaradi neprimernih virov pitne vode.
V svetovnem merilu se še vedno več kot 80 odstotkov odpadne vode, ki 
jo ustvarimo kot družba, vrne v ekosistem brez obdelave ali ponovne 
uporabe, zato prihaja do onesnaževanja podzemnih in površinskih voda.
Ob naraščanju prebivalstva in z njim potreb po zagotavljanju ustre-
zne oskrbe s pitno vodo bo treba v prihodnje več pozornosti posvetiti 
zmanjševanju onesnaževanja, odlaganju odpadkov ter izpustov nevar-
nih kemikalij in snovi, zmanjševanju deleža neobdelane odpadne vode 
in znatnemu povečanju deleža ponovno uporabljene vode.

Soodgovorni za ohranjanje kakovosti pitne vode
Za ohranjanje kakovosti pitne vode v hišnem vodovodnem omrežju 
moramo poskrbeti za njegovo redno vzdrževanje. Hišno vodovodno 
omrežje vključuje cevovod, opremo in naprave, ki so vgrajene med pri-
ključkom na sistem za oskrbo s pitno vodo in mestom uporabe pitne 
vode. Upoštevajmo naslednja priporočila:
–  Redno čistimo mrežice na pipah (približno enkrat na 14 dni). Čiščenje 

pomeni spiranje z vodo in po potrebi odstranjevanje vodnega kamna.
–  Vodo uporabljajmo na vseh pipah v stanovanju oziroma hiši. Vsako 

jutro na pipi, pred prvo uporabo tega dne, stočimo nekaj vode (voda 
naj teče dve minuti oziroma do ustalitve temperature vode). Enako 
naredimo, ko pridemo iz službe, predvsem pa, ko se vrnemo po dalj-
ši odsotnosti.

–  Na mestih, kjer voda v omrežju zastaja, izvajajmo tedensko izpiranje 
do stabilizacije temperature vode.

–  Evidentirajmo slepe rokave in jih odstranimo. Do takrat je treba en-
krat na teden spirati vodo iz slepih rokavov.

Obveščanje v času motene oskrbe s pitno vodo
Včasih je zaradi okvar oziroma posegov na javnem vodovodnem 
omrežju in objektih (kot so redno in izredno vzdrževanje, obnove, 
prevezave na omrežju) oskrba s pitno vodo motena. V primeru ve-
čjih okvar, o moteni oskrbi in o ukrepih prekuhavanja vode obvestimo 
Center za obveščanje, občino in radijske postaje. Obvestilo objavimo 
tudi na spletni strani www.komunala-kranj.si. Dodatno imamo vzpo-
stavljeno tudi brezplačno osebno obveščanje po SMS in/ali sporočilih 
po elektronski pošti. Če na osebno obveščanje še niste prijavljeni, to 
lahko storite po elektronski pošti na naslov info@komunala-kranj.si, 
preko obrazca na spletni strani www.komunala-kranj.si ali osebno na 
sedežu našega podjetja. Lahko nam tudi pišete na naslov Komunala 
Kranj, d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj.

Poseben poziv k obvezni prijavi velja za predstavnike javnih ustanov 
(šole, vrtce, zdravstvene ustanove, gostinske lokale …).

O načinih obveščanja v posameznih primerih glede na zahteve pravil-
nika o pitni vodi vas podrobneje seznanimo v začetku vsakega novega 
koledarskega leta, z obvestilom na hrbtni strani položnic.

www.komunala-kranj.si, 04 28 11 300                 brezplačna številka 080 35 55

MAJA LESAR, BIBLIOTEKARKA

Krajevna knjižnica Cerklje je ena od podružničnih knjižnic Mestne 
knjižnice Kranj. Nahaja se v samem središču Cerkelj. Prihodnje leto 
bo minilo deset let, odkar je knjižnica dobila nove prostore v Petrov-
čevi hiši, kjer so poleg knjižnice tudi Turistično-informativni center, 
muzej in galerija. Knjižnica že dolgo ni več samo prostor izposoje, 
hranjenja in skladišče kupov knjig, je »dnevna soba« nas vseh. Pri-
zadevamo si za pripravo različnih dogodkov in prireditev. Največ jih 
je namenjenih otrokom in staršem, ki so vabljeni vsako sredo ob 
17.30 na Pravljično sredico s pravljičarko Pio oziroma Pravljični klob-
čič z unikatnimi lutkami izpod prstov gospe Tatjane. Takrat potuje-
mo in raziskujemo po svetovih domišljije, ustvarjamo in se imamo 
fino. Poslušanje pravljic je za otroka ena izmed najboljših razvojnih 
spodbud. "Če želite, da bi bili vaši otroci pametni, jim berite pravlji-
ce. Če bi radi, da bi bili še pametnejši, jim preberite še več pravljic," 
je rekel Albert Einstein. Branje spodbujamo z različnimi aktivnost-
mi, zato bo najbolje povprašati knjižničarko, kako lahko sodelujete 
pri različnih akcijah: Družinskem branju, Mesečni uganki in za malo 
starejše otroke reševanje Kviza Modrega psa. Veliko zanimivih in-
formacij in možnosti zabave vas čaka tudi na prenovljenem portalu 
za otroke Modri pes https://modripes.si/. Poleg pestre knjižnične 
zbirke nastaja tudi manjša zbirka didaktičnih igrač in pripomočkov 
za opismenjevanje. Četrtki in petki dopoldan so rezervirani prav za 
takšne igrarije v knjižnici. Knjižnica ponuja veliko možnosti in prilo-
žnosti dodatnega izobraževanja, širjenja obzorij, druženja, srečeva-
nja in zabave. Vab ljeni, da nas obiščete.

Krajevna knjižnica Cerklje
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26. maja bomo odločali  
o usodi Slovenije in Evrope
Tokratne  volitve v Evropski parlament bodo izjemno po-
membne za Slovenijo in Evropo. Vplivale bodo že na same 
razmere v Sloveniji, kot tudi na trajnost vladne koalicije.
Predvsem pa bo za Slovenijo usodno, v katero smer bo 
šla Evropska unija. Ali v levičarsko islamistično Eurabijo 
nasilja ali pa desno, v smeri krepitve temeljnih vrednot, 
varnosti in evropske civilizacije?
Naš cilj je Evropa narodov, v kateri bo popolna svoboda 
govora in se ne bo ničesar vsiljevalo. Evropa moderne 
civilizacije, kjer bo vsakdo varno živel in mu ne bo kr-
šena osebna integriteta. Evropa se mora vrniti k svojim 
krščanskim koreninam, k spoštovanju identitete naro-
dov in temeljnih vrednot.  Zato je bolj pomembno kot 
kadarkoli, da na EU-volitvah ne ostanemo doma, am-
pak gremo volit desno; pri čemer bo izjemno pomemb-
no ne le to, katero stranko bomo volili, ampak tudi 
kdo(!) iz posamezne liste bo branil slovenske interese v 
Brus lju. Na teh volitvah lahko sami s preferenčnim gla-
som izvolite tistega, ki se bo z vsemi močmi boril za vas 
in za Slovenijo. Vaš glas odloča!
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ZBORIOBČANOVVAŠKIHSKUPNOSTI
Na podlagi 62. člena Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem sklicuje župan zbor občanov 
vaških skupnosti. Na zborih občanov se imenujejo in razrešujejo člani vaškega odbora.  

Zbori občanov bodo potekali po naslednjem razporedu: 

DATUM IN URA  
ZBORA OBČANOV

KRAJ ZBORA  
OBČANOV

VAŠKA  
SKUPNOST

ZAJEMA NASELJA

Petek, 10. 5. 2019 
ob 19. uri

Občina Cerklje – 
velika sejna soba

Cerklje na  
Gorenjskem

Cerklje na  
Gorenjskem

Dvorje Dvorje
Grad Grad
Vašca Vašca
Pšenična Polica Pšenična Polica

Sobota, 11. 5. 2019 
ob 19. uri

Krajevni dom 
Šenturška Gora

Ambrož pod  
Krvavcem

Ambrož pod  
Krvavcem

Apno Apno
Sveti Lenart Sveti Lenart
Sidraž Sidraž
Ravne Ravne
Stiška vas Stiška vas 
Šenturška Gora Šenturška Gora

Nedelja, 12. 5. 2019 
ob 10. uri

Gasilski dom Lahovče Lahovče

Petek, 17. 5. 2019 
ob 19. uri

Gasilski dom Velesovo Velesovo

Sobota, 18. 5. 2019 
ob 19. uri

Gasilski dom Spodnji Brnik Spodnji Brnik

Vopovlje Vopovlje
Nedelja, 19. 5. 2019 
ob 10. uri

Gasilski dom Zgornji Brnik Zgornji Brnik

Petek, 24. 5. 2019 
ob 19. uri

Krajevni dom 
Poženik

Poženik Poženik

Šmartno Šmartno
Pšata Pšata

Sobota, 25. 5. 2019 
ob 10. uri

Gasilski dom Zalog Zalog, Cerkljanska 
Dobrava in Glinje

Nedelja, 26. 5. 2019 
ob 11. uri

Kulturna dvorana Adergas in Trata Adergas in Trata
Češnjevek Češnjevek
Praprotna Polica Praprotna Polica

         
Župan

Franc Čebulj, l.r.
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Trg Da vo ri na Jen ka 9
4207 Cer klje, tel.: 04/252 13 21

De lo vni čas: od 6. do 22. ure
vse dni v tednu

ŠIVILJSKI SERVIS
ŠIVANJE PO MERI

GSM: 031 641 335

ponedeljek, sreda, petek

torek, četrtek

14h - 18h

9h - 14h

GRILC
ŠIVILJSTVOŠIVILJSTVO

ŠIVILJSKI SERVIS
ŠIVANJE PO MERI

GSM: 031 641 335
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torek, četrtek

14h - 18h
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GRILC
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Krajevne organizacije Rdečega križa Cerklje, 
Velesovo in Zalog vabijo na krvodajalsko 
akcijo, ki bo v četrtek, 28. marca, od 7. do 
13. ure v Športni dvorani v Cerkljah. Orga-
nizatorji prosijo krvodajalce, da s seboj 
prinesejo krvodajalsko izkaznico in osebni 
dokument s fotografijo. Udeleženci bodo 
pred oddajo krvi zdravniško pregledani. Na 
dan odvzema krvi naj krvodajalci ne jedo 
mastne hrane in ne pijejo mleka. Za zajtrk 
priporočajo čaj, kruh z marmelado, sadje ... 
Organizatorji se zahvaljujejo za plemenito 
dejanje, s katerim boste marsikomu vrnili 
zdravje ali celo rešili življenje. V soboto, 23. 
marca, pa bodo v prostorih občinske stavbe 
od 7. do 11. ure potekale tudi meritve tlaka, 
sladkorja in holesterola v krvi. Potrebne so 
predhodne prijave, ki jih zbirajo na elek-
tronskem naslovu rkcerklje1@gmail.com ali 
telefonski številki 04 25 22 436. V torek, 26. 
marca 2019, ob 18. uri pa bo v prostorih ob-
činske uprave tudi predavanje z naslovom 
Sindrom fibromialgije in kronične utrujeno-
sti. Predavala bo prim. Mojca Kos Golje, dr. 
med., spec. revmatologije.

Krvodajalska akcija
Pred dvajsetimi leti je bila ustanovljena Župnijska karitas Cerklje, ki jo vodi cerkljanski 
župnik mag. Jernej Marenk. Skozi vsa leta prostovoljci na različne načine pomagajo ljudem 
v stiski. Organizirajo razdeljevanje hrane iz evropskih rezerv, pomagajo pri nakupu šolskih 
potrebščin, skrbijo za letovanje otrok iz socialno šibkih družin, pomagajo pri plačilu polo-
žnic ali kurjave, naravnih nesrečah ali drugih težkih življenjskih preizkušnjah. Po besedah 
tajnice Albine Atlije njihovo pomoč potrebuje okoli 130 ljudi oz. okoli 30 družin. »Ljudje 
se velikokrat ne zavedajo, da tudi v našem okolju, v Cerkljah in okolici, živijo družine, ki 
živijo na robu in so potrebne naše pomoči. Zato smo prostovoljci veseli vsakega prispev-
ka,« pravi Albina Atlija. Vsi, ki bi radi darovali, lahko to storijo z nakazilom na društveni 
transakcijski račun (SI56 0433 1000 2900 415 (NOVA KBM d. d.). ali pa v nabirko za Karitas.

Tudi v Cerkljah živijo pomoči potrebni
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VABLJENI v trgovino AGROTEHNIKA v ŠENČURJU, Beleharjeva 6a.

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

                     KOSILNIC 
IN PREKOPALNIKOV

AKCIJA 
Prodaja vrtnih strojev različnih 

proizvajalcev, servis in  
popravilo vseh vrtnih strojev na 

naši lokaciji!
Izposoja prezračevalnika  

za travo. RE
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BOŽO JANEŽ

Združenje borcev za vrednote NOB Cerklje 
na Gorenjskem je na rednem občnem zboru 
pregledalo opravljeno delo v lanskem letu 
in ugotovilo, da člani združenja zgledno 
skrbimo za ohranjanje vrednot NOB. Pohod 
in spominska slovesnost na Brezovici in 
planini Jezerca so obudili spomin na napad 
na 2. grupo odredov in padle, spominska 
slovesnost v Sidražu pri Dobovškovih pa 
na poboj in umor kurirjev in gospodarja. 
Ob dnevu spomina na mrtve smo se s kul-
turnim programom spomnili na padle v prvi 
svetovni vojni, drugi svetovni vojni in pa-
dlega Petra Petriča v osamosvojitveni vojni. 
Sprejeli smo program dela za letošnje leto. 
Letos bomo obeležili 77 let napada na 2. 
grupo odredov in padle borce na Brezovi-
ci in planini Jezerca, 75 let od tragedije pri 
Dobovškovih in pripravili koncert združenih 
pevskih zborov avstrijske Koroške. Na obč-
nem zboru smo se za opravljeno delo zahva-
li praporščaku Cirilu Kernu, predsednik pa 
je prapor predal v skrb novemu praporščaku 
Oskarju Pirihu.

Sprejeli program  
za letos V soboto, 6. aprila, bo Kulturno društvo Folklora Cerklje priredilo 12. Večer folklore. Tokrat 

smo v goste povabili eno boljših slovenskih folklornih skupin, ki prihaja iz Artič pri Breži-
cah. Nastopili bosta tudi domači otroški folklorni skupini iz osnovne šole in vrtca Murenčki, 
pevci ljudskih pesmi Kranjski furmani in  Bodeče neže iz AFS Ozara iz Kranja. Naša folklor-
na skupina pa se bo predstavila z novim spletom gorenjskih plesov Romanje v Kelmorajn.

Večer folklore v Cerkljah

Prodaja  
in dostava:

EKSTRA LAHKO  
KURILNO OLJE
PLINSKO OLJE

080 23 88

www.petroplus.si
info@petroplus.si
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Sklep o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov kot izjeme od 
vključitve v načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine 
Cerklje na Gorenjskem za leto 2019          
 • Uradno glasilo slovenskih občin, št. 3/2019 • 25. 1. 2019 
 
Sklep o cenah odkupa zemljišč          
• Uradno glasilo slovenskih občin, št. 3/2019 • 25. 1. 2019 
 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem pro-
storskem načrtu Občine Cerklje na Gorenjskem – spremembe št. 
8 (krajše: SD OPN 08)          
• Uradno glasilo slovenskih občin, št. 3/2019 • 25. 1. 2019 
 
Odlok o proračunu Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2019          
• Uradno glasilo slovenskih občin, št. 3/2019 • 25. 1. 2019 
 
Načrt ravnanja s premičnim premoženjem Občine Cerklje na Go-
renjskem za leto 2019          
• Uradno glasilo slovenskih občin, št. 3/2019 • 25. 1. 2019 
 
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Cerklje na 
Gorenjskem za leto 2019          
• Uradno glasilo slovenskih občin, št. 3/2019 • 25. 1. 2019 
 
Letni program prodaje finančnega premoženja Občine Cerklje na 
Gorenjskem za leto 2019          
• Uradno glasilo slovenskih občin, št. 3/2019 • 25. 1. 2019 
 
Sklep o vrednosti točke za obračun občinskih taks v letu 2019          
• Uradno glasilo slovenskih občin, št. 2/2019 • 18. 1. 2019  

Sklep o razglasitvi zemljišča za grajeno javno dobro            
• Uradno glasilo slovenskih občin, št. 66/2018 • 20. 12. 2018 

Sklep o vrednosti gradbene cene stanovanjskih hiš, stanovanj in 
drugih nepremičnin v Občini Cerklje na Gorenjskem za leto 2019            
• Uradno glasilo slovenskih občin, št. 66/2018 • 20. 12. 2018 

Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za upo-
rabo stavbnega zemljišča na območju Občine Cerklje na Gorenj-
skem za leto 2019            
• Uradno glasilo slovenskih občin, št. 66/2018 • 20. 12. 2018 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o avtotaksi prevozih 
in stalnih izvenlinijskih prevozih (shuttle prevozih) na območju 

Občine Cerklje na Gorenjskem            
 • Uradno glasilo slovenskih občin, št. 66/2018 • 20. 12. 2018 

Odlok o turistični taksi v Občini Cerklje na Gorenjskem            
 • Uradno glasilo slovenskih občin, št. 66/2018 • 20. 12. 2018 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o območju naselij 
ter imenih naselij in ulic v Občini Cerklje na Gorenjskem            
• Uradno glasilo slovenskih občin, št. 66/2018 • 20. 12. 2018 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji ob-
činskih cest v Občini Cerklje na Gorenjskem            
• Uradno glasilo slovenskih občin, št. 66/2018 • 20. 12. 2018 

Sklep o začasnem financiranju Občine Cerklje na Gorenjskem za 
obdobje januar – marec 2019            
 • Občina Cerklje na Gorenjskem  • Uradno glasilo slovenskih ob-
čin, št. 66/2018 • 20. 12. 2018 

Sklep o potrditvi mandata nadomestnemu članu Občinskega 
sveta Občine Cerklje na Gorenjskem            
• Uradno glasilo slovenskih občin, št. 64/2018 • 07. 12. 2018 

Poročilo o izidu rednih lokalnih volitev za župana in za člane Ob-
činskega sveta Občine Cerklje na Gorenjskem            
• Uradno glasilo slovenskih občin, št. 60/2018 • 20. 11. 2018

Objavljeni občinski predpisi so dostopni na spletni strani Občine 
Cerklje na Gorenjskem www.cerklje.si v rubriki »Novice in objave 
/ Uradno občinsko glasilo« in na spletni strani Inštituta za lokal-
no samoupravo in javna naročila Maribor www.lex-localis.info.

SEZNAM OBJAVLJENIH OBČINSKIH PREDPISOV V URADNEM GLASILU SLOVENSKIH OBČIN 
od 20. novembra 2018 do 28. februarja 2019

OBVESTILO O OBJAVAH JAVNIH RAZPISOV 
NA SPLETNI STRANI OBČINE

Občina Cerklje na Gorenjskem obvešča, da je na spletni 
strani www.cerklje.si objavljenih več javnih razpisov v rubri-

ki  »Novice in objave / Javni razpisi, natečaji …«,  
med drugim je objavljen tudi  

JAVNI RAZPIS za zbiranje predlogov za podelitev priznanj 
Občine Cerklje na Gorenjskem v letu 2019

Rok / aktualno do: 15. 5. 2019

Cerkljansko društvo upokojencev je nedavno na občnem zboru dobilo novo vodstvo. Lovra 
Plevela, ki je društvo vodil zadnjih osem let, je nasledila Marta Hočevar. V Društvu upoko-
jencev Cerklje svojim članom omogočajo številne možnosti za kvalitetno preživljanje staro-
sti. Organizirajo pohodniške, kolesarske in planinske izlete, vsako leto se odpravijo tudi na 
letovanja. Lani so teden dni preživeli v Izoli, pet dni pa v Dolenjskih Toplicah. Organizirajo 
tudi športne aktivnosti, kot so pikado, balinanje in prstomet, ter telovadbo. Julija se družijo 
ob pikniku. Vključeni so v vseslovenski program Starejši za starejše, ki je namenjen pomoči 
upokojencem pri nekaterih vsakdanjih opravilih in krajšanju časa ter druženju. Cerkljansko 
društvo sicer šteje okoli 850 članov.

Upokojenci z novim vodstvom

Aprila podjetje Termaks pripravlja brezpla-
čen izobraževalni seminar na temo izbire 
toplotne črpalke. Seminar bo v naši ali eni 
od sosednjih občin. Udeležba na seminarju 
je brezplačna, obvezna pa je prijava na 041 
692 410 do ponedeljka, 25. marca. Lokaci-
ja in termin predavanja bosta posredovana 
naknadno.

O toplotnih črpalkah
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ODKUP CELULOZNEGA IN POŠKODOVANEGA LESA  
ZA IZDELAVO SEKANCEV

 Ribogojnica
  Mlada  
govedina 

  Kisla repa in 
kislo zelje

Kmetija  Pr' Kral, Grad 13, Cerklje

Tel: 04-25-22-267  
Mobi: 041-506-234, Avguštin

031-479-801, Helena AV
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ELEKTRONIKA

DARINKA KRALJ

Društvo likovnikov Cerklje bo letos v aprilu praznovalo dvajseto 
obletnico delovanja. Ideja o ustanovitvi društva je nastala v Osnov-
ni šoli Davorina Jenka, na pobudo Julke Hrovat, Maje Zajc Sobočan 
in Frančiške Prosen. Nastala je skupina amaterskih ljubiteljev slika-
nja. Osnovna šola v Cerkljah je velikodušno dovolila uporabo šolske 
učilnice za likovni pouk. S pomočjo omenjenih izkušenih slikark so 
člani začeli ustvarjati v različnih tehnikah, svoja dela so postavili 
na ogled na številnih razstavah. Med občani Cerkelj in tudi drugih 
občin se je povečalo zanimanje za slikarsko dejavnost v likovnem 
društvu, zato se je število članov iz leta v leto povečevalo. Trenutno 
naše društvo šteje 28 članov, ki se redno srečujemo vsako sredo ob 
18. uri v likovni učilnici OŠ Davorina Jenka v Cerkljah. Začetnikom, 
ki se pridružijo skupini pri spoznavanju likovnih tehnik in veščin, 
redno pomagajo bolj izkušeni člani. Predstavljamo se na številnih 
skupinskih in samostojnih razstavah v Cerkljah in tudi v drugih kra-
jih. Redno razstavljamo tudi v socialno varstvenem zavodu Dom 
Taber v Šmartnem. Čas je neizprosen, zato se tudi nam, članom, na-
birajo leta. V naši skupini imamo sicer tri zelo mlade in akademsko 
izobražene članice, ostali pa smo že upokojeni, zato bi bili veseli, če 
bi se naši skupini pridružili mlajši pa tudi malo manj mladi ustvar-
jalci. Če imate veselje do likovnega ustvarjanja, vas vabimo, da se 
nam pridružite. Smo prijetna druščina in skupaj nam je vedno lepo. 
Če imate vprašanja, mi pišite na: kralj.darinka@gmail.com, ali po-
kličite na tel. 031 673 146.

Likovniki vabijo k vpisu

ANJA PFEIFER

Lanski 27. december je bil za godbenike in njihove zveste poslušal-
ce praktično enak kot že nekaj 27. decembrov do sedaj – zvečer so 
se zbrali v Kulturnem hramu Ignacija Borštnika v Cerkljah, ki je po-
kal po šivih, in skupaj uživali ob dobri glasbi. Pod taktirko Tomaža 
Kukoviča so zazvenele klasične skladbe za pihalne orkestre in bo-
žične uspešnice. Koncert sta povezovala Avgust Jagodic in Domen 
Žagar, brez katerih si zdaj skorajda ne znamo več predstavljati kon-
certov godbe. Po koncertu pa godbeniki nikakor ne počivajo. Kmalu 
po novem letu so spet začeli z vajami in priprave na spomladanski 
koncert so že v polnem teku. Prav tako se pripravljajo tudi na pr-
vomajsko budnico, ko bodo občankam in občanom občine Cerklje 
pripravili prijeten uvod v praznik dela.

Koncert godbenikov
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UREJANJE VRTOV
Marko Andrej, s. p., Zgornji Brnik 125

Telefon: 04/25 22 701, GSM: 041/519 870

Načrtovanje in urejanje vrtov, parkov ...
 sejanje trave in polaganje travne ruše

 sajenje in obrezovanje grmičevja  
 strojno zračenje trate

 obrezovanje sadnega drevja 

Martin Jenko

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

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

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

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

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

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

TRGOVINA
Z NOVIMI IN RABLJENIMI AVTODELI
AVTOKLEPARSTVO

Dvorje 93, 4207 CERKLJE

GSM: 041/331 396

Tel./fax: 04/25 26 750

se priporoča

MILAN KRNIČAR s.p

TRGOVINA
Z NOVIMI IN RABLJENIMI AVTODELI
AVTOKLEPARSTVO

Dvorje 93, 4207 CERKLJE

GSM: 041/331 396

Tel./fax: 04/25 26 750

se priporoča

MILAN KRNIČAR s.p

Člani Prostovoljnega gasilskega društva Velesovo so po več kot šti-
ridesetih letih prejeli novo vozilo. Kot je povedal predsednik dru-
štva Zvone Ribnikar, so v zadnjih letih v društvu kupili dve rabljeni 
vozili, kombi z gasilsko oznako GVM-1 pa je prvo povsem novo vo-
zilo po več kot štiridesetih letih. »Investicija je bila nujna, saj do 
sedaj vozila, ki bi bilo namenjeno izključno prevozu moštva, sploh 
nismo imeli, poleg tega pa se v zadnjih letih povečuje število mla-
dih v društvu,« je povedal predsednik. Investicija je znašala 31 ti-
soč evrov, glavnino, 30 tisočakov, je prispevala Občina Cerklje, za 
kar so gasilci županu Francu Čebulju in občinski upravi še poseb-
no hvaležni, preostanek pa sta financirala Gasilska zveza Cerklje 
in društvo. Velesovski gasilci poleg skrbi za domačo vas delujejo 
tudi na območju Adergasa, Trate, Praprotne Police in Češnjevka.  V 
začetku marca so gasilci PGD Zalog organizirali tekmovanje v spa-
janju sesalnega voda, ki velja za največje na Gorenjskem. Tekmo-
vanja v Cerkljah se je sicer udeležilo 38 moških in 25 ženskih ekip. 
Prehodni pokal Gasilske zveze Gorenjska so tako v ženski kot v 
moški konkurenci osvojili domači člani PGD Zalog. Februarja pa 
je podjetje Javna razsvetljava iz Ljubljane zaloškim gasilcem doni-
ralo defibrilator. Naprava, ki pomaga reševati življenja v primeru 
zastoja srca, bo nameščena na gasilskem domu.

Nov kombi, defibrilator in uspehi 
na tekmovanju

JANEZ KUHAR

V Domu Taber namenjajo stalno pozornost visoki kvaliteti stori-
tev in dobremu počutju vseh stanovalcev. V sredini februarja se 
je Društvo upokojencev Vodice predstavilo s pesmijo, plesom in 
igranjem na diatonično harmoniko in lajno. S pesmijo so stano-
valce doma navdušili pevska skupina pod vodstvom Mateje Potrč, 
aerobna skupina Plesoče žab'ce, ki jih vodi Majda Šavli, harmo-
nikar Janko Lužar, inštrumentalna skupina ter lajnar Vinko Novak, 
program pa je domiselno povezovala Mari Podgoršek. Dvajsetega 
februarja pa so stanovalcem doma s plesi polepšali dan člani Dru-
štva upokojencev Dravlje. Konec januarja in v februarju je imelo v 
Domu Taber koncerte tudi več drugih pevskih zborov iz širše oko-
lice. Stanovalci so kulturni praznik počastili s pesmijo in dekla-
macijami. V Domu Taber vsak ponedeljek doni pesem pevskega 
zbora Doma Taber pod Krvavcem. Vaje imajo vsak ponedeljek, 
vsak prvi in tretji petek v mesecu prepevajo pri sveti maši v kapeli 
doma, redno pa nastopajo na raznih prireditvah v domu. 

Veselo v Domu Taber
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GSM: 031 760 594
www.sodnik.si

Zalog55,CerkljenaGorenjskem

75   LET

»Vodimo vas varno mimo davčnih čeri.«

Računovodski servis, davčno in poslovno svetovanje  
Belska cesta 15, 4205 Preddvor

E: info@vencelj.si, I: www.vencelj.si, T: 04/2559-500

TRGOVINA S KMETIJSKIM REPROMATERIALOM

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

A
gr

op
ro

m
et

 d
.o

.o
.

TRGOVINAZAVTODELI
INAVTOMEHANIČNESTORITVE

BraneDolinar

Poženik2,4207Cerklje,tel.:(04)2527030

KLEPKLEPARSARSTTVVO IN KRO IN KROOVVSSTTVVOO

JENKJENKOO
Adergas 6, 4207 Cerklje na Gorenjskem

Tel.: 04/252 70 10, fax: 04/252 70 11, GSM: 041/647 499

Prireditev ob 50-letnici  
Vrtca Murenčki in s tem začetek 

predšolske vzgoje v Cerkljah

Letošnji prvi pomladni dan bo za otroke, starše in strokovne 
delavce našega vrtca nekaj posebnega. S prireditvijo se bomo 
spomnili tistega 21. septembra 1968, ko se je v Cerkljah vse 
skupaj začelo. V preurejeni učilnici takratne šole so odprli 
predšolski vzgojno-varstveni oddelek, v katerega so prihajali 
otroci zaposlenih staršev. Danes naš vrtec obiskuje že več kot 
dvesto otrok. Letos smo jim s pomočjo različnih dejavnosti po-
skušali približati preteklost vrtca, ki je še kako pomembna za 
vse, kar imamo danes. Pri tem so nam v veliki meri pomagali 
starši in upokojeni delavci. Otroci so ustvarjali in razmišljali o 
tem, kakšen vrtec si želijo. 
Dokazali smo že, da se z medsebojnim spoštovanjem in ustvar-
jalnim delom da učiti in vzgajati za življenje, zato, spoštovani 
občani, vabljeni med nas 21. marca 2019 ob 17. uri v športno 
dvorano na prireditev ob 50-letnici našega/vašega vrtca.

Otroci in strokovni delavci Vrtca Murenčki 
pri OŠ Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem

MIRA GERKMAN, FOTO: IRENA KOŠNJEK

Stara pustna pesem se glasi: deca draga, skupaj zdaj, pa de-
nimo knjige v kraj, pusta dajmo proslaviti, malo se poveseliti 
… Pa smo še mi vabili v Dom krajanov Poženik na veliko pu-
stno rajanje. Včasih se je že dneve pred pustom »vačilo pusta«. 
Otroci so po vasi nabirali butare in v gozdu veje in jih s »kim-
pežom« vozili na kup. Kup je bilo potem treba paziti, da bi ga 
nepridipravi iz sosednjih vasi predčasno ne zažgali, kar se je 
nekdaj pogosto dogajalo. Letos se je rajanja udeležilo rekordno 
število maškar.
Za slovenski kulturni praznik smo tokrat v sodelovanju s KD 
Ignacij Borštnik in družino Novak v Borštnikovi rojstni hiši 
pripravili kulturni večer Prešernovi sodobniki.
Mladina pa ob materinskem dnevu in tednu družine pridno 
pripravlja program Veselo v pomlad, ki bo v nedeljo, 24. mar-
ca, ob 16. uri v Domu krajanov Poženik, v ponedeljek, 25. mar-
ca, prav tako ob 16. uri, pa v Domu Taber.

Pusta dajmo proslaviti ...
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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

Rok Ipavec, s. p.
Za log 61, 4207 CER KLJE

Izdelava pohištva, notranjih vrat in tapeciranje.

Tel.: 04/252 58 00, 
GSM: 040/775 585, 
Tel.&faks: 04/252 16 82

 Jerovšek Primož, s. p. 

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

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

KLJU ČAV NI ČAR SKE STO RIT VE
4207 Cer klje, Po že nik 14a

d.o.o

KLJUČAVNIČARSTVO
ZORMAN D.O.O.

Franc Zorman
Praprotna Polica 18

4207 Cerklje na Gorenjskem

gsm: 041 608 798
franczorman@siol.net

Društvo obrtnikov in podjetnikov Cerklje na Gorenjskem je konec ja-
nuarja na Krvavcu organiziralo sedemnajsto prvenstvo v veleslalomu 
za podjetnike in njihove družinske člane ter pri podjetnikih zaposlene 
delavce. V sedmih kategorijah je nastopilo štiriinpetdeset tekmovalk 
in tekmovalcev, ekipo pa so sestavljali po trije tekmovalci. Organiza-
cijski odbor tekmovanja, ki so ga sestavljali Vlado Ahčin, Darinka Ro-
pret ter Roman Čebulj, so v Hotelu Krvavec ob zaključku tekmovanja 
najboljšim v vsaki kategoriji podelili medalje in pokale. »V življenju ni 
pomembno samo delo, pač pa tudi sprostitev, da si obnovimo energi-
jo in potem lahko še boljše delamo, smo bolj produktivni, bolj zdravi. 
Namen današnjega dogodka je sprostitev ter druženje podobno mi-
slečih ustvarjalnih ljudi," je povedal predsednik društva vlado Ahčin. 

Obrtniki na Krvavcu

Letos so tretjič nastopile ekipe vaških skupnosti. Zmagale so Dvorje 
pred Poženikom in Zgornjim Brnikom.

JANEZ KUHAR

Pohodniška sekcija Škrjančki Planinskega društva Komenda je na 
novega leta dan organizirala 21. Mačkov pohod iz Poženika po stari 
poti na Šenturško goro. Zbirno mesto pohodnikov je bilo v Okrep-
čevalnici Marička v Zalogu pri Cerkljah, od koder so se nato odpe-
ljali do Poženika, nato pa krenili peš na Šenturško goro (667 n. m.). 
Letošnjega pohoda se je udeležilo 34 pohodnikov iz cerkljanske, 
komendske in šenčurske občine. Osvežitev na svežem zraku jim je 
dala novega zagona za pohode. Vodja pohoda Franc Drolec je vse-
skozi pazil, da so bili vsi pohodniki v strnjeni skupini. Letos sta bila 
najstarejša udeleženca 78-letni Anton Bolka iz Cerkelj in 77-letni 
Peter Lončar iz Zaloga pri Cerkljah. Med pohodniki so bili tudi Franc 
Vidmar, Štefan Kern ter Majda in Franc Drolec, ki so se udeležili 
vseh enaindvajsetih pohodov. 

Mačkov pohod

ROBERT ŠEBENIK, VODJA POLICIJSKEGA OKOLIŠA 

Prihaja pomlad. Zaradi del na cesti bodite vozniki strpni ter upošte-
vate prometno signalizacijo. Ker sonce privabi šibkejše udeležence 
v prometu, vozniki motornih vozil prilagodite hitrost in bodite zgled. 
Policisti bomo posebno pozornost in nadzore namenili pešcem in 
kolesarjem ter najmlajšim, ki bodo opravljali kolesarske izpite.

Modri kotiček

   Spre je ma mo ob la či la za ke mič no čiš če nje.
   Pe re mo tudi ode je, go stin sko pe ri lo in vse vr ste za ves.
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HAIBIKE SDURO TREKKING 4.0 
YAMAHA 500 Wh  2.799 € 

Vse cene so v € z vključenim 22% DDV-jem. Slike so simbolične. Ponudba velja do odprodaje 
zalog. A2U d.o.o., Poslovna cona A53, 4208 Šenčur, info@a2u.si, 04 29 27 200, www.a2u.si

WINORA Tria 8                                              
BOSCH 400Wh  2.299 €

HAIBIKE SDURO HARDNINE 5.0                 
YAMAHA 500Wh  2.699 €

        NAKUP NA 
KREDIT 

POPUST 15%
na gotovinski
nakup kolesa

24 ali 36 mesečnih 
obrokov

UGODNOST v mesecu MARCU 2019

A2U Šenčur 04 29 27 200 / A2U Ljubljana Vič  01 29 26 330

HAIBIKE SDURO HARDNINE 3.0                 
YAMAHA 500Wh  2.399 €

BimLine
računovodska hiša

Boljši servis. Boljše storitve.

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

Ulica Ignaca Borštnika 15, 4207 Cerklje

ODGOVARJA ODVETNICA BETI VREČEK MOČNIK, 
ODVETNIŠKA PISARNA ERZIN POTOČNIK

Bralka ima težave z izvenzakonskim partnerjem, saj je več-
krat psihično in fizično nasilen do nje, bil pa je nasilen tudi do 
otroka. Enkrat mu je bila s strani policije že izrečena prepoved 
približevanja. Zadeva se je začasno umirila, nato pa se je zo-
pet stopnjevalo. Pred časom se je nasilje do bralke in do otroka 
stop njevalo do te mere, da je poklicala policijo, ki je takoj izda-
la odredbo o prepovedi približevanja, vendar je odredba veljala 
le dva dni, sodišče pa jo je podaljšalo še za nadaljnjih 15 dni. 
Odredba ne velja več, partner pa s svojim početjem nadaljuje, 
zaradi česar bralka živi v stalnem strahu. Bralka prosi za na-
svet, kaj lahko stori, da bi zaščitila sebe in svojega otroka.
V zgoraj opisanem primeru gre za tipično obliko nasilja v dru-
žini. Določeno varstvo pred tovrstnim nasiljem vam nudi Za-
kon o preprečevanju nasilja v družini (v nadaljevanju ZPND), ki 
v 3. členu jasno določa, da je nasilje v družini prepovedano, pri 
čemer nasilje v družini pomeni vsako uporabo fizičnega, spol-
nega, psihičnega ali ekonomskega nasilja enega družinskega 
člana (povzročitelj nasilja) proti drugemu družinskemu članu 
(žrtev nasilja) oziroma zanemarjanje ali zalezovanje žrtve ne 
glede na starost, spol ali katero koli drugo osebno okoliščino 
žrtve ali povzročitelja nasilja in telesno kaznovanje otrok. Naj-
prej je torej treba ozavestiti, da nasilja v nobenem primeru ni 
treba trpeti, nato pa čim prej ukrepati. ZPND nudi možnost 
določenih ukrepov, ki tok nasilnih dejanj lahko prekinejo. 
Sodišče namreč lahko povzročitelju nasilja prepove vstopiti 
v stanovanje, v katerem živite vi in vaš otrok, prav tako mu 
lahko prepove zadrževanje v določeni bližini vašega stanova-
nja. Prav tako mu lahko prepove zadrževati in približevati se 
krajem, kjer se vi in vaš otrok običajno nahajata (npr. v bližini 
vašega delovnega mesta, v bližini vrtca ali šole, ki jo obisku-
je vaš otrok). Ne nazadnje sodišče lahko povzročitelju prepove 
navezovanje kakršnih koli stikov z vami ali vašim otrokom, 
vključno preko sredstev za komuniciranje na daljavo (npr. pre-
ko telefona) ali celo preko tretjih oseb. Te ukrepe lahko sodi-
šče izreče tudi v primeru, če vam bo parter zgolj grozil, da vas 
bo poškodoval ali kako drugače posegel v vaše dostojanstvo.  
Treba je torej na sodišče čim prej vložiti predlog za izrek zgoraj 
opisanih ukrepov po 19. členu ZPND ter hkrati predlagati, naj 
sodišče v primeru kršitve izrečenih ukrepov izvenzakonskemu 
partnerju izreče denarno kazen (predlagam najmanj v viši-
ni 500,00 EUR). Sodišče tovrstne ukrepe lahko izreče za dobo 
dvanajstih mesecev, pri čemer lahko pred iztekom veljavnosti 
ukrepov predlagate njihovo podaljšanje. Sodišče lahko trajanje 
ukrepa podaljša večkrat, vendar vsakokrat za največ 12 mese-
cev.

Nasilje v družini –   
kako ukrepati

Tečaji šolanja psov v Hotelu za male živali Nera se začenjajo marca. 
Tečaji se bodo izvajali na različnih lokacijah in ob različnih urah. Več 
informacij je na voljo pri organizatorju.

Tečaji šolanja psov
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JAKOB KRISTAN

Turnir je bil mednarodno obarvan, 
saj so poleg slovenskih klubov sodelo-
vale ekipe iz Avstrije in Hrvaške. Tur-
nirja se je udeležilo 480 otrok, ogle-
dalo pa si ga je okoli tisoč gledalcev. 
Zmagovalec selekcije U8 je bila ekipa NK 
Bled, domača ekipa je osvojila šesto in 
sedmo mesto, nastopilo pa je 12 ekip. 
Zmagovalec selekcije U9 je bila ekipa 
NK Škofja Loka, domači so osvojili četr-
to mesto, nastopilo pa je 12 ekip. Zma-
govalec selekcije U11 so bili nogometaši 
NK Radomlje, ki so bili po izvajanju ka-
zenskih strelov bolši od vrstnikov iz NK 
Olimpija, domača ekipa je v četrfinalu 
po dobrem boju izgubila proti NK Olim-
pija in tako končala na petem mestu. 
Nastopilo je 16 ekip. Zmagovalec selekci-

je U12 je bila ekipa NK Krka Novo mesto, 
ki je bila v finalu boljša od ekipe NK Žele-
zniki, nastopilo pa je 12 ekip. Veliki pre-
hodni pokal je osvojila ekipa kranjskega 

Triglava, ki je zbrala enako število točk 
kot domača, a bila v žrebu srečnejša in 
tako za eno leto domov odnesla veliki 
prehodni pokal.

Na turnirju v Velesovem
Januarja smo v Velesovem uspešno izvedli tradicionalni nogometni turnir  
Cerklje 2019 za mlade selekcije v različnih kategorijah.

DAMJAN KOROŠEC

Ekipa košarkarjev mladincev Krvavec Ambrož je v 1. B ligi do 
sedaj vknjižila deset zmag na šestnajstih odigranih tekmah, 
in sicer proti ekipam Plama Pur, Postojna, ŠD Šentvid Ljublja-
na, Stražišče Kranj, Ilirija, Ježica, Ljubljana A, Nova Gorica 
mladi in Janče Ljubljana. Do konca tekmovanja bodo odigrali 
še štiri tekme, trenutno pa zasedajo peto mesto na lestvici.
Za ekipo mladincev pod strokovnim vodstvom trenerja Gregorja 
Jerasa v sezoni 2018/19 nastopajo igralci: Tine Zevnik, Miha Su-
šnik, Krištof Močnik, Matej Remic, Lovro Sirc, Jan Zupan, Vid Bi-
landžič, Gal Perne, Lovro Sirc, Žan Omers, Maj Zupan in Jakob Sirc.
Zelo uspešno v 1. SKL igrajo tudi pionirji Europcar Krvavec, ki 
so v tej sezoni v svoji skupini proti ekipam Žiri, Radovljica, LTH 
Casting, Brinox Medvode in Slovan B odigrali 13 tekem, v dese-
tih so zmagali in zasedajo drugo mesto na lestvici. 
Uspešni so tudi kadeti ekipe Krvavec Botana, saj so zmagali 
kar na 13 od 17 tekem v 2. SKL; proti ekipam Ivančna Gorica, 

Ježica, Litija, Radovlica, Chilli Jesenice, Komenda, Helios Suns 
B, Parklji B in Šentjur Tajfun. Do konca lige imajo še pet kol, 
zasedajo pa prvo mesto na lestvici. 
S polovičnim uspehom nastopajo mlajši Domačija Vodnik Kr-
vavec, ki so do sedaj zmagali na šestih od 12 odigranih tekem, 
in sicer z ekipami Naklo, Ilirija, Krško, HPG Brežice, Ivančna 
Gorica, Janče Ljubljana, Calcit Basketball, Radovljica in Ko-
menda. Do konca imajo še šest kol in so na sredini lestvice.
V tekmovanjih 1. SKL nastopajo tudi najmlajše ekipe ŠD Krvavec, 
in sicer: Krvavec Tonač, Simon Oil-Krvavec, Brunarica Štern Kr-
vavec Beli in Brunarica Štern rumeni, ki imajo nasprotnike v eki-
pah LTH Casting Škofja Loka, Radovljica, Ljubljana, Petrol Olimpi-
ja OKŠ, Helios Suns Domžale, ECE Triglav A in ECE Triglav B.
Tudi letos zelo pomlajena ekipa članov Krvavec Meteor uspešno 
nastopa v 3. SKL. Na do sedaj odigranih petnajstih tekmah so 
zmagali šestkrat ter zasedli peto mesto, ki ga v nadaljevanju na 
tekmah z ekipami Litija, Ljubljana A, Janče Ljubljana, Globus, 
Enos Jesenice, Kolpa Črnomelj in Ježica še lahko izboljšajo.

Najuspešnejši so mladinci

JAN PLESTENJAK
16. NOVEMBRA 2019  
ŠPORTNA DVORANA ŠENČUR
Predprodaja: EVENTIM in AVIO BAR, center.cveka@gmail.com
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Zgornji Brnik 32, 4207 Cerklje, Tel.: 04 25 26 580

Kuhinjske stenske obloge   Tuš kabine  
Nadstreški  Drsna vrata  Nihajna vrata

Pregradne stene  Steklene ograje 

Ugodno vam ponujamo:
 vse vrste zemeljskih izkopov

 urejanje kanalizacij, dvorišč in okolice
 posek, spravilo in odkup lesa

Gradbene storitve Jure Grilc, s. p.
Apno 70, Cerklje na Gorenjskem
T: 051/393 504  
E: jure.grilc@gmail.com

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

Hu ar 
Z O B O Z D R A V S T V O

Vsak nasmeh je lahko zdrav nasmeh

Maruša Humar, dr. dent. med. 

040 567 301                 zobozdravstvo.humar@gmail.com

Mlakarjeva ulica 76, 4208 Šenčur. V prostorih MOS-DENT zobna ordinacija d.o.o.

DELOVNI ČAS:
Torek: 7.00 – 13.30
Sreda: 13.00 – 20.00
Po dogovoru
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Pred pomembnimi tekmami, ki cerkljanske rokometaše čakajo v 
prihodnjih tednih, smo se pogovarjali z organizatorjem igre Luko 
Fajonom. Članska ekipa Rokometnega kluba Cerklje je po treh četr-
tinah odigranih tekem na drugem mestu druge rokometne lige, kar 
jih sicer vodi v 1. B rokometno ligo, a jih čakajo še pomembne tekme 
s prvouvrščenimi Ljubljančani, s katerimi si delijo izkupiček točk, in 
tretjimi rokometaši iz Grosupljega. Eden od ključnih igralcev na za-
dnjih tekmah v sezoni bo 24-letni Luka Fajon, organizator igre, ki v 
zadnjem obdobju precej igra na mestu levega zunanjega. »Cilj in že-
lja je, da se uvrstimo v ligo višje, a nas čakajo pomembne tekme. Ne 
glede na vse, mislim, da smo tega sposobni,« pravi Fajon, ki je član 
cerkljanskega rokometnega kluba že od drugega razreda osnovne 
šole in je v šestnajstih letih igral tudi za vse mladinske selekcije do-
mačega kluba. »Živim le nekaj metrov od dvorane v Cerkljah, tako da 
mi je bil domači klub vselej najprimernejša izbira, še posebej zato, 
ker je v delo kluba vpet tudi moj oče, zanj pa je igral tudi starejši 
brat,« pravi magistrski študent poslovne logistike, ki si težko pred-
stavlja življenje brez rokometa. »Dokler mi bo čas dopuščal, bom 
igral, saj si težko predstavljam življenje brez rokometa in športa na-
sploh,« zaključuje Luka Fajon.

Cilj uvrstitev v ligo višje

Foto: osebni arhiv Luke Fajona

BLAŽ FILIPIČ

Karateisti Sankukai karate kluba Cerklje smo že dobro zakorakali v 
drugo polletje, ki se je za nas začelo po januarskem semestrskem 
izpitu za otroke. Izpite za višje pasove, ki so bili 13. januarja 2019 
v Cerkljah, je spremljal tudi nastop cicibanov. Otroci treh Sankukai 
karate klubov gorenjske regije iz Kamnika, Komende in Cerkelj so 
tam pokazali svoje usvojeno znanje karateja. Večina med njimi jih je 
napredovala v višji pas, preostali pa bodo imeli naslednjo priložnost 
ob koncu šolskega leta. Trenutno v klubu potekajo aktivne priprave 
na regijsko tekmovanje, ki bo 16. marca v Kamniku na OŠ Toma Brej-
ca. Najboljši štirje tekmovalci iz vsake kategorije se bodo uvrstili na 
sankukai državno prvenstvo za otroke, ki bo 6. aprila prav tako v 
Kamniku, vendar na OŠ Frana Albrehta. Obe tekmovanji si lahko tudi 
ogledate v živo, vstop bo prost.

Izpit mimo, zdaj tekmovanja

www.pogrebnik.si
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VEČ O DOGODKIH SI LAHKO PREBERETE NA WWW.CERKLJE.SI  
IN NA WWW.TORURISM-CERKLJE.SI.

Vsak ponedeljek ob 17.30 • OŠ Davorina Jenka Cerklje

TELOVADBA ZA PROŽNO TELO

Organizator: Večgeneracijski center Gorenjske

Vsak petek ob 10. uri • Knjižnica Cerklje

IGRALNE URICE ZA OTROKE

Organizator: Knjižnica Cerklje

Sobota, 16. marec • Kulturni hram Ignacija Borštnika Cerklje,  
ob 10. uri

OTROŠKA PREDSTAVA PETER PAN

Organizator: Zavod Zabavno je

Nedelja, 17. marec • Krvavec, ob 11. uri

GOURMET NA SNEGU

Organizator: RTC Krvavec s partnerji

Nedelja, 17. marec • Kabinska žičnica Krvavec, ob 19. uri

VEČERJA NA ZAJLI

Organizator: Jezeršek Gostinstvo in Gostilna Krištof

Torek, 19. marec • Krvavec, ob 8. uri

AUDI GOURMET CUP

Organizator: RTC Krvavec s partnerji

Sreda, 20. marec • Knjižnica Cerklje, ob 17.30

PRAVLJIČNI KLOBČIČ: KAKŠNE BARVE JE POLJUBČEK

Organizator: Knjižnica Cerklje

Četrtek, 21. marec • Večnamenska športna dvorana Cerklje, ob 17. uri

PRIREDITEV OB 50-LETNICI VRTCA MURENČKI

Organizator: Vrtec Murenčki

Četrtek, 21. marec • Družinski in mladinski center Cerklje,  
od 16. do 18. ure

USTVARJALNA DELAVNICA: DARILO ZA MAMICO

Organizator: Družinski in mladinski center Cerklje

Petek, 22. marec • Dom Taber v Šmartnem, ob 10. uri

UREJANJE PARKA

Organizator: Večgeneracijski center Gorenjske

Petek, 22. marec • Kulturni hram Ignacija Borštnika Cerklje, ob 20. uri

AKUSTIKA SIDDHARTA

Organizator: Izobraževalni center Čveka

Sobota, 23. marec • Prostori Občine Cerklje na Gorenjskem, ob 7. uri

MERITVE KRVNEGA TLAKA, SLADKORJA IN HOLESTEROLA V KRVI

Organizator: Krajevna organizacija Rdečega križa Cerklje

Sobota, 23. marec • Večnamenska športna dvorana Cerklje, ob 18. uri

ROKOMETNA TEKMA RK CERKLJE IN RK ARCONT

Organizator: Rokometni klub Cerklje

Sobota, 23. marec • Kulturni hram Ignacija Borštnika Cerklje, ob 20. uri

KONCERT MARKA ŠKUGORJA
Organizator: Finkram, d. o. o.

Nedelja, 24. marec • Kulturna dvorana v Adergasu, ob 15. uri

OTROŠKA IGRICA ZAJČEK IŠČE MAMO

Organizator: Kulturno društvo Pod lipo Adergas

Nedelja, 24. marec • Kulturna dvorana v Adergasu, ob 15.30

PROSLAVA ZA MATERINSKI DAN V ADERGASU
Organizator: Kulturno društvo Pod lipo Adergas

Nedelja, 24. marec • Dom krajanov v Poženiku, ob 16. uri

KULTURNI PROGRAM OB MATERINSKEM DNEVU V POŽENIKU

Organizator: Dramska skupina Pod Stražo

Nedelja, 24. marec • Kulturni hram Ignacija Borštnika Cerklje, ob 17. uri

POZDRAV POMLADI
Organizator: Baletna šola Stevens

Torek, 26. marec • Petrovčeva hiša v Cerkljah, ob 17. uri

DELAVNICA USTVARI SVOJO UNIKATNO VAZICO
Organizator: Večgeneracijski center Gorenjske

Torek, 26. marec • Prostori Občine Cerklje na Gorenjskem ob 18. uri

PREDAVANJE SINDROM FIBROMIALGIJE IN KRONIČNE UTRUJENOSTI
Organizator: Krajevna organizacija Rdečega križa Cerklje

Torek, 26. marec • Kulturni hram Ignacija Borštnika Cerklje, ob 20. uri

PREDSTAVA GLEDALIŠKEGA ABONMAJA: RESNICA

Organizator: Zavod Smejmo se

Sreda, 27. marec • Knjižnica Cerklje, ob 17.30

PRAVLJICA NA OBISKU: SPALČEK
Organizator: Knjižnica Cerklje

Četrtek, 28. marec • Družinski in mladinski center Cerklje, od 16. do 18. ure

USTVARJALNA DELAVNICA: VESELI METULJ

Organizator: Družinski in mladinski center Cerklje

Sobota, 30. marec • Krvavec, ob 10. uri

BACKYARD PARTY NA KRVAVCU

Organizator: RTC Krvavec s partnerji

Sobota, 30. marec • Župnijska dvorana v Cerkljah, ob 19. uri

PREDSTAVITEV KNJIGE DR. IVANA ŠTUHECA »SLOVENIJA BREZ  
PATRIE IN ZVONOV«

Organizator: Župnija Cerklje

Koledar dogodkov in prireditev
TIC Cerklje na Gorenjskem, Krvavška 1b, 4207 Cerklje na Gorenjskem  
T: +386 4  28 15 822, F: +386 4  28 15 822, W: www.tourism-cerklje.si 
E: info@tourism-cerklje.si, FB: www.facebook.com/ticcerkljenagorenjskem

Zavod za turizem 
Cerklje

Občina Cerklje  
na Gorenjskem

TIC Cerklje  
na Gorenjskem
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Vaš trgovec v Ljubljani
AVTOHIŠA IN NJENO URADNO IME
Naslov trgovca v eni vrstici

*V prihranek je vključen redni popust višini 1000 €, ki velja za vse verzije modela Clio, razen za Clio omejene serije Limited. Ob nakupu avtomobila prejmete popust ob menjavi staro za novo v višini 400 €; v primeru nakupa avtomobila 
prek Renault Financiranja pa prejmete še dodatni popust v višini 600 €. **Renault Financiranje ni pogoj za pridobitev bona v vrednosti 200 € za nakup dodatne opreme. ***Ob nakupu avtomobila prek Renault Financiranja prejmete 
brezplačno obvezno in osnovno kasko zavarovanje za 1. leto. 2. leto obvezno zavarovanje avtomobila prek Renault Financiranja. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. 

Poraba pri mešanem ciklu 4,8–6,3 l/100 km. Emisije CO2 125–143 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6c. Emisija NOx: 0,0168–0,0373 g/km. Emisija trdnih delcev: 
0,00017–0,00129 g/km. Število delcev (x1011): 0,05–0,91. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo novemu standardu meritev WLTP. 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.
Renault priporoča renault.si

Renault CLIO

Brezplačno obvezno in osnovno  
kasko zavarovanje za 1. leto***

Prihranek do  

2.000 €*

200 € za nakup
dodatne opreme**

 

Novi Renault CLIO
LIFE 1.2 16V + PAKET COOL

 

  

 

 

 

 

Že za

9.990 €

Novi Renault CAPTUR
ZEN ENERGY TCe 90

 

 

 

 

 

Že za

14.290 €

Renault TWINGO
LIMITED SCe 70  

Že za

9.490 €

 

 
 

 

 
 

Novi Renault MEGANE
LIFE SCe 115

 

 

 

 

  

 

Že za

13.390  €

Renault KADJAR
ZEN ENERGY TCe 130

 

 

 

 

 

 

 

Že za

19.990 €
Že za

16.490 €

Novi Renault SCENIC
LIFE ENERGY TCe 115

* velja za vozila iz zaloge

*

Vaš trgovec v Cerkljah na Gorenjskem
PREŠA, d.o.o., CERKLJE, 
Slovenska cesta 51, 4207 Cerklje na Gorenjskem 

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

KMETIJSKA ZADRUGA CERKLJE, Z.O.O. 
Slovenska cesta 2, 4207 Cerklje
Tel.: 04/252 90 10
info@kzcerklje.si 
http://www.kzcerklje.si

CERKLJE, Slovenska cesta 2, tel.: 04/252 90 20 
VOKLO, Voklo 98, tel.: 04/251 91 41
MORAVČE, Vegova ulica 7, tel.: 01/834 56 84
ŠENČUR, Kranjska cesta 2, tel.: 04/251 91 40
KOMENDA, Zadružna cesta 2, tel.: 01/834 56 80

DELA NA VRTU SE ZAČENJAJO – STE PRIPRAVLJENI? SKUPAJ ZAVIHAJMO ROKAVE!
Semena, sadike, zemlja, gnojila, lonci, korita, vrtno orodje– vse to in še več v vseh poslovalnicah KZ CERKLJE

Spremljajte naše aktivnosti tudi na naši facebook strani

VABLJENI!


