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Izberite  
 letošnje  

darilo

 
                

 

nakupovalna vreča +  
kava 250 g

Četrt leta  
zastonj 
Dragi naročniki, v letu 2020  
bo izšlo 105 številk Gorenjskega glasa.  
Cena ene številke je 1,85 evra, celoletna  
naročnina brez popusta znaša 194,25 evra. 

Ob plačilu letne naročnine vam priznamo 
kar 25-odstotni popust, kar pomeni  
prihranek v višini 48,56 evra, za letno  
naročnino pa boste odšteli le 145,69 evra!

To pa še ni vse: poleg plačila letne naročnine  
boste lahko v naših prostorih tudi popili kavi-
co ter izbrali eno od daril na fotografiji.

Vabljeni na Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 
Kranj, v drugem nadstropju, pon.–čet.  
od 8. do 16. ure, ob sredah do 17. ure, v petek 
do 15. ure. Se vidimo!

steklenica

– 25 %

avtomatski  
dežnik

www.gorenjskiglas.si

Popust in darilo veljata le za fizične osebe.  
Daril ne pošiljamo po pošti. Količina daril je omejena.
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Kavarna  
Doma Taber
Želite uživati v dobri družbi  
ob kavici ali skodelici čaja,  
s sladkimi razvadami pa si  
polepšati dan? Potem dobrodošli 
v Kavarni Doma Taber. 

Naša domska kavarnica je odprta vsak dan od 10. do 19. ure v poletnem 
času ter od 10. do 18. ure v zimskem času. Poleg toplih napitkov in hladnih 
pijač nudimo tudi dnevno sveže čokoladne in sadne torte ter rogljičke. Naše 
kuharice poskrbijo za različne domače zavitke, ob koncih tedna pa tudi za 
okusne domače torte. Strežemo toplo kakavovo in orehovo torto marlenko. 
V mrzlih dneh se lahko pogrejete z vročo čokolado in pestro izbiro čajev, v 
poletnih se lahko ohladite s sladoledom na kepice ali z lučkami in korneti. V 
današnjem tempu življenja nam čas včasih ne dopušča priprave kosila, tako 
lahko pri nas kupite bon za malico (glavna jed in solata) ali kosilo, ki je tisti 
dan na meniju. Če nimate časa za kosilo, pa želite vseeno nekaj prigrizniti, 
za vas nudimo tudi sveže toaste. 

socialno varstveni zavod

Za veliko noč in božič lahko naročite potico (orehovo, potratno, pehtranovo 
in kokosovo), za pusta pa sprejemamo naročila za krofe na tel. 04 20 27 612.

Veselimo se vašega obiska!

Vemo, da je kava pomembna,  
zato smo se odločili za najboljšo. Hitri prigrizek  Sladke dobrote   
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KOLOFON
CERKLJE POD KRVAVCEM 
Cerklje pod Krvavcem 
(ISSN 2670-7934) je priloga za  
Občino Cerklje na Gorenjskem. 

Prilogo izdaja 
Gorenjski glas, d. o. o., Kranj,  
Nazorjeva ulica 1, Kranj,  
tel. 04 201 42 00 
e-pošta: info@g-glas.si.

Delovni čas:  
ponedeljek, torek in četrtek  
od 8. do 16. ure, sreda od 8. do 17. ure,  
petek od 8. do 15. ure,  
sobote, nedelje in prazniki zaprto 

Urednik: 
Aleš Senožetnik

Odgovorna urednica: 
Marija Volčjak

Oglasno trženje:  
Janez Čimžar 
tel. 041 704 857 
e-pošta: janez.cimzar@g-glas.si 

Oblikovna zasnova: 
Matjaž Švab

Tehnični urednik: 
Grega Flajnik

Tisk: 
Delo, d. o. o. Ljubljana, Tiskarsko 
središče

Naklada: 19.000 izvodov 

Občina Cerklje na Gorenjskem,  
Trg Davorina Jenka 13,  
4207 Cerklje na Gorenjskem 
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Na naslovnici: 
Smučanje na Krvavcu 
Foto: Gorazd Kavčič

IZ VSEBINE

STRAN 7

Želijo si medsebojnega 
povezovanja

STRAN 8

Na Krvavcu tudi najboljše 
Slovenke

STRAN 9

Veter povzročal škodo in 
skrbi

STRAN 10

Zaloška šola in vrtec z roko 
v roki
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Umetnik na poiskanju
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Poklon kulturi cerkljanskih 
likovnikov

STRAN 16

Nismo le prihodnost, že 
danes lahko prispevamo
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Poskrbite za domače 
ljubljenčke

STRAN 24

Tisoč otrok na nogometnem 
turnirju

STRAN 28

Sto let čebelarskega 
društva
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ALEŠ SENOŽETNIK

• Proračun za letošnje leto je pod streho. Kateri so torej 
glavni projekti, ki se jih boste lotili?
Letošnji proračun je težak 19,2 milijona evrov, od tega je 
kar 11 milijonov evrov namenjenih za investicije v komu-
nalno infrastrukturo, torej obnovo cest, izgradnjo ter ob-
novo kanalizacije in vodovodov … Veseli me, da smo 415 
tisočakov namenili tudi za gasilska društva in zvezo, kar je 
drugi najvišji znesek v zgodovini občine, več smo namenili 
le, ko smo gradili gasilski dom v Cerkljah. Nekaj sredstev 
med drugim hranimo tudi za nakup požarne lestve, del 
pa bomo poskusili pridobiti tudi s sofinanciranjem spon-
zorjev.
• Vrniva se k investicijam v komunalno infrastrukturo. 
Katere so?
Zaključili bomo izgradnjo komunalne infrastrukture v Za-
logu, nato pa načrtujemo nadaljevanje izgradnje krvavške-
ga vodovoda. Kot veste, smo pet kilometrov trase že zgra-
dili z lastnimi sredstvi, v nadaljevanju pa se bomo lotili še 
odseka od Grada do spodnje postaje krvavške žičnice, kjer 
je cestna infrastruktura najbolj dotrajana. Hkrati nam je 
tudi na ministrstvu za okolje in prostor uspelo doseči do-
govor, da finančna sredstva, ki smo si jih zagotovili preko 
kohezijskega sklada EU, niso ogrožena. Čakamo tudi odgo-
vor glede tega, ali bo potrebna izvedba presoje vplivov na 
okolje, kar bi bil sicer nesmisel, saj imamo pravnomočna 
gradbena dovoljenja.
• Med prvim in drugim branjem je prišlo do več spre-
memb proračuna.
Skupno je bilo med osnutkom in predlogom proračuna 21 
sprememb. Tako smo povečali sredstva za izgradnjo javne 
razsvetljave, zaradi zaprtja deponije Tenetiše bomo ime-
li tudi iz tega naslova več obveznosti. Povečali smo tudi 
sredstva za gradnjo oz. obnovo kanalizacije in vodovoda 
v Pšenični Polici, Šmartnem, Poženiku in Pšati. Prav tako 
smo povečali sredstva za izgradnjo vodovodne infrastruk-
ture na Štefanji Gori, za ureditev okolice poslovilnih vežic 
in župnijsko dvorano v Cerkljah. Glede na to, da bo v zdra-
vstvenem domu delovala tudi ordinacija pulmologa, je 
bilo tudi za to investicijo treba nekoliko povečati sredstva. 
Sofinancirali bomo tudi nakup reševalnega vozila nujne 
medicinske pomoči, obnovili parket in osvetlitev v špor-
tni dvorani, nekaj sredstev pa namenjamo tudi za umetno 
travo v nogometnem centru v Velesovem. Skupno bomo 
za šport, kulturo in druge nevladne organizacije namenili 
okoli 1,35 milijona evrov.

• Več kot milijon ste namenili tudi za odkupe zemljišč.
Da, za nakup zemljišč smo v proračunu rezervirali okoli 
1,2 milijona evrov. Del sredstev gre za odkupe za izgradnjo 
cestne in komunalne infrastrukture, del pa za nakup 
Hribarjeve hiše, ki jo, kot je že znano, prodaja Gorenjska 
banka. Občina je za nakup zainteresirana, a se bo treba 
dogovoriti tudi o vsebinah in programih, ki bi se v hiši 
lahko odvijali.
• Zanimiv je tudi projekt Prostofer, za katerega se dogo-
varjate skupaj z Društvom upokojencev Cerklje.
Društvo upokojencev je res podalo pobudo, da bi tudi v 
Cerkljah vzpostavili projekt Prostofer, s katerim bi tudi s 
pomočjo prostovoljcev ponudili brezplačne prevoze za sta-
rejše. Seveda pa se je treba pred realizacijo projekta dogo-
voriti še o podrobnostih, preučiti možnosti za nakup avto-
mobila na električni pogon, ob tem pa naj poudarim, da za 
zdaj niti električne polnilnice še nimamo.
• Vendar naj bi se to kmalu spremenilo tudi s pomočjo 
projektov LAS.
Tako je, v okviru programov LAS kandidiramo za sredstva 
za umestitev dveh polnilnic za električna vozila, ena bo 

Naj občani povedo, kakšnega razvoja si želijo
Cerkljanski občinski svetniki so na prvi letošnji seji občinskega sveta potrdili 
proračun občine. O nekaterih pomembnejših projektih je spregovoril tudi župan 
Franc Čebulj.

Župan Franc Čebulj / Foto: osebni arhiv
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najverjetneje pri novem zdravstvenem domu, lokacije za 
drugo pa še nismo natančno preučili. V okviru programov 
LAS gradimo tudi kolesarske povezave, vzpostavili bomo 
dve točki za izposojo električnih koles in se tako vključili 
v mrežo sosednjih občin, predvsem mestne občine Kranj, 
kjer takšne povezave že imajo. Zgradili pa bomo tudi ko-
lesarnico v središču Cerkelj, kjer bodo občani lahko shra-
nili kolesa, potem ko bodo pot v službo ali šolo nadaljevali 
z avtobusom. Kot sem večkrat že omenil, bomo postavili 
tudi otroška igrala v Lahovčah, Cerkljah, na Štefanji Gori, 
v Adergasu in Češnjevku.
• Kako pa bo občina v tem letu še poskrbela za socialno 
varstvo občanov, izobraževanje in druge spodbude?
Za zdravstveno varstvo letos namenjamo 1,77 milijona 
evrov in za občane gradimo tudi nov sodoben zdravstveni 
dom. Konec koncev je prav, da ljudje vedo, da občina fi-
nancira tudi mrliško ogledno službo in 24-urno pogrebno 
službo, kar nas stane okoli trideset tisoč evrov.
Svetniki so z amandmajem del sredstev, ki so bila sprva 
namenjena za Glasbeno šolo v Kranju, namenili za en-
kratno finančno pomoč družinam ob rojstvu otrok. Zelo 
verjetno bomo tudi spremenili pravilnik o dodeljevanju te 
pomoči tako, da bodo starši z vsakim naslednjim otrokom 
dobili večji znesek.
Za izobraževanje, torej šolo in vrtec, smo namenili 1,83 
milijona evrov, povečali smo tudi sredstva za pomoč dru-
žinam na domu na skoraj sedemdeset tisoč evrov, več 
sredstev bo tudi za socialnovarstveno ogrožene in druge 
ranljive skupine. 
Še vedno bodo na voljo sredstva za kmetijstvo in za reše-
vanje stanovanjskega problema, z razpisom za sredstva 
za obrtnike in podjetnike pa bomo počakali do sprejema 
strategije.
• Strategija trajnostnega razvoja je, kot kaže, naletela 
na precej pozornosti občanov, saj se je javne predstavi-
tve udeležilo veliko ljudi.

Preko medijev in letakov smo občanke in občane dobro 
obvestili o tem, da pripravljamo strategijo razvoja občine, 
kar se je poznalo tudi pri udeležbi. Prav je, da turistič-
ni delavci, podjetniki in vsi drugi občani v občini izrazijo 
svoje želje in poglede na to, v kakšno smer želijo, da se 
občina razvija, saj v nasprotnem primeru takšni doku-
menti nimajo prav dosti vrednosti. 
• Na zadnji seji občinskega sveta je bila ob proračunu 
vroča tema tudi pismo, ki je zaokrožilo med občani. 
Kako komentirate?
V pismu, pod katerim je podpisan nekdanji svetnik Ma-
tevž Bohinc, je avtor zlorabil božično čestitko za obračun 
z menoj. Je sovražno do mene in vseh, ki se trudimo za 
dobrobit občanov. Želi me diskreditirati in oblatiti. V pis-
mu omenjajo kazenske ovadbe zoper mene, a naj povem, 
da do njih ni prišlo zato, ker bi kradel, goljufal ali kaj 
podobnega, temveč zato, ker sem ves čas delal v korist 
občanov, denimo, da naredimo klinični rehabilitacijski 
center, za kar sem imel tudi dvotretjinsko podporo ob-
činskega sveta. Na žalost je dober namen izvedbe projek-
ta izgradnje kliničnega rehabilitacijskega centra pristal 
z zdravniki, ki so bili pobudniki projekta, na sodišču, in 
je po treh letih dokončno propadel, kar je velika škoda 
za občino. Na prvo mesto sem vedno postavljal občino in 
njen razvoj, šele nato vse ostalo, zato me takšne pavšalne 
obtožbe žalostijo.

OBVESTILO O OBJAVAH JAVNIH 
RAZPISOV NA SPLETNI STRANI 

OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM

Občina Cerklje na Gorenjskem obvešča, da bodo na sple-
tni strani www.cerklje.si dne 3. aprila 2020 objavljeni 
naslednji javni razpisi v rubriki »Novice in objave / Javni 
razpisi, natečaji ...«:

•  Javni razpis za zbiranje predlogov za podelitev priznanj 
Občine Cerklje na Gorenjskem v letu 2020;

•  Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spod-
bujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v 
občini Cerklje na Gorenjskem za leto 2020; 

•  Javni razpis za dodelitev pomoči pri prvem reševanju 
stanovanjskega problema v občini Cerklje na Gorenj-
skem za leto 2020;

•  Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov s 
področja socialnih, humanitarnih in invalidskih dejav-
nosti iz proračuna Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 
2020;

•  Javni razpis za sofinanciranje programov vojnih in ve-
teranskih organizacij dejavnosti iz proračuna Občine 
Cerklje na Gorenjskem za leto 2020.

VID MOČNIK

Krajevne organizacije Rdečega križa Cerklje, Velesovo in Zalog 
v torek, 3. marca, organizirajo krvodajalsko akcijo z odvzemom 
krvi v Športni dvorani v Cerkljah. Odvzemi krvi bodo od 7. do 13. 
ure. Na darovanje krvi vabimo zdrave krajane od 18. do 65. leta 
starosti. S seboj prinesite krvodajalsko izkaznico in osebni do-
kument s fotografijo. Pred odvzemom krvi vas bodo zdravniško 
pregledali. Prosimo vas, da na dan odvzema ne jeste ničesar 
mastnega in ne pijete mleka. Priporočamo čaj, kruh z marmela-
do, sadje in podobno. Iskrena hvala za plemenito dejanje, saj 
boste s svojo krvjo marsikomu vrnili zdravje ali celo rešili živ-
ljenje. Istočasno napovedujemo tudi že meritve krvnega tlaka, 
sladkorja in holesterola v krvi, ki bo v soboto, 21. marca, od 7. 
do 10. ure v prostorih občine v Cerkljah.

Spomladanska krvodajalska akcija
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Mandati županovanja v občini Cerklje na Gorenjskem so mi 
omogočili uresničevanje razvojne strategije prelepega dela 
zelene Slovenije, po kateri so naši kraji postali najbolj zaže-
lena in kakovostna destinacija za življenje. 
Pravzaprav se sploh ne zavedamo v celoti, kakšen kapital 
smo s tem prigospodarili. Na pragu Letališča Brnik in s tem 
prestolnice Ljubljana smo ustvarili oazo miru in spokojno-
sti, hkrati pa eno od najbolj priljubljenih bivanjskih in re-
kreacijskih športnih destinacij. S tem smo dali trajni pečat 
vsem vasem in zaselkom občine Cerklje na Gorenjskem. To 
nam je uspelo, brez samohvale, ker sem v vsakem mandatu 
županovanja, ki ste mi ga zaupali, dajal prednost razvo-
ju. Postavil sem ga pred politične in politikantske spletke, 
pred morebitne ekološke obremenitve naših krajev. Razvoj-
no strategijo za celotno občino Cerklje na Gorenjskem sem 
vedno postavljal pred interese posameznikov. Zavedajoč se, 
da sta ugled in ves potencial občine odvisna od njenega naj-
šibkejšega člena, je treba usklajevati vse z vsem. 
Moč presoje in predvidevanja prihodnosti je največja umetnost 
upravljanja javnih zadev. S tem spoznanjem vodim in uprav-
ljam Občino Cerklje na Gorenjskem. V sodelovanju z občinski-
mi svetniki vseh usmeritev, v sodelovanju z gospodarstvom, z 
nosilci javnih pooblastil in infrastrukture, kulturno nadgra-
dnjo, versko oblastjo in vsemi miselnimi ter drugimi potenci-
ali, ki so nam jih predniki zaupali v upravljanje za prihodnost.
Med volilnimi kampanjami za župana Občine Cerklje na Go-
renjskem ste spoznali, kdo je najbolj sposoben in zaupanja 
vreden politik v kraju. Ponosen sem na vsak glas, ki ste mi ga 
namenili. Pa vendar na začetku leta 2020 čutim dolžnost, da 
se odzovem na predbožično zloženko ozko mislečih in stalnega 
kritiziranja vajenih posameznikov, ki sicer živijo med nami, pa 
jih hkrati žre zavist, ki je ne morejo preboleti. Ne oziram se na 
njihova stališča, katerih vrednost in dobronamernost ste zago-
tovo ocenili sami. Mi je pa hudo in opravičila vredno, da so bo-
žični in novoletni čas izkoristili za vznemirjenje v Občini Cerklje 
na Gorenjskem. Z letakom, ki je pozival k razdvajanju namesto 
k sodelovanju. K razprtijam namesto k miru in spokojnosti. H 
klevetam namesto k spremljanju resničnih podatkov in dejstev. 
Če bi se to zgodilo v kateremkoli drugem obdobju, kot so bo-
žični dnevi, se na laži ne bi niti odzval. Ker pa so z njimi pri-
zadeli praznični čas, čas, ko so celo med vojnami obmolknile 
puške in topovi, se mi zdi vredno, da se zaradi take ozkosti 
političnih nesomišljenikov obrnem k vsem, ki ste dobri v svo-
jem srcu in mislih. Vsem, ki si še želite nadaljnjega razvoja 
občine Cerklje na Gorenjskem in vsem, ki si med prazniki že-
lite družinske in osebne spokojnosti. Obljubim vam lahko, da 
bom še naprej skrbel za dobrobit vseh občank in občanov in 
za razvoj celotne občine. Ker mi ni vseeno. Ker se zavzemam 
za zakonito upravljanje vseh javnih zadev in ker vidim v pri-
hodnosti Cerkelj na Gorenjskem še nadaljnje možnosti izbolj-
ševanja kakovosti življenja pod Krvavcem. 

Franc Čebulj, župan Občine Cerklje na Gorenjskem

Spoštovani občani in občanke  
občine Cerklje na Gorenjskem!

Spoštovane občanke in občani občine Cerklje na Gorenjskem, 
dobro leto je že minilo od zadnjih lokalnih volitev, na katerih 
ste izbrali župana in svetnike v občinskem svetu. Žal v Koali-
ciji za razvoj Občine Cerklje ugotavljamo, da se nekatere liste 
oziroma vodje teh list nikakor ne morejo sprijazniti z dose-
ženim volilnim rezultatom. Kako drugače bi lahko razumeli 
vsebino letakov, ki smo ju na predbožični dan, ko si večinoma 
vsi zaželimo predvsem medsebojnega miru, v svoj nabiral-
nik prejela vsa gospodinjstva v občini. Komplet letaka bivšega 
svetnika Matevža Bohinca, ki je neuspešno kandidiral na Listi 
za Cerklje, in letaka Top liste Občine Cerklje, ki jo v občinskem 
svetu zastopajo Luka Štumberger, Polona Kuhar in Luka Je-
zeršek, sta namreč bolj kot na predpraznični čas spominjala 
na zadnje dneve volilne kampanje.
Kot kaže, je koncept t. i. lažnih novic (angleško fake news) z 
namenom diskreditacije postal orodje tudi nekaterih posa-
meznikov v naši občini. Splošno je znano, da največ pozor-
nosti pritegnejo negativne novice – in čeprav se izkaže, da so 
lažne, je škoda storjena in je morebitno opravičilo avtorja ne 
odpravi v celoti. Ocenjujemo, da sta omenjena letaka, kjer je 
bil prvi namenjen osebni diskreditaciji župana in podžupana, 
drugi pa je sporočal »Mi smo rešitev«, le prozoren poskus po-
ceni pridobivanja političnih točk in da več od česarkoli druge-
ga povesta o avtorjih samih.
Na zadnji seji občinskega sveta, posnetek je na voljo na ob-
činski spletni strani, smo se svetniki podrobno dotakni-
li sporne vsebine in podali dokaze, ki nedvoumno ovržejo 
objavljene neresnice. Ko nekdo namerno škoduje časti ali 
dobremu imenu posameznika, čeprav ve, da je to, kar trdi 
ali raznaša, neresnično, je to kaznivo dejanje. Prav tako so 
takšna dejanja v nasprotju s Kodeksom ravnanja izvoljenih 
predstavnikov v Občini Cerklje, ki med drugim določa, da 
»Izvoljeni predstavniki o svojih kolegih in njihovih izjavah 
ali ravnanjih govorijo spoštljivo, resnicoljubno in tako, da 
varujejo ugled občinskega sveta. Ne uporabljajo izrazov in 
izjav, ki bi lahko pomenile razžalitev, obrekovanje, žaljivo 
obdolžitev, opravljanje, sovražni govor ali bi spodbujale ka-
terekoli oblike nestrpnosti.« 
Menimo, da je v naši občini vedno dovolj prostora za vse 
tiste, ki bi želeli s svojim delom dobronamerno prispevati 
k nadaljnjemu razvoju naše skupnosti. S takim pristopom 
smo se tudi lotili izdelave Strategije razvoja občine Cerklje 
na Gorenjskem 2020–2030, kjer lahko sodeluje vsakdo in v 
kateri bomo definirali naše najpomembnejše skupne cilje, 
ki bodo v prihodnosti vplivali na še višjo kakovost življenja 
v občini Cerklje.

Vodje svetniških skupin Koalicije za razvoj  
občine Cerklje: Janez Korbar, Lista Franca Čebulja  
– za razvoj vasi pod Krvavcem, Andrej Kosec, SDS  

in SLS – koalicija za razvoj občine Cerklje, Jure Narobe, 
Lista za mlade Občine Cerklje, Jože Ipavec, NSi – Nova 

Slovenija – Krščanski demokrati 

Nenavadno božično-novoletno 
voščilo
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Čistilna akcija Cerklje 2020 

Občanke in občane, vaške skupnosti ter vsa društva, ki 
delujejo na območju občine Cerklje, vabimo, da se vklju-
čijo v očiščevalno akcijo. 
Občina Cerklje na Gorenjskem bo v soboto, 4. aprila 
2020, organizirala enodnevno čistilno akcijo, ki bo pote-
kala po celotnem območju občine Cerklje na Gorenjskem. 
V akciji bodo sodelovali šole, vrtci, 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 objavljen na spletni strani Občine Cerklje na Gorenj-
skem.

Na čistilni akciji bo ločeno zbiranje odpadkov v črne vreče:
• mešani odpadki (preostali 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

ALEŠ SENOŽETNIK

Cerklje po številnih kazalnikih segajo v sam vrh najbolj 
razvitih občin v državi, kar kaže tudi vsakoletna analiza 
novinarjev Mojih financ, ki so tudi ob koncu minulega leta 
Cerklje uvrstili na prvo mesto med 212 slovenskimi obči-
nami. A v občini si razvoja želijo tudi v prihodnjih letih in 
prav zato snujejo strategijo trajnostnega razvoja v prihaja-
jočem desetletju, h kateri so povabili tudi občane, turistič-
ne delavce in podjetnike. 
Da jim je mar za nadaljnji razvoj občine, so udeleženci po-
kazali januarja na uvodnem srečanju v Kulturnem hramu 
Ignacija Borštnika, katere so se udeležili številni zainte-
resirani posamezniki. Kot je takrat povedal župan Franc 
Čebulj, je prav, da Cerkljani stvari vzamejo v svoje roke, še 
posebno na najpomembnejših področjih turizma ter obrti 
in podjetništva. 
V Cerkljah so tako dali priložnost občanom, da sami pove-
do, kakšnega razvoja občine si želijo. Kot je povedala vod-
ja programa, sicer nekdanja ministrica za gospodarstvo 

Darja Radić, je smisel strategije, da jo napišejo v skladu z 
željami občanov, saj ne želijo, da bi dokument živel zgolj 
na papirju.
Tako so v minulih tednih že organizirali uvodne delavnice, 
na katerih so udeleženci identificirali izzive in analizirali 
stanje v občini na posameznih področjih. Ob koncu mi-
nulega meseca so v sejni sobi občinske stavbe razpravljali 
o kmetijstvu, turizmu in obrti in gospodarstvu v občini. 
Med udeleženci je bilo največkrat slišati pomanjkanje 
povezovanja tako med obrtniki in podjetniki kot med tu-
rističnimi ponudniki v občini. »Skupaj smo močnejši,« 
pravijo v Cerkljah, kjer si želijo, da bi pri razvoju občine 
več sodelovali tudi veliki akterji na področju turizma in 
gospodarstva v občini. Prav tako si želijo, da bi občina bolje 
izkoristila odličen geostrateški položaj, naravne danosti in 
delavnost ter iznajdljivost prebivalstva. 
V ponedeljek, 2., in v torek, 3. marca, sledita še uvodni 
delavnici na temi kakovosti bivanja in društvenih dejav-
nosti. Obe delavnici sta odprti za zainteresirane in bosta 

Želijo si medsebojnega povezovanja
V Cerkljah bodo do poletja pripravili strategijo za trajnostni razvoj občine v 
naslednjem desetletju. K sodelovanju pri pripravi strategije so povabili tudi 
občane, saj ne želijo, da bi dokument ostal le na papirju. 

Delavnice vodi nekdanja ministrica za gospodarstvo Darja Radić. 

potekali ob 17. uri v sejni sobi občinske stavbe v Cerkljah. 
Konec aprila sledi nov sklop delavnic, ki bodo namenjene 
pripravi osnutka strategije, ki jo bodo predvidoma sprejeli 
do konca letošnjega junija.

V ponedeljek, 2., in v torek, 3. marca, sledita 
še delavnici na temi kakovosti bivanja in 
društvenih dejavnosti. Obe delavnici bosta 
odprti za zainteresirane in bosta potekali ob 17. 
uri v sejni sobi občinske stavbe v Cerkljah.
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TOMAŽ TOLAR, FOTO: GORAZD KAVČIČ

Po več letih se na Krvavec in s tem v Slo-
venijo vrača evropski pokal v alpskem 
smučanju za ženske. Tekmovalke se 
bodo pomerile na dveh veleslalomskih 
tekmah, ki bosta potekali prihodnjo sre-
do in četrtek, 26. in 27. februarja. Obakrat 
bo start prve vožnje ob 10. uri, druge pa 
ob 13. uri. Razglasitev rezultatov prve 
tekme in slovesno žrebanje startnih 
številk za drugo bo potekalo v sredo ob 
17. uri pred Osnovno šolo Davorina Jen-
ka v Cerkljah, kjer bodo obiskovalce za-
bavali tudi zvoki glasbene skupine Gadi.
Po besedah Reneja Mlekuža iz Smučar-
ske zveze Slovenije bodo na startu obeh 
tekem dekleta iz 18 držav, nastopile pa 
bodo tudi vse najboljše Slovenke, tudi 
tiste, ki nastopajo v svetovnem poka-
lu, z Meto Hrovat na čelu. Razlogov 
za obisk tekem je torej več kot dovolj. 
Ogled je brezplačen, obiskovalcem pa 
bosta na voljo tudi pestra kulinaričen 
in zabavni program.
Glavni partner in podpornik dogodka 
je Občina Cerklje na Gorenjskem, ki s 
ponosom podpira športne dogodke v 
svojem kraju. Občina Cerklje na Go-
renjskem s tem omogoča razvoj športa, 
svojim občanom in še zlasti otrokom s 
tem ponuja stik z vrhunskim športom 
in spodbuja aktivno preživljanje pro-
stega časa v naravi. 

Na Krvavcu tudi najboljše Slovenke

Krvavec, ki je bil že nekajkrat izbran za najboljše slovensko smučišče, bo prihodnji  
teden postal tudi prizorišče evropskega pokala v alpskem smučanju za ženske.  

Obveščamo vas, da je objavljen 
Javni vpis novincev v vrtec za šol-
sko leto 2020/2021, in sicer na 
spletnih straneh in na oglasnih de-
skah vrtcev ter na www.cerklje.si. 
Vloge se oddajo v vrtec do vključ-
no 2. marca 2020. Upoštevale se 
bodo vse vloge, ki bodo prispele do 
vključno 2. marca 2020 oz. bodo ta 
dan oddane na pošti kot priporoče-
ne pošiljke. Vlagatelj lahko odda le 
eno vlogo za posameznega otroka, 
in sicer v vrtec, v katerega želi vklju-
čiti otroka (vrtec prve izbire).

Vpis novincev v vrtce

TOMAŽ TOLAR

Jutri, v soboto, 22. februarja, se bo 
v Cerkljah dogajalo! V goste prihajajo 
pustne šeme, ki jih bodo spremlja-
li tudi ptujski kurenti. Organizator 
Društvo Godlarjev Šenčur je pustno 
povorko pripravil za vse generacije, 
ki obiskovalcev nikakor ne bo pusti-
la ravnodušnih. Pridružite se nam to 
soboto pred OŠ Davorina Jenka ob 14. 
uri, kjer si boste lahko ogledali pustno 
povorko, na kateri ne bo manjkalo ak-
tualnih in burkaških tem in skupin, 

otroke bodo pozdravili risani liki, na-
smejani klovni in še in še.
Letošnja novost je, da bodo povorko 
obogatili ptujski kurenti ter da v po-
vorki lahko sodelujejo tudi obiskovalci. 
Za otroške pustne maske so namreč 
pripravili vlak, s katerim se lahko pe-
ljejo otroci, bodisi v spremstvu staršev 
ali sami, in se tako predstavijo ter po-
mahajo drugim obiskovalcem.
Za več informacij in prijave pišite na 
godlarji.sencur@gmail.com. Kot ved-
no pa boste lahko brezplačno pokusili 
šenčursko godlo in se okrepčali z njo.

Pustna povorka v Cerkljah



OBČINSKE NOVICE |  9 

Februar 2020 / številka 1

JANEZ KUHAR

V Kranju in okoliških občinah Šenčur in Cerklje na Gorenj-
skem je v sredo, 5. februarja, pustošil močan severni veter, 
ki je pihal pod Karavankami in Kamniškimi Alpami v sun-
kih s hitrostjo do sto kilometrov na uro in povzročil veliko 
škode ter povzročal preglavice v prometu zaradi podrtega 
drevja. Tudi pod Krvavcem je močan veter povzročil precej 
nevšečnosti. Skupno so zabeležili 45 posredovanj, od tega 
so gasilci PGD Cerklje posredovali na 32 lokacijah s 33 ga-
silci in štirimi vozili, gasilci PGD Zgornji Brnik na petih lo-
kacijah s 13 gasilci in dvema voziloma, PGD Zalog na petih 
lokacijah z osmimi gasilci in enim vozilom in PGD Šentur-
ška Gora na štirih lokacijah z 12 gasilci in dvema voziloma. 
Veter je podrl več dreves na cestah Spodnji Brnik–Vodice, 
Zalog–Cerkljanska Dobrava, Zalog– Pšenična Polica, Grad–
spodnja postaja žičnice Krvavec, Šenturška Gora–Lenart, 
Letališče Praprotna Polica, Letališče–Šenčur, v Zalogu in 

na Šenturški Gori. Cesta Vašca–Letališče Jožeta Pučnika je 
bila zaradi podrtih dreves neprevozna. Veter je podrl dre-
vesa na strehe objektov na Zgornjem Brniku in v Praprotni 
Polici. Prav tako je bilo odkritih kar nekaj streh v Cerkljah, 
Gradu, Zalogu, na Zgornjem Brniku, Cerkljanski Dobra-
vi, v Češnjevku, Viševci, Poženiku, na Šenturški Gori in v 
Stiški vasi. Skupno so opravili ogled in odstranili nevar-
nosti z več kot tridesetih objektov ter preprečili nevarnost 
za mimoidoče. Na cesti mimo letališča je drevo padlo na 
sprednji del osebnega vozila, k sreči ni bilo poškodovanih. 
Prav tako so gasilci odstranili tudi drog s ceste v Vopovljah. 
Veter je poškodoval tudi križ na cerkljanskem pokopališču, 
s katerega so odstranili kip Jezusa in ga odnesli na varno.

Veter povzročal škodo 
in skrbi
Silovit veter je v začetku februarja 
povzročal škodo tudi na območju  
občine Cerklje.

Podrte smreke na cesti mimo letališča / Foto: Jurij Močnik 

JANEZ KUHAR

V sredo, 22. januarja, so gasilci Prostovoljnega gasilskega 
društva (PGD) Cerklje prevzeli novo gasilsko avtocisterno AC 
35/100. Pridobitev je pričakalo vodstvo PGD Cerklje na čelu 
s predsednikom Primožem Močnikom, predsednikom in 
poveljnikom Gasilske zveze Cerklje Blažem Kaplenikom in 
Metodom Kroparjem ter županom Francem Čebuljem. Nova 
avtocisterna ima prostora za deset kubičnih metrov vode 
in vso pripadajočo opremo ter je namenjena v prvi vrsti za 
zagotavljanje zadostne količine vode na požarišču. Cisterna 
je izdelana na triosnem podvozju Scania s pogonom na vseh 
šest koles.
Avtocisterno je gasilcem dobavilo podjetje Rosenbauer Slove-
nija. Vrednost vozila je skoraj tristo tisoč evrov, od tega je 75 
odstotkov sredstev prispevala Občina Cerklje, ostala sredstva 
pa so zbrali z donacijami in prostovoljnimi prispevki. Kot je 
povedal predsednik društva Primož Močnik: »Rad bi se iskre-
no zahvalil Občini Cerklje na Gorenjskem, županu Francu Če-

bulju, občinskemu svetu, Gasilski zvezi Cerklje, donatorjem 
in vsem, ki so prisluhnili našim potrebam in darovali prosto-
voljne prispevke za ta namen.« Uradni prevzem gasilskega 
vozila bo v prihodnjih mesecih na posebni slovesnosti.

Nova avtocisterna že v Cerkljah
Cerkljanski gasilci so pozdravili novo pridobitev – gasilsko avtocisterno.

Cerkljanski gasilci so januarja dobili novo gasilsko avtocisterno.
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BERNARDA MELINC, FOTO: ARHIV ŠOLE

Vrtec in šolo v Zalogu družijo medsebojno sodelovanje, 
delo in igra. Učitelji, vzgojitelji in starši želimo, da se ot-
roci in učenci v tej ustanovi dobro počutijo, sodelujejo in 
jo spoštujejo. Pomembno nam je, da se oblikujejo v zrele, 
samostojne in odgovorne osebnosti.
Pomemben dogodek je bil sprejem prvošolcev v Zalogu. 
Nanj so se pripravili vsi učenci in učiteljice zaloške šole. 
Program je pripravila in vodila Ana Korbar. Zbrane sta 
nagovorila tudi ravnatelj mag. Boštjan Mohorič in župan 
Franc Čebulj.
Oktobra smo obeležili Teden otroka. Vsak razred je prip-
ravil seznam dejavnosti in jih izobesil na panoju na spo-
dnjem hodniku. Pripravili smo čebelnjak in na panje so 
učenci narisali aktivnosti, ki jih bodo izvajali.
Prav posebno doživetje je bilo jesensko druženje cele šole 
in vrtca na Podružničnem dnevu. Otroci so se družili pre-
ko različnih dejavnosti in iger na vrtčevskem, šolskem in 
občinskem igrišču. Posebej lepi trenutki so se zgodili ob 
branju starejših otrok mlajšim. Za otroke umetnike je bilo 
navdihujoče ustvarjanje s kredami na asfaltu. Dogodek je 
popestrilo uživanje ob kuhanem kostanju in čaju. Ob takih 
dnevih nas učenci vedno presenetijo s svojo zagnanostjo, 
duhovitostjo in predanostjo šoli. 
Starši, stari starši in drugi občani so se kot vsako leto v 
velikem številu udeležili Miklavževega sejma. Poleg tega, 
da so prepoznali dobrodelno noto dogodka, so občudovali 
umetniške in kulinarične izdelke šolskih in vrtčevskih ot-
rok. Ob tem so bili najpomembnejši druženje, dobra volja 
in iskrice v očeh najmlajših.
Nepozaben dogodek je bilo tudi slovo od naše dolgoletne 
sodelavke in učiteljice Lilijane Skubic, ki je odšla v zaslu-
žen pokoj. Šolskim otrokom je podarila druženje z dvema 
zanimivima gostoma: multiinštrumentalistom in ljud-
skim pevcem Boštjanom Gombačem ter harmonikarjem 
Janezom Dovčem. Na zanimiv in humoren način sta otro-
kom predstavila najrazličnejša glasbila ter domačo ljud-
sko glasbo in glasbo z vsega sveta.
Vrtčevski otroci že pred vstopom v šolo spoznajo šolo pre-
ko različnih dejavnosti. Obiščejo prvi razred in sodelujejo v 
skupnem delu z učenci prvega razreda. V letošnjem letu so 
oblikovali novoletne okraske, s katerimi smo okrasili šolo. 
Potem so se skupaj igrali, učiteljice in vzgojiteljice pa smo 
se že pogovarjale o načrtih za naprej. 
Otroke, starše ter učitelje in vzgojitelje povezujejo zbiralne 
akcije starega papirja. Prek te dejavnosti skušamo vzpod-
buditi spoštljiv odnos do narave, hkrati pa podpiramo do-

brodelnost, saj na ta način zbiramo denar za šolski sklad. 
Dobrodelnost spodbujamo tudi z zbiranjem zamaškov itd. 
Z rekreativnimi odmori, ki se jih udeležijo prav vsi učenci 
šole, če nam vreme to dopušča, spodbujamo zdrav način 
življenja. V prvem razredu sodelujemo v projektu Pasavček 
in prek različnih dejavnosti poskušamo učence in starše 
ozaveščati o pomenu prometne varnosti. 
Obeležujemo pomembne dneve. Prvošolci so se na svetovni 
dan hrane zavezali, da bo to dan brez zavržene hrane, in 
uspelo jim je. Učenci so z učiteljico Irmo Bezovšek sodelo-
vali na Tednu pisanja z roko in pripravili pano. Februarja 
pa smo likovno ustvarjali na temo kulturnega praznika in 
na šoli so nastale manjše slikarske razstave. 
Vsi dogodki na naši šoli so povezani s kulturo. Naj zaklju-
čim z naslednjo mislijo: če bomo kulturno delali, ustvar-
jali in sodelovali vsi akterji naše šole, potem se ni bati, da 
ne bi poslali v svet mladih, ki so ustvarjalni, delavni in 
predvsem srečni.

Zaloška šola in vrtec z roko v roki
Vrtec in šola v Zalogu sta medsebojno prepletena, kar dokazujejo s številnimi 
prireditvami, med katerimi je pred časom še zlasti izstopal Podružnični dan.

Na zaloški šoli in v vrtcu potekajo številne aktivnosti. 
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TINA KOCJAN

Na Pokljuki smo v četrtek, 23. januarja, preživeli čudovit 
dan. Z učenci, polnimi prijetne in pozitivne energije, smo 
po dobri uri prispeli na Pokljuko in vstopili na prizori-
šče. Najprej sta nas s svojim nastopom razveselila Nipke 
in Challe Salle, ki sta poskrbela za posebno doživetje in 
dobro ogrevanje vseh navijačev. Nato smo si ogledali po-
samično moško tekmo na dvajset kilometrov, kjer smo 
navijali za vse biatlonce, najglasnejši pa smo bili seve-
da ob nastopih slovenskih tekmovalcev. S svojim tekom, 
borbenostjo in strelskimi nastopi so nas razveseljevali: 
Jakov Fak, Klemen Bauer, Rom Tršan in Miha Dovžan. 
Vsekakor je bilo to za učence zopet nepozabno doživetje. 

Zahvala gre naši nekdanji biatlonki Tadeji Brankovič, ki 
nam ji priskrbela petdeset brezplačnih vstopnic za nadar-
jene in radovedne učence.

Ogled biatlona  
na Pokljuki

Učenci so si tekmovanje v biatlonu na Pokljuki ogledali s Tadejo 
Brankovič. / Foto: arhiv šole

IRMA MOČNIK

Čaroben decembrski večer so z lučka-
mi v rokah začeli najmlajši pevci Pev-
ske pripravnice in otroškega pevske-
ga zbora iz matične in podružnične 
šole. S starimi in novimi, umetnimi 
in ljudskimi pesmimi o svetlobi in 
pogumu, modrosti, zimi in Miklavžu 
so povezali Lucijino luč z lučjo znanja, 
o kateri je pel Vodnik, čigar leto se je 
izteklo. Plesalci šolske folklorne sku-
pine so nam hudomušno in doživeto 
predstavili pevsko ter plesno izročilo 
Prekmurja in Rezije. Ni manjkala tudi 
ekološka pesem, s katero smo nazna-
nili tudi letošnjo redečo nit dejavnosti 
v šoli – Vse gre za med (v smislu eko-
nomične izrabe dobrin in odpadkov 
ter zdravega načina življenja).
Program je nadaljeval šolski mešani 
pevski zbor s pesmimi šestih narodov, 
ki sodelujejo v mednarodnem projektu 
izmenjave učencev Erasmus+, dvema 
božičnima in izraelsko pesmijo, ki vabi 
k povezovanju. Učenci tujih jezikov so 
s pesmijo, glasbili in plesom predsta-

vili irsko kolednico, likovniki pa so z 
zanimivo projekcijo prikazali najlepše 
stvaritve in pomembne dosežke pre-
teklega leta na likovnem področju.
Koncert so h koncu pripeljali veličastni 
zvoki novoustanovljenega šolskega or-
kestra, ki je ogrel srca in roke navduše-
nega občinstva. Piko na i pa je z vedno 
energičnim vzdušjem dodal vsem po-
znani šolski D'best bend, ki se je ob tej 
priložnosti preimenoval v Full house. 

Mentorice nastopajočih in drugi so-
delujoči učitelji smo bili veseli dobre-
ga medsebojnega sodelovanja, lepih 
otroških umetniških dosežkov in že 
premajhne dvorane. Zadovoljne star-
še in nastopajoče je nagovoril tudi 
ravnatelj Boštjan Mohorič ter vsem 
zaželel lepe praznike ter vsega dobre-
ga v novem letu. Eden od očetov je ob 
izhodu izjavil: »Strauss, Vivaldi, roke-
nrol – to j' ta bol'!«

Zbrane razveselili s pesmijo in plesom
Kot že nekaj let so učenci OŠ Davorina Jenka z mentoricami tudi lani v Kulturnem 
hramu Ignacija Borštnika pripravili Zimski koncert.

Otroški zborček na Zimskem koncertu / Foto: Aleš Senožetnik
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Dramska skupina KUD Pod lipo Adergas vsako leto pripravi 
do štiri gledališke predstave za odrasle in otroke. Prejšnji 
teden v soboto so tako v domači dvorani v Adergasu premi-
erno uprizorili komedijo v petih dejanjih Ljudmile Novak 
Umetnik na poiskanju in jo ponovili v nedeljo. 
Letošnja komedija Ljudmile Novak želi prenesti obiskoval-
cem nekaj razvedrila in povedati, da so v naše kraje naše 
ljube domovine in med našimi predniki tudi nekoč žive-
li posamezniki umetniki, ki so s svojimi talenti vnesli v 
družbo na mnogih področjih veliko dobrega za boljše po-
čutje občanov in s tem ponesli svoj kraj tudi v svet. Žal pa 
so ti pomembni ljudje svojega časa pozabljeni, zamolčani, 
prezrti, pa čeprav vredni spomina. Prav na to želi na ko-
mičen oziroma šaljiv pristop opozoriti komedija Ljudmile 
Novak.
Skupaj se na adergaškem odru predstavlja 15 igralcev. Uči-
teljico Meto igra Anja Jerina, njenega moža Jakoba Nejc Se-

Umetnik na poiskanju
V Adergasu so minuli teden pripravili premiero komedije Umetnik na poiskanju, 
ki si jo lahko ogledate spet jutri zvečer.

lan, njuno hčerko Lucijo pa Sara Rozman. V drugi družini 
igra mamo Mojco Katarina Jenko, njenega moža Gašperja 
Luka Jerina, njuno hčerko Rahelo pa Patricija Bolka. Sose-
da Šimna igra Žan Sirc, tajnika krajevne skupnosti Matijo 
pa Aljaž Ribnikar. V vlogi Parazajda, predsednika Zavoda za 
ohranjanje kulturne dediščine, se na odru predstavi Rudi 
Sirc, gospa ministrica za kulturno dediščino je Ksenija 
Rozman, kapelnika godbe pa upodablja Luka Rebernik. V 
predstavi sodelujejo tudi vaška dekleta in vaščani Babnega 
Vrha.
Za luč in glasbo skrbi Primož Sirc, šepetalka pa je Monika 
Ribnikar. Igro je režiral Silvo Sirc, ki je tudi izdelal sceno. 
Sirc je v 42 letih režiral že 145 dramskih del oziroma pred-
stav. Druga ponovitev komedije bo jutri, na pustno soboto, 
22. februarja, na domačem odru v Adergasu z začetkom ob 
19. uri, nato pa bodo s predstavo gostovali tudi po drugih 
gorenjskih odrih.

Člani in članice Dramske skupine Pod stražo vabijo: Če je v vas 
vsaj kanček igralske žilice in imate željo pokukati tudi v zaodrje 
ali pa mogoče poznate koga, ki ga to zanima, vas prisrčno va-
bimo, da se nam pridružite. Niso pomembna leta, saj želimo 
razširiti dejavnost skupine tako z mladino in starejšimi kot tudi 
v otroški skupini. Pričakujemo vas v sredo, 26. februarja, ob 19. 
uri v prostorih nad kulturno dvorano (vhod zadaj).

Člani skupine Pod stražo vabijo  
v svoje vrste
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ANJA PFEIFER, FOTO: JOŽE ŽAGAR

Kot že nekaj let doslej je tudi v preteklem decembru v Kul-
turnem hramu Ignacija Borštnika Godba Cerklje svoje pos-
lušalce razveselila z božično-novoletnim koncertom. Tok-
ratna rdeča nit so bile božične skladbe, ki so svoj vrhunec 
dosegle z venčkom pesmi iz priljubljene božične risanke 
Polarni vlak. Poslušalci so med drugim lahko slišali tudi 
pesem I'll be home for Christmas, katere aranžma je po-
sebej za cerkljanske orkestraše napisal njihov dirigent To-
maž Kukovič. Koncert so tokrat pripravili v sodelovanju s 
Komornim pevskim zborom Mysterium iz Kranja, ki delu-

je pod vodstvom Lovra Freliha. Povezovalca sta bila nepo-
grešljiva Avgust Jagodic in Domen Žagar, ki vedno znova 
poskrbita, da publika s koncerta odide nasmejana. 
V tem letu Godba Cerklje praznuje desetletnico delovanja. 
Ob tem pripravljajo kar nekaj dogodkov, med katerimi 
bosta slavnostni spomladanski koncert 30. junija in je-
sensko srečanje godb. O vseh dogodkih in datumih boste 
obveščeni na njihovi strani na Facebooku in občinski sple-
tni strani. 

Praznični koncert godbenikov

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

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

   Sprejemamooblačilazakemičnočiščenje.
   Peremotudiodeje,gostinskoperiloinvsevrstezaves. JerovšekPrimož,s.p.

Lahovče9,4207Cerklje
Tel./faks:04/2522000
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ALENKA GODEC    SIMONA VODOPIVEC FRANKO    DAMJANA GOLAVŠEK

KULTURNI HRAM IGNACIJA  
BORŠTNIKA CERKLJE 

12. MAREC OB 2000

DINAMITKE
EKSPLOZIVNI KONCERT S HUMORJEM

VSTOPNICE: MOJEKARTE.SI, PETROL
INFO: WWW.SMEJMO.SE / 051 606 220
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ALEŠ SENOŽETNIK

Člani Društva likovnikov Cerklje so 
ob tokratnem kulturnem prazniku 
pripravili razstavo likovnih del v Pe-
trovčevi hiši v Cerkljah. Čeprav smo 
med razstavljenimi slikami lahko 
občudovali tudi portreta Prešerna in 
Beethovna ter drugih realističnih del, 
pa je bil poudarek tokratne razstave 
na abstraktnem slikanju, ki so se ga 
cerkljanski likovniki lotili s pomoč-
jo mentorice akademske slikarke 
Monike Slemc. Več o abstraktnem 
slikarstvu in njegovi zgodovini je po-
vedala Marinka Štern. Kot je dodala 
ob odprtju, je abstraktno slikarstvo 
izziv še za šolane, kaj šele ljubiteljske 
slikarje. A izziva so se smelo lotili in 
ustvarili nekaj zanimivih del, za ka-

tera sicer pravijo, da se abstrakciji 
le bolj ali manj približujejo. Odprtje 
razstave so, kot se spodobi ob kultur-

nem prazniku, popestrili s kulturnim 
programom, v katerem ni manjkalo 
recitalov in pesmi.

Poklon kulturi cerkljanskih likovnikov
Razstavo ob slovenskem kulturnem prazniku so pripravili tudi cerkljanski likovniki.

Likovniki na odprtju razstave / Foto: Janez Kuhar

Neuničljive Dinamitke se bodo z »eksplozivnim« kon-
certom s humorjem po vsebinski in oblikovni zasnovi 
režiserja Jaše Jamnika in producentom Jurijem Fran-
kom predstavile 12. marca v Kulturnem hramu Ignacija 
Borštnika Cerklje.

Pevke, igralke, plesalke, prijateljice, neukrotljive Alenka Go-
dec, Damjana Golavšek in Simona Vodopivec Franko se v 
družbi z rednim članom glasbeno-gledaliških zasedb Mar-
janom Buničem predstavljajo v še svetlejšem soju žarome-
tov. Eksplozivni koncert s humorjem v produkciji Prospota 
je več kot le koncert, saj je bilo vanj poleg glasbenega dela 
vloženega tudi veliko truda in razmišljanja o preostalih se-
gmentih koncerta, od povezovanja do odmorov, prehodov 
... Sestavljajo ga glasbeni hiti iz različnih obdobij, energične 
priredbe, ki so postale zaščitni znak Dinamitk, tako znane 
iz muzikala Mamma Mia kot posamezni hiti glasbenic iz 
njihovih mlajših let. Je tudi koncert z veliko mero humorja, 
katerega rdeča nit je Marjan Bunič, ki tokrat sodeluje kot 
povezovalec oziroma »krotilec«. Nepozabno glasbeno doži-
vetje z iskrivimi dialogi, barvitimi kostumi in obilico humor-
ja. Zabava in užitek za vse generacije! 

Eksplozivni koncert  
s humorjem
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Ob kulturnem prazniku so imeli v Domu Taber prireditev, pos-
večeno našemu največjemu pesniku Francetu Prešernu. V kul-
turnem programu je sodelovala priznana harfistka Erika Fran-
tar, stanovalke Doma Taber, med njimi tudi 102-letna Marjana 
Lavrič, ki je rojstni dan praznovala 31. januarja, pa so ubrano 
recitirale Prešernove pesmi. V januarju so v Domu Taber sicer 
nastopili tudi pevci Mešanega pevskega zbora Biser iz Vodic, 
dom pa so obiskali tudi pevci domačega komornega moškega 
pevskega zbora KUD Davorin Jenko Cerklje ter pevke pevskega 
zbora Regine.

Praznično v Tabru

ŠTEFKA LUSKOVEC, FOTO: DAVID LUSKOVEC

KUD Krvavec Sp. Brnik je ob praznovanju kulturnega praznika v 
goste povabil pisateljico Mileno Miklavčič, ki nas je popeljala 
v preteklost, osvetlila takratno intimno in družinsko življenje. 
Poudarila je, da z razumevanjem preteklosti lahko izboljšamo 
medsebojne odnose v družbi in doma. 

Pogovor z Mileno Miklavčič

Februar 2020 / številka 1

REFLEKSNA MASAŽA 
STOPAL

Marija Stele

REFLEKSNA MASAŽA STOPAL je starodavna terapija, ki 
izhaja iz Kitajske. Je terapevtska metoda, ki s pritiskanjem 
na posamezne cone na stopalih sprosti in harmonizira celo 
telo in tako UGODNO VPLIVA NA ČLOVEKOVO ZDRAVJE 
IN POČUTJE TAKO FIZIČNO KOT PSIHIČNO.  

REFLEKSNA MASAŽA STOPAL POMAGA PRI:
- težavah hormonske narave,
- bolečinah v rokah,
- bolečinah v nogah, 
- glavobolih,
- artritisu,
- slabi prekrvavitvi telesa,
- vnetju mehurja,
- ginekoloških težavah,
- inkontinenci,
- pogostih prehladih,
- slabi imunski odpornosti,
- neplodnosti, 
- pri ponavljajočih se bolečinah,
- ledvičnih težavah,
- težavah z mehurjem ali prostato,
- pri koncentraciji. 

 UČINKI REFLEKSNE MASAŽE STOPAL:
- pospešuje krvni obtok,
- poveča oskrbo telesa s kisikom,
-  spodbuja čiščenje telesa tako, da pospeši odpravljanje 

strupenih snovi iz telesa,
- spodbudi delovanje imunskega sistema,
- pomirja živčni sistem,
- poveča čustveno ravnovesje,
- izboljša koncentracijo in mentalne funkcije.

Če ne veste, kaj podariti svojim najbližjim, je DARILNI BON 
ZA REFLEKSNO MASAŽO STOPAL prava odločitev.
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Konec novembra lani je Dikasterij za laike, družino in živ-
ljenje pri Svetem sedežu ustanovil Mednarodni mladinski 
svetovalni organ, s čimer je sledil naročilu dokumenta ško-
fovske sinode o mladih iz leta 2019, v katerem so zapisali, 
da se ustanovi telo, s katerim bodo okrepili delo Urada za 
mlade. Eden od članov svetovalnega organa je postal tudi 
22-letni Tilen Čebulj iz Cerkelj, ki ga domačini med drugim 
poznajo tudi kot vodjo oratorija, ki ga je vodil do lanskega 
leta, dejaven pa je tudi kot član Katoliške mladine.
• Kako ste konec novembra sprejeli odločitev Dikasteri-
ja za laike, družino in življenje, da vas imenuje v dvaj-
setčlanski Mednarodni mladinski svetovalni organ? Ste 
bili presenečeni?
Sam sem za imenovanje izvedel dober mesec prej, ko so 
mi poslali pošto, v kateri so mi povedali, da sem bil izbran 
v omenjeni posvetovalni organ. Ta novica me je povsem 
presenetila in je nikakor nisem pričakoval. Vedel sem, da 
je škofovska sinoda (zborovanje škofov iz vsega sveta, ki se 
posvetuje o aktualnih izzivih Cerkve), ki je potekala okto-
bra 2018 in je bila posvečena mladim, v zaključnem doku-
mentu predvidela nastanek telesa, v katerem bi sodelovali 
mladi in bili aktiven člen v življenju Cerkve, a si nikakor 
nisem predstavljal, da bi lahko sam bil član tega telesa.
• Kako je pravzaprav sploh prišlo do tega, da ste bili 
kandidat za članstvo v takšnem organu?
Kako točno so izbrali mene, mi še danes ni jasno, verja-
mem, da je imela tu kaj zraven Božja previdnost. V dikaste-
riju so izbirali med mladimi, ki so jih spoznali med sino-
dalnim procesom. Torej že pred sinodo je potekalo srečanje 
mladih z vsega sveta, da so izrazili svoje poglede, želje in 

pričakovanja. Tudi med sinodo so med škofi sedeli mladi, 
ki so imeli nalogo, da so s svojimi govori poskrbeli, da ni 
šlo le za razpravljanje o mladih, ampak tudi z mladimi. 
Sam sem se lanskega junija udeležil mednarodnega foru-
ma, ki je potekal v Rimu. Na njem smo govorili o tem, kako 
se sinodalni proces odvija v posameznih državah, če so že 
vidni kakšni sadovi.
• Od imenovanja je minilo že kar nekaj časa. Kaj se je v 
tem času spremenilo v vašem življenju? Ste se že srečali 
z drugimi člani?
Ta novica je moje življenje kar dodobra pretresla. V meni 
so se začela pojavljati vprašanja, o katerih prej nikakor ni-
sem razmišljal, z večjo pozornostjo pristopam do mladih, 
ker si res želim odkrivati, kaj nosijo v sebi in kaj iščejo. 
Večkrat se s prijatelji pogovarjam o Cerkvi, o nalogah, ki 
jih mora izpolniti, in razmišljamo o možnih rešitvah, od-
govorih …
Z drugimi člani se še nismo srečali. Prvo srečanje bomo 
imeli aprila v Rimu. Poznam pa nekatere že z lanskoletne-
ga foruma in me zelo veseli izbor, ker so bili izbrani res 
prisrčni posamezniki in posameznice z veliko izkušnjami 
in z različnimi ozadji, tako da upam, da bomo ustrezno 
predstavljali mlade z vsega sveta.
• Kako poteka delo organa, kakšna je vaša vloga v njem 
in kakšna je pravzaprav vloga organa?

Nismo le prihodnost, že danes lahko prispevamo
Tilen Čebulj je eden izmed dvajsetih mladih z vsega sveta, ki so bili imenovani  
v Mednarodni mladinski svetovalni organ v Vatikanu.

Tilen Čebulj je eden izmed dvajseterice imenovanih v mednarodni 
svetovalni organ v Vatikanu / Foto: Aleš Senožetnik

Ob srečanju s papežem Frančiškom / Foto: osebni arhiv
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Ker gre za povsem novo strukturo znotraj Cerkve, je njeno 
delo še precej nejasno. Želja dikasterija je, da imamo mla-
di moč sooblikovati vizijo, ne le da smo vključeni v nekaj, 
kar nam v resnici ne odgovarja in ne naslavlja potreb, ki 
obstajajo znotraj Cerkve glede mladih. Zato so nas pozvali, 
da že sedaj razmislimo, kako točno bi bilo najbolje organi-
zirati naše delo. Aprilsko srečanje bo namenjeno predvsem 
temu, da dorečemo delovanje našega telesa in da se malo 
podrobneje seznanimo z mladinsko pastoralo po svetu. 
Papež je v enem od opoldanskih nagovorov poudaril, da 
je naloga našega organa »pomagati razumeti vizijo mla-
dih glede prioritet pastorale mladih ter ostalih splošnih 
tem«.
• Za kaj pa se boste vi osebno zavzemali kot član sveto-
valnega organa? So kakšne tematike, ki vas še posebno 
zanimajo?
V zadnjega pol leta še posebej ugotavljam, kakšno moč po-
sedujejo mladi in kako čudovite stvari so sposobni ustvari-
ti. Želel bi si, da bi razmišljali o konkretnih korakih, kako 
mlade aktivneje vključiti v strukturo Cerkve in jih, kot je 
rekla tudi sinoda, narediti za danes Cerkve. Mladi nismo 
le prihodnost, že danes lahko veliko doprinesemo in že 
prispevamo na vseh področjih današnje družbe. Je pa res, 
da potrebujemo oporo, nekoga, ki bi nas spremljal na naši 
poti in nam pomagal razločevati med vsemi možnostmi, 
pred katerimi se znajdemo.
• Tudi sicer ste precej dejavni pri aktivnostih v župniji 
in ste bili do lanskega leta eden od vodij oratorija, štu-
dirate pa razredni pouk. Bi lahko rekli, da je vaše pos-
lanstvo ukvarjanje z otroki?
Zagotovo čutim izpolnitev v delu z ljudmi, predvsem z 
mladimi. V sebi prepoznavam, kako pomembno vlogo so 
v mojem življenju odigrali določeni posamezniki, ki so po-
kazali interes zame, ki so prepoznali moje sposobnosti in 
me postavili pred izzive, ki so mi omogočili rast. Želel bi si, 
da bi tudi sam lahko pomagal mladim in otrokom odkri-
vati njihove talente in jih spodbujati, da jih razvijajo.
Vera in aktivnosti, povezane z delovanjem v cerkvenih 
organizacijah, zavzemajo precejšen del življenja. Kdaj 
ste začutili ta klic? Ste že od malega vpeti v dogajanje v 
župniji ali pa je morda prišlo do kakšnega »prelomnega 
trenutka«, ko ste se bolj povezali v skupnost?
Zanimivo je, da vse prehode vidim zelo naravno in ne mo-
rem določiti, kdaj se je vse spremenilo. Že v osnovni šoli 
me je katehistinja vključila v naš mladinski center, postal 
sem animator na oratoriju, kar naenkrat sem prevzemal 
pripravo posameznih dogodkov, bil sem birmanski ani-
mator, postal voditelj oratorija, koordinator projektov na 
nacionalni ravni in lanskega junija pristal na mednaro-
dnem forumu mladih z vseh koncev sveta. 
Seveda sem se vsake večje in pomembnejše naloge lotil z 
vso resnostjo in ob začetkih sem občutil tudi strah, a sem 
hkrati dobival močne potrditve v rezultatih, ki sem jih vi-
del, na duhovnih vajah ali ob obisku Taizéja. Vedno sem 
se lahko zanesel na skupnost mladih, ki se je oblikovala 
v domači župniji – ti so vedno ob meni in so mi v oporo.

• Kako pa gledate na težava in izzive, s katerimi se v 
sodobnem svetu sooča Cerkev. Ste do določenih odločitev 
tudi kritični oz. ali vas kaj moti in bi radi spremenili?
Papež Frančišek v svoji posinodalni spodbudi mladim piše, 
naj bomo živi, naj ne opazujemo svojega življenja z balko-
na, ampak naj kar malo »poropotamo«. Da bi Cerkev kot 
občestvo vseh verujočih res zmogla kazati na Kristusa in ne 
sama nase in na svojo »slavo«, je potrebno, da smo iskreni, 
da si povemo in tudi slišimo poglede in kritike vseh ude-
leženih – od mladih, družin, duhovnikov in škofov. Sam 
bi si želel več transparentnosti, iskrenosti, da ne bi bežali 
pred resnico in je skrivali pod preprogo, ampak bi se soočili 
z vsem, kar ni Kristusovo in kar ni v njegovo slavo. To pa 
ni le stvar vodilnih v Cerkvi na Slovenskem, ampak zadeva 
vsakega posameznika, družine in naša župnijska občestva.
• Katere pa so še druge stvari, ki zapolnjujejo vaš prosti 
čas?
Predvsem se rad dobim s prijatelji, se zaklepetam v ne-
dogled o vsem, kar nas tisti trenutek draži, o čemer razmi-
šljamo in čisto preprosto preživljamo čas skupaj ob kavi. 
Zelo rad igram družabne igre. Nekaj časa namenim tudi 
projektom, v katere sem udeležen, trenutno sem recimo 
pri Katoliški mladini zadolžen za organizacijo poletnih te-
dnov v Taizéju.

Pod taizéjskimi zvonovi / Foto: Neža Ravnikar

S prijatelji v Taizéju / Foto Tina Slatnar
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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

ponedeljek, sreda, petek

torek, četrtek

14h - 18h

9h - 14h

GRILC
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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

OBČINA CERKLJE,  
DRUŠTVO ZA ZAŠČITO ŽIVALI KRANJ

SKRB ZA ŽIVALI

Z nakupom ali posvojitvijo živali 
postanemo njihovi skrbniki in smo 
jim kot skrbniki dolžni zagotoviti dob-
ro počutje, ustrezno namestitev, pre-
hrano ter vodo ter jim omogočiti gi-
banje, primerno glede na vrsto živali. 
Skrbniki psov morajo poskrbeti, da 
so psi čipirani, na javnem mestu pa 
morajo zagotoviti, da so na povodcu. 

Poskrbite za domače ljubljenčke
Od začetka meseca skrb za zapuščene in najdene živali v občini izvaja Zavetišče 
Horjul. Kranjsko društvo za zaščito živali pa prosi občane in občanke, da poskrbijo 
za sterilizacijo oziroma kastracijo svojih mačk.

Pozivamo vas, da svoje pse označite 
na primerne način, da bodo v prime-
ru, da se izgubijo, čim prej našli pot 
domov (na ovratnico navedite tele-
fonsko številko ali namestite vgra-
viran obesek s podatki). Opustitev fi-
zičnega varstva oziroma dopuščanje 

gibanje psa brez nadzora lastnika je 
prekršek, ki se kaznuje z globo. V pri-
meru posredovanja se stroški zara-
čunajo lastniku. 
Od 1. februarja dalje skrb za zapuš-
čene in najdene živali v naši občini 
izvaja Zavetišče Horjul. V primeru, da 
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se najde zapuščena oziroma prostoživeča žival, najditelj 
o tem obvesti občino oziroma zavetišče, ki bo poskrbelo, 
da bodo živali v najkrajšem možnem času dobile pomoč. 
Prosimo, da s poštenim ravnanjem poskrbimo, da se os-
krbijo živali, ki res potrebujejo našo pomoč.

STERILIZACIJA ALI KASTRACIJA

Društvo za zaščito živali Kranj prosi občanke in občane, 
da poskrbite za sterilizacijo oz. kastracijo svojih mačk. 
Pri tem vam društvo ponuja pomoč: izposojo transpor-

terjev za varen prevoz in pokritje stroška za 15 posegov. 
Za vas bo torej popolnoma brezplačno. Pa ne samo to – 
po posegu bodo vaše mačke bolj zdrave, bolj močne in 
bodo še bolj lovile miši, če vas mogoče skrbi to zadnje. 
In če vas skrbi, da bi izpadli iz ponujene kvote – bodite 
brez skrbi, našli bomo ustrezno rešitev. Kjer je volja, 
tam je pot.
Obdobje gonitve je tik pred vrati, zato ne čakajte, pohi-
tite. Pišite nam na elektronski naslov info@dzzz-kranj.
si, da se dogovorimo. Če računalnika sami ne uporab-
ljate, prosite za pomoč sorodnika, soseda. Prepričani 
smo, da sosedska pomoč še vedno živi. Pišite nam, ve-
seli bomo vašega odziva.

PROŠNJA ZA POMOČ

Zavetišče Horjul prosi zainteresirane občanke in obča-
ne, ki bi bili pripravljeni občasno priskočiti na pomoč v  
zavetišču, da se jim oglasite na elektronski naslov  
info@zavetisce-horjul.net.

Skrbniki psov morajo poskrbeti, da so psi čipirani, na javnem 
mestu pa morajo zagotoviti, da so na povodcu. / Foto: Tina Dokl 

BimLine
računovodska hiša

Boljši servis. Boljše storitve.

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

Ulica Ignaca Borštnika 15, 4207 Cerklje

TRGOVINAZAVTODELI
INAVTOMEHANIČNESTORITVE

BraneDolinar

Poženik2,4207Cerklje,tel.:(04)2527030

Društvo za zaščito živali Kranj prosi občanke 
in občane, da poskrbite za sterilizacijo oziroma 
kastracijo svojih mačk. Pri tem vam društvo 
ponuja pomoč: izposojo transporterjev za 
varen prevoz in pokritje stroška za 15 posegov.

Oglas_108 x 155 mm.indd   1 15. 10. 2019   10:16:15
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www.pogrebnik.si

Župan Občine Cerklje na Gorenjskem Franc Čebulj je v petek, 
24. januarja, na Domačiji Vodnik v Adergasu na tradicionalnem 
ponovoletnem srečanju sprejel duhovnike župnij Velesovo in 
Cerklje, ki delujeta na območju Občine Cerklje na Gorenjskem. 
Tradicionalno srečanje župana Franca Čebulja z duhovniki je 
vsako leto priložnost za pogovor o sodelovanju in skupnem cilju 
– ljudem v cerkljanski občini zagotavljati čim bolj kakovostno 
življenje. Srečanja so se udeležili župnika Slavko Kalan (Župnija 
Velesovo) in mag. Jernej Marenk (Župnija Cerklje), prelat Stani-
slav Zidar (Lahovče) in duhovni pomočnik v Zalogu pri Cerkljah 
mag. Anton Česen. Župnija Šenturška Gora je bila s prvim janu-
arjem 2020 pridružena Župniji Cerklje. Svoj pogled na sodelo-
vanje in utrip v preteklem letu pa so strnili vsi prisotni. Čebulj 
je uvodoma predstavil delo občinske uprave v preteklem letu 
ter se duhovnikom zahvalil za njihovo pastoralno poslanstvo in 
dobro sodelovanje, potem pa besedo prepustim gostom, saj je 
bilo srečanje prijetna priložnost za pogovor in vprašanja. Izme-
njali so si mnenja ter predstavili predloge za sodelovanje in na-
črte za prihodnje. V imenu duhovnikov se je županu za sprejem, 
razumevanje in podporo ter dobro medsebojno sodelovanjem 
pa tudi za finančno pomoč pri vzdrževanju sakralnih objektov in 
spomenikov zgodovinske kulturne dediščine zahvalil cerkljanski 
župnik mag. Jernej Marenk.

Srečanje z duhovniki

Slavko Kalan, mag. Anton Česen, župan Franc Čebulj, mag. Jernej 
Marenk in prelat Stanislav Zidar / Foto: Janez Kuhar

MARTA HOČEVAR

Leto, ki je za nami, je prineslo veliko prijetnih druženj s starej-
šimi občani, športnih dejavnosti, prireditev in izletov. Ponosni 
smo, da je prireditev Skupaj se imamo fletno v sodelovanju s 
sosednjima društvoma upokojencev Bukovica - Šinkov Turn in 
Komenda v januarju uspela skoraj napolniti Dvorano Ignaci-
ja Borštnika in pripraviti en »fleten« večer. Sicer pa se skupaj 
s koordinatorko projekta Starejši za starejše Lojzko Škerjanec 
in županom Francem Čebuljem dogovarjamo tudi o projektu 
Prostofer v organizaciji Zlate mreže. Prostofer je namenjen vsem 
tistim starejšim, ki ne vozijo sami, nimajo sorodnikov in imajo 
nižje mesečne dohodke pa tudi slabše povezave z javnimi pre-
voznimi sredstvi. Prostofer jim omogoča lažjo dostopnost do 
zdravniške oskrbe, brezplačne prevoze do javnih ustanov, trgo-
vskih centrov … Upamo, da se bomo lahko tudi v Cerkljah kmalu 
pohvalili, dobro skrbimo za starejše. Vabljeni tudi na februarsko 
pustovanje in občini zbor društva, ki bo marca. Več informacij 
pa najdete v zloženki in pri svojem poverjeniku. 

Skupaj se imamo fletno

JANEZ KUHAR

V četrtek, 26. decembra, so Cerklje na povabilo Kulturnega 
društva Folklora Cerklje obiskali božično-novoletni koledniki 
Kranjski furmani, ki delujejo pri Akademski folklorni skupini 
Ozara s Primskovega pri Kranju. Furmani že 25. leto v božič-
nem in novoletnem času hodijo od vrat do vrat z več kot tristo 
let starim obrednim koledovanjem ter vsem prinašajo veselje 
in voščijo srečo. Poustvarjajo slovensko ljudsko petje, s po-
udarkom na pesmih z Gorenjskega. Zapojejo tudi v ljudskem 
štiriglasju in posegajo po gradivu ostalih slovenskih pokrajin. 
Obiskovalcem v Cerkljah so se predstavili na trgu pred župnij-
sko cerkvijo Marijinega vnebovzetja. Zapeli so več ljudskih ko-
ledniških pesmi in ob ljudski glasbi godcev obudili stari običaj 
koledovanja ter voščili srečo in zdravje v novem letu. Člani KD 
Folklora Cerklje pa so obiskovalcem postregli domače pecivo, 
dobrote iz kmečke peči in tople napitke.

Koledniki voščili srečo

ALEŠ SENOŽETNIK

Večgeneracijski center Gorenjske v torek, 25. februarja, ob 18. 
uri vabi v sejno sobo Občine Cerklje na Gorenjskem na Predava-
nje o demenci.

Predavanje o demenci
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ALENKA BRUN

Tisti ponedeljek se je začel z gurmanskim zajtrkom, sledil 
je žreb startnih številk, potem pa je prišel na vrsto napet 
boj za zmagovalne stopničke za Gourmet pokal. Sodelujo-
či so tekmovali v različnih kategorijah, na koncu pa smo 
dobili najboljšo gostinko, gostinca, vinarja in deskarja ter 
skupna udeleženca in udeleženko tekmovanja. Slednja 
sta postala Neža Hrovat (Kmetija in bar Bršca iz Poljč) ter 
Uroš Zupan (RTC Krvavec). 
Za zanimivo gesto med zmagovalci pa je poskrbel Rudi 
Hrovat (ravno tako s Kmetije in bara Bršca), ki je osvojeno 
nagrado – enoletni najem pomivalnega stroja – predal go-
stinskemu kolegu Urošu Štefelinu, saj je sam ravno kupil 
nekaj podobnega.
Istočasno so za Gourmet na snegu letos poskrbeli mladi 
kuharski talenti, ki se kalijo v slovenskih šolah. Kuhalni-
ce so vihteli pod budnim očesom kuharskih mojstrov ozi-
roma mentorjev. Ustvarjali so grižljaje po načelu »nazaj h 
koreninam«; celotno snežno-okusno doživetje pa so lepo 
dopolnila različna peneča vina. 
Dan se je zaključil z Apres ski zabavo v družbi glasbenega 
gosta Vilija Resnika, in sicer v garaži spodnje postaje ka-
binske žičnice Krvavec. Naslednji dan – v torek – pa so v 
okviru celotnega dogajanja pripravili tudi Gourmet Večer-
jo na zajli, kjer so v krvavških gondolah udeležence večer-
je popeljali še v okusno zimsko pravljico.

Gurmani na snegu
Krvavec je pred časom gostil dogodek, 
ki je izstopal zaradi smučanja in 
kulinarike: dvodnevni Gourmet Cup 
Ljubljana. Na njem so se ponovno 
zbrali obrazi slovenske gostinske scene 
in ljubitelji kulinarike.

Gourmet na snegu je postregel z okusnimi grižljaji. / Foto: 
Gourmet Cup Ljubljana
Februar 2020 / številka 1

TRGOVINA S KMETIJSKIM REPROMATERIALOM

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

CERKLJE, Ul. 4. oktobra 10, 4207 Cerklje
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GSM: 031 760 594
www.sodnik.si

Zalog55,CerkljenaGorenjskem

75   LET

KLJUČAVNIČARSTVO
ZORMAN D.O.O.

Franc Zorman
Praprotna Polica 18

4207 Cerklje na Gorenjskem

gsm: 041 608 798
franczorman@siol.net

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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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
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JANEZ KUHAR

Na Urhovi kmetiji na Zgornjem Brniku živi 68-letni Jože 
Kmetič z družino. Do upokojitve je delal v Agromehaniki. 
Izučil se je za poklic strugarja. Danes ročno izdeluje figurice 
iz lesa in drugih materialov, izredno zanimive pa so njego-
ve makete. Največ jih je izdelal iz lipovega lesa, keramike 
in betona, nekaj pa tudi iz voska in mavca. Že od malih nog 
Jože rad za božič postavlja jaslice. Prve je za Urhovo doma-
čijo izdelal starejši brat Ivan. Danes ima Jože 17 kompletov 
jaslic od miniaturnih do velikih, vse pa je izdelal sam. Naj-
večje figurice za jaslice so velike 40 centimetrov. Jeseni, ko 
na vrtu ni več večjega dela, je začel na novo izdelovati tri 
komplete jaslic. Velike jaslice je postavil na desetih kvadra-
tnih metrih na terasi domače hiše, zanje je izdelal makete 
sedmih lesenih hiš, kakršne so bile na Zgornjem Brniku 
še pred petinsedemdesetimi leti, ter sto ovac in figurice, ki 
krasijo njegove jaslice. Pogled še posebno pritegne maketa 
župnijske cerkve Marije Vnebovzete v Cerkljah, ki je visoka 
kar 80 centimetrov in je ponoči razsvetljena. Za izdelavo 
se je odločil pred tremi leti. Dokončal jo je lani, v začetku 
decembra. Podatke in mere o cerkvi je našel v knjižici, v 
kateri je bil narisan tloris župnijske cerkve. V notranjosti 
zvonika so izdelani trije zvonovi in v slepi liniji, nad njimi 
tudi zvon, imenovan navček, ki se oglasi samo za nazna-
nilo smrti v vasi. Ne manjka niti ura na zvoniku. Cerkev 

se lahko razstavi do velikosti, kakšna je bila do leta 1953. 
Župnijska cerkev v Cerkljah je bila dograjena po načrtih ar-
hitekta Jožeta Plečnika v letih 1953 in 1954, ko so ji sezidali 
nadstrešek pred vhodom v cerkev in zakristijo. Jože Kmetič 
je izdelal in poslikal sto panjskih končnic ter maketo stare 
Urhove domačije, ki jo je možno razstaviti po delih, celo po 
nadstropjih, da se v hiši vidijo vsi prostori. Izdelal je tudi 
doprsna kipa staršev, mame Marije in očeta Janeza.

Izdeluje jaslice in makete

Maketo župnijske cerkve Marije Vnebovzete v Cerkljah je dokončal 
lani decembra.

JANEZ KUHAR

Krajani vaške skupnosti Dvorje občine Cerklje, ki ji predse-
duje Rajko Rozman, so v soboto, 21. decembra, prvič posta-
vili jaslice na prostem pod vaško lipo v središču vasi. Jasli-
ce so bile postavljene ob glavni cesti, ki pelje mimo gradu 
Strmol proti Krvavcu oziroma v bližini rojstne hiše skla-
datelja Davorina Jenka. Pri postavitvi je več dni sodelovalo 
do deset domačinov. Mah za jaslice v velikosti skoraj 16 
kvadratnih metrov so nabrali na Jezerskem, leseno ogrod-
je je postavljeno iz macesnovega lesa, figurice in ovčke za 
jaslice pa so kupili. Uporabili so tudi skale, težke okoli dve 
toni, najtežja je tehtala 2,5 tone. Streha nad jaslicami je 
bila izdelana iz smrekovega opaža, za streho hlevčka pa 
so uporabili hrastovo lubje. V nedeljo, 22. decembra, pa je 
jaslice, ki so bile zvečer lepo osvetljene, zaradi zadržanosti 
cerkljanskega župnika mag. Jerneja Marenka, blagoslovil 
velesovski župnik Slavko Kalan. Posebej za to slovesnost 
so se prvič zbrale krajanke Dvorij, ki so ob spremljavi vio-

linistke zapele nekaj božičnih pesmi. Obiskovalcem so go-
spodinje iz Dvorij postregle prigrizke, topel čaj in kuhano 
vino pa Picerija Pod Jenkovo lipo.

Prvič jaslice pod vaško lipo
Pri postavitvi jaslic v Dvorjah je več dni sodelovalo do deset domačinov. 
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BOŽO JANEŽ

Občinska organizacija Združenje bor-
cev za vrednote NOB Cerklje na Go-
renjskem je 7. februarja izvedla občni 
zbor. Naše delo je vidno, saj vsako leto 
pripravimo spominske slovesnosti na 
Brezovici, na planini Jezerca, pri Do-
bovškovi domačiji, pred dnevom spo-
mina na mrtve obiščemo vsa grobišča 
in spominska obeležja in pripravimo 
komemoracijo v spomin na vse pad-
le borce, umrle v koncentracijskih 
taboriščih, doma pobite pristašev 
Osvobodilne fronte in ustreljene tal-
ce. Spomnimo pa se tudi padlih v prvi 
svetovni vojni in Petra Petriča, padle-
ga v osamosvojitveni vojni. V kultur-
nem programu so sodelovali učenci 

Osnovne šole Davorina Jenka Cerklje 
na Gorenjskem z mentorjem Boštja-
nom Kerncem. Tovariš Ivan vzorno 
skrbi za urejenost obeležij, predvsem 
pa za Spominski park tovarištva Da-
vovec. Praporščak Oskar zgledno pred-
stavlja naše združenje na spominskih 
svečanostih ... Tovariš Rajko pa dobro 
skrbi, da je naše finančno stanje pozi-
tivno in skladno s predpisi. V tem letu 
smo se prijavili na Javni razpis za so-
financiranje programov in projektov 
s področja vojnih in veteranskih or-
ganizacij iz proračuna Občine Cerklje 
na Gorenjskem in prejeli v mesecu 
decembru finančna sredstva, da smo 
lahko izvedli vse spominske slovesno-
sti. Hvala tudi donatorjem za finanč-
na sredstva.

O našem delu pa smo preko Svobo-
dne besede, Gorenjskega glasa, Novic 
in časopisa Občine Cerklje na Gorenj-
skem Cerklje pod Krvavcem seznanili 
tudi širšo javnost. 
V tem letu se bomo na spominskih 
slovesnostih spomnili na padle na 
Brezovici nad Davovcem, padle na ob-
močju Krvavca, padle in umorjene v 
Sidražu. Skrbeli bomo za spomenike 
in spominska obeležja ter urejali oko-
lico. V petek, 8. maja, ob 19. uri bo v 
Kulturnem hramu Ignacija Borštnika 
v Cerkljah koncert Zapojmo pesmi o 
svobodi. Nastopili bodo: Marjetka Po-
povski s spremljevalno skupino, oper-
ni pevec Anton Habjan in harmonikar 
Jernej Jemc. Koncert bo posvečen 9. 
maju – dnevu zmage nad fašizmom.

Občni zbor združenja borcev
Območna organizacija cerkljanskega združenja borcev je na februarskem 
občnem zboru potrdila načrt dela za letošnje leto. V občini bodo znova pripravili 
tradicionalne spominske slovesnosti.

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

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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MATJAŽ LJUBELJŠEK

Na njem je sodelovalo sto ekip iz celotne 
Slovenije, več kot tisoč otrok in blizu tri 
tisoč obiskovalcev, ki so tako poskrbeli 
za odlično promocijo tako občine Cerklje 
kot tudi domačega nogometnega kluba. 

Predvsem pa je bil to nepozaben dogodek 
za vse naše otroke, ki so imeli priložnost 
sodelovati na turnirju v svojem doma-
čem kraju. Posamezni turnirji so se is-
točasno odvijali na dveh ločenih lokaci-
jah v športni dvorani in v Velesovem v 
našem novem nogometnem šotoru, kar 
je pomenilo, da je moralo biti vse brez-
hibno organizirano in usklajeno. Velika 
zahvala za tako vrhunsko organiziran in 
izveden dogodek pa gre tudi vsem star-
šem naših otrok, ki so oba konca tedna 
prostovoljno delali od jutra do večera in 
brez katerih takšen projekt niti slučajno 
ne bi bil izvedljiv. Najbolj navdušujoč pa 
je bil predvsem obisk navijačev, polne 
tribune, glasno navijanje in vzorno ve-
denje vseh gledalcev, ki so skozi celoten 
turnir športno spodbujali prav vse sode-
lujoče ekipe.
Treba je omeniti tudi lepe rezultate 
naših domačih ekip, ki so se v kar 
treh kategorijah (U7, U9 in U12) uvr-
stile v veliki finale, poleg tega pa sta 
Mark Burgar kot najboljši vratar in 

Jerca Plevel kot najboljša igralka tur-
nirja prejela zaslužene nagrade iz rok 
cerkljanskega župana Franca Čebulja. 
Veliki prehodni pokal Občine Cerklje 
za najuspešnejši klub celotnega tur-
nirja je že drugo leto zapored odšel v 
roke kranjskemu Triglavu.
Pestro pa je tudi dogajanje v našem 
klubu. Medtem ko članska ekipa še 
ni začela priprav na spomladanski 
del sezone, pa vse naše mlajše se-
lekcije pridno nastopajo po različnih 
turnirjih in dosegajo zelo lepe uspe-
he. Presenečajo in navdušujejo pa nas 
predvsem rezultati v zimskih ligah, 
kjer so vse naše mlajše ekipe v svojih 
kategorijah povsem pri vrhu lestvic. 
Predvsem pa nas veseli dejstvo, da iz 
dneva v dan prihajajo novi otroci, ki 
si želijo trenirati v našem nogome-
tnem klubu. Vse to kaže na pravilno 
in sistematično delo vseh, ki so vpeti 
v delovanje kluba in posledica tega je, 
da zopet postajamo največji športni 
kolektiv v občini Cerklje.

Tisoč otrok na nogometnem turnirju
Januarja je v dveh zaporednih koncih tedna občina Cerklje gostila enega največjih 
otroških dvoranskih nogometnih turnirjev v Sloveniji, ki ga je organiziral domači 
nogometni klub Velesovo Cerklje.

Najboljše štiri ekipe izmed stotih, ki so se udeležile turnirja / Foto: arhiv kluba

Jerca Plevel – najboljša igralka turnirja, 
tudi med fanti / Foto: arhiv kluba
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BLAŽ FILIPIČ

Letos je organizacija največjega državnega tekmovanja za 
otroke na nivoju Sankukai karate zveze Slovenije zaupana 
Karate klubu Cerklje. Priprave na izbirna regijska tekmo-
vanja so v teku, tekmovalci pa se že pripravljajo na nasto-
pe v treh disciplinah. 
Najmlajši dečki in deklice se bodo pomerili v ippon kumi-
teju, kjer se točke dodeljujejo na podlagi kvalitete izvede-
nih tehnik v napadu in obrambi. Napadi in obrambe po-
tekajo po v naprej določenem sistemu. Deklice z višjimi 
pasovi bodo poleg obramb na napad z roko ali nogo v telo, 
izvajale tudi obrambo z metanjem. Slednje je v programu 
za oranžni pas in je na vrsti po tem, ko učenci predhod-
no osvojijo tehniko pravilnega padanja. Starejši dečki in 
mladinci bodo tekmovali v športnih borbah, kjer sodniška 
pravila ščitijo tekmovalce in skrbijo za to, da so tehnike 
kontrolirane in varne, hkrati pa izvedene s pravo mero 
moči in hitrosti. V športnih borbah lahko tekmujejo tudi 
starejša dekleta, katera se rada pomerijo zlasti v katah. V 
tej disciplini sodniki ocenjujejo tehnično izvedbo koreo-
grafije posameznih elementov – stavov, udarcev in blokad. 
Ocenjujejo se tudi prehod med elementi, zahtevnost kate 

in pa splošni vtis, ki je povezan z energičnostjo izvedbe in 
borbenim duhom. Državno prvenstvo za otroke bo v sobo-
to, 4. aprila, ob 15. uri v športni dvorani v Cerkljah. Vstop 
bo prost, zato ste vabljeni, da se nam pridružite in uživate 
v prikazu karate tehnik, ki jih bodo popestrile tudi atrak-
tivne članske in otroške demonstracije.

Državno prvenstvo bo v Cerkljah

Državno prvenstvo za otroke je lani potekalo v Komendi.  
/ Foto: arhiv kluba

K
O

R
D

E
Ž 

D
.O

.O
.,

 V
IS

O
K

O
 1

24
, V

IS
O

K
O

ODKUP CELULOZNEGA IN POŠKODOVANEGA LESA  
ZA IZDELAVO SEKANCEV
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Kmetija  Pr' Kral, Grad 13, Cerklje
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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
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JANEZ MARTINČIČ

Novoletni prazniki so že daleč za nami, mlajše kategorije so 
jesenski del tekmovanja zaključile v mesecu januarju 2020 
in se vključno s člani že pripravljajo na spomladanski del 
tekmovanja v DP tekmovalne sezone 2019/20. 
Mlajši dečki, starejši dečki in kadeti se bodo v spomladan-
skem delu TS borili za končno uvrstitev od 17. mesta navzdol, 
mladinci se bodo borili za mesta od 7. do 12. med 18 ekipami, 
medtem ko so si člani zadali za nalogo popraviti slab vtis je-
senskega dela in si z zmagami doma in kakšno na gostova-
nju popraviti končno uvrstitev. Člani so v spomladanski del 
nadaljevanja tekmovanja v drugi DRL začeli z zmago proti 
RK Pomurje iz Murske Sobote z rezultatom 31 : 28.
Tudi najmlajši minirokometaši so že bili aktivni na začet-
ku letošnjega leta, saj so se udeležili Pokijevega turnirja v 
mini rokometu, ki je potekal v Celju 25. januarja.
In kaj se je in se še dogaja v klubu? Januarja smo priprav-
ljali poročilo za preteklo leto, pripravljali dokumentacijo 
za prijavo na občinski razpis za pridobitev javnih sredstev, 

se dogovorili za izvedbo zbora članov, ki naj bi bil v mesecu 
marcu in okrepili upravni odbor z novimi močmi. 
Danes pa že lahko tudi napovemo večjo prireditev, ki bo 
potekala v spomladanskem času v Cerkljah, in sicer prvo 
Gorenjsko mini rokometno tekmo z mednarodno udelež-
bo. Prireditev bo potekala 25. in 26. aprila v športni dvora-
ni, za izvedbo prireditve pa je že imenovan organizacijski 
odbor. Vse najave in aktivnosti lahko spremljate na strani 
rokometnega kluba na Facebooku. 

Rokometna pomlad

Na Pokijevem turnirju v Celju / Foto: arhiv kluba 

PRIMOŽ ŠTRAJHAR

Lep začetek leta je tudi za dekleti Ženske-
ga nogometnega kluba Cerklje. Za zdaj 
smo se v letošnjem letu udeležili kar 
nekaj turnirjev Nogometne zveze Slove-
nije in že organizirali dva za igralke do 
11 let in do 13 let. Turnirja sta potekala 
v novem balonu Nogometnega centra 
Velesovo. V žensko nogometno šolo se 
vključuje iz dneva v dan več deklet, s 
katerimi trenutno dela sedem trenerjev 

oz. vaditeljev. Članska ekipa je že zače-
la priprave za pomladanski del sezone. 
Igralke reprezentanc se pripravljajo na 
testiranje, ki ga bodo opravile na Fakul-
teti za šport. V našem klubu so tako tudi 
najuspešnejša dekleta na državnem ni-
voju v svojih starostnih skupinah. Na 
tem mestu moram pohvaliti tudi dobro 
sodelovanje s klubi iz Gorenjske, ki nam 
pomagajo z razvojem deklet. Tu velja 
pohvaliti predvsem NK Bled, NK Škofja 
Loka, NK Lesce in NK Preddvor. Igralke 

se veselijo nogometnih priprav, ki jih 
tradicionalno organiziramo v tujini. 
Še enkrat bi se dotaknil rezultatov, pri 
katerih smo sorazmerno uspešni. Naša 
želja je, da se dekleta razvijajo v zdrave 
osebnosti, ki so vajena delovati v kolek-
tivu. Bistvo je, da jim je iz dneva v dan 
veselje prihajati v naš klub, saj trenerji 
vidimo veliko srečnih obrazov. Ob tem 
velja poudariti, da je ravno to najpo-
membnejši rezultat, na katerega mnogi 
dostikrat pozabijo pri svojem delovanju.

Uspešen začetek leta za nogometašice
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JANEZ KUHAR

Pohodniška sekcija Škrjančki Planin-
skega društva (PD) Komenda je na 
novega leta dan po naporni silvestr-
ski noči organizirala tradicionalni, že 
22. Mačkov pohod iz Poženika po stari 
poti na Šenturško goro (667 m n. m.) 
in nazaj v dolino. Letošnjega 22. Mač-
kovega pohoda se je na šest kilome-
trov dolgi poti v hladnem, a sončnem 
vremenu udeležilo 29 pohodnikov iz 
cerkljanske, kamniške, šenčurske in 
komendske občine. Kljub veselemu 
silvestrovanju letos nihče od pohod-
nikov na cilju ni kazal znakov utru-
jenosti. Vodja pohoda Franc Drolec je 
vseskozi pazil, da so bili vsi pohodniki 
v strnjeni skupini. Osvežitev na sve-
žem zraku je vsem pohodnikom dala 
novega zagona za pohode v letošnjem 
letu. Zbirno mesto letošnjih pohod-
nikov je bilo v Zalogu pri Cerkljah, od 
koder so se odpeljali do Poženika, od 
tam pa krenili peš na Šenturško goro. 
Letos so bili najstarejši udeleženci sta-
ri več kot sedemdeset let, najstarejši 
med njimi jih je štel 79 let. Štirje ude-

leženci, Štefan Kern, Majda in Franc 
Drolec in Franc Vidmar, pa so se ude-
ležili vseh dvaindvajsetih pohodov. 
Na Šenturški gori so se vsi udeleženci 
22. Mačkovega pohoda najprej vpisali 
v knjigo obiskov, nato pa so se v pro-
storih Gostišča Pavlin okrepčali s to-
plim čajem in sladicami. Ob vrnitvi v 
dolino pa so bili vsi udeleženci deležni 
pohodniške malice, ki jo skupaj vsa 
leta pripravijo člani pohodniške sek-
cije Škrjančki iz Komende in Okrepče-
valnica Marička v Zalogu pri Cerkljah. 

Med pohodom pa so si Škrjančki ogle-
dali tudi sedemnajst jaslic ob poti iz 
Poženika na Šenturško goro.
Že pred novim letom na štefanovo, 26. 
decembra, pa so Škrjančki pripravi-
li tradicionalni pohod, imenovan Od 
jaslic do jaslic, ki se ga je udeležilo 48 
pohodnikov, ogledali pa so si vseh 27 
jaslic, ki so postavljene ob poženški, 
zaloški in komendski poti. Število jas-
lic se je letos povečalo, povečal pa se je 
tudi obisk jaslic med mladimi na poti 
do Šenturške gore.

Z Mačkovim pohodom v novo leto

JANEZ KUHAR

Na Štefanovo, 26. decembra, se je več 
kot petdeset krajanov hribovskih vasi 
pod Krvavcem, njihovih sorodnikov in 
prijateljev odpravilo na drugi Martinov 
pohod. Ime je dobil po poti, na katero 
so pohodniki stopili v Apnem in na Po-
lanah na Šenturški gori. V teh dveh va-
seh sta tudi izhodišči Martinove poti, 
zaključi pa se na obrobju Ambroža pod 
Krvavcem. Pot je zaživela konec leta 
2012, potem ko se je ob praznovanju 
sedemdesetletnice Baronovega Marti-
na iz Apnega rodila ideja o pohodniški 
poti. Po zaslugi domačina Martina Ku-
harja je bila pot tudi trasirana, na vrhu 
pa postavljena skrinjica z vpisno knji-
go. Sčasoma sta bili dodani še klopca 

in gugalnica. Postavil je tudi križev pot 
in bil pobudnik pohoda, ki se je zak-
ljučil z druženjem pri Pavlinu na Šen-
turški Gori. Nekaterim Martinova pot 

predstavlja spodbudo za redno rekrea-
cijo. Posebej zvest obiskovalec je Tomaž 
Soklič, ki je pred božičnimi prazniki 
poskrbel tudi za jaslice.  

Drugič po Martinovi poti
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JANEZ KUHAR

Na občnem zboru v petek, 31. januar-
ja, na Domačiji Vodnik v Adergasu, so 
posameznikom podelili društvena pri-
znanja in odlikovanja Čebelarske zveze 
Slovenije Antona Janše. Osrednja slo-
vesnost ob jubileju bo septembra. Dru-
štvo ima 82 pridnih čebelarjev, ki če-
belarijo z okoli devetsto družinami na 
območju občine Cerklje, s čebelami pa 
se ukvarjajo predvsem ljubiteljsko – in 
so povezani v čebelarsko društvo. Zbo-
ra se je udeležilo 75 čebelarjev. Vasi pod 
Krvavcem se ponašajo z bogato čebe-
larsko zgodovino. Na stotem občnem 
zboru so pregledali delo v preteklem in 
sprejeli bogat program dela za letošnje, 
jubilejno leto. 
Čebelarji še vedno sledijo razlogom in 
ciljem, zaradi katerih so njihovi pred-
niki 29. januarja 1920 ustanovili Čebe-
larsko društvo, je povedal predsednik 
ČD Cerklje Miha Štular. Na Osnovni 
šoli Davorina Jenka deluje čebelarski 
krožek pod mentorstvom Borisa Je-
reba, ki šteje šest mladih čebelarjev. 
Z minuto molka so se spomnili lani 
umrlega čebelarja Štefana Polajnarja. 
Za delovnega predsednika so izvolili 
Marka Verbiča. Zaslužnim članom ČD 
Cerklje so podelili društvena prizna-
nja in odlikovanja tretje stopnje An-

tona Janše za posebne zasluge za dvig 
slovenskega čebelarstva. Prejeli so jih 
Polona Kuhar, Vinko Slapnik in Jože 
Kosem. Za najvišja priznanja Antona 
Janše prve in druge stopnje ČZS pa so 
bili predlagani čebelarji Ivan Jenko, 
Jože Brankovič in Jože Klemenc, za 
naj župana pa Franc Čebulj. Izvolili so 
tudi novo vodstvo, za predsednika ČD 
Cerklje je bil že drugi mandat izvo-
ljen Miha Štular. Sprejeli so tudi bogat 
program dela ob stoletnici delovanja 
društva. Osrednja slovesnost bo me-

seca septembra, ob jubileju bodo izdali 
brošuro, imeli bodo mesečna srečanja 
od aprila do septembra v njihovem 
urejenem čebelnjaku, pripravili izo-
braževanja ter decembra na Ambrožu 
mašo za čebelarje.
Mag. Mira Jenko Rogelj, veterinarka 
kranjske enote Nacionalnega veteri-
narskega inštituta, je povedala, da je 
bila lanska čebelarska sezona slaba gle-
de pridelkov. Pretekla leta so čebelarji 
natočili okoli dva tisoč ton medu, lani 
pa manj kot petsto ton. Opozorila je na 
bolezni čebel in na problem hranjenja 
čebel ter izredno slabe pašne pogoje. Na 
Cerkljanskem lani ni bilo kužnih bolez-
ni, na območju Gorenjske pa je bilo sta-
nje različno. Zbor so pozdravili tudi go-
stje in zaželeli dobro delovanje društva 
in sodelovanje tudi v prihodnje: Lovro 
Legat, predstavnik Čebelarske zveze 
Gorenjske in podpredsednik ČD Bled - 
Gorje, Janko Šarlija, predstavnik ČD Ko-
menda, Janez Zamljen, predstavnik ČD 
Kamnik ter župan Občine Cerklje Franc 
Čebulj, ki je čestital čebelarjem za dose-
žene rezultate. Društvo je aktivno pove-
zano s Čebelarsko zvezo Slovenije ter od 
leta 2002 dalje tudi s Čebelarsko zvezo 
Gorenjske.

Sto let čebelarskega društva
Čebelarsko društvo (ČD) Cerklje na Gorenjskem letos praznuje stoletnico delovanja.

Priznanja Antona Janše tretje stopnje za posebne zasluge za dvig slovenskega 
čebelarstva so prejeli Polona Kuhar, Vinko Slapnik (priznanje zanj je prevzela soproga 
Milena) in Jože Kosem. Na levi predsednik ČD Cerklje Miha Štular.

JANEZ KUHAR

V petek, 7. februarja, so na Kmečkem turizmu Pr' Dovar na Ambrožu pod Krvavcem pri-
kazali nudenje prve pomoči ter uporabo defibrilatorja. Prikaza, ki ga je vodil zdravnik 
Domen Veternik, se je udeležilo trideset »vikendašev« in domačinov iz Ambroža, ki 
so z zanimanjem poslušali in tudi preizkusili delovanje defibrilatorja. Usposabljanja 
pa sta se udeležila tudi Vid Močnik iz krajevne organizacije Rdečega križa Cerklje ter 
Boštjan Dovžan iz PGD Šenturška Gora. V vasi je defibrilator nameščen na poslopju 
kmetije Pr' Prgoznk. Ker je lokacija malo oddaljena od ceste na Krvavec, je ob cesti 
postavljena usmerjevalna tabla. Za nakup se zahvaljujejo vaščanom Ambroža, Stiške 
vasi ter Krajevni organizaciji Rdečega križa Cerklje. Za vzdrževanje naprave bo skrbelo 
Gasilsko društvo Šenturška Gora.

Kako uporabljamo defibrilator
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IRENA ZAJEC

Vsak petek ob 10. uri se v Družin-
skem in mladinskem centru (DMC) 
v Cerkljah igramo, beremo pravljice, 
ustvarjamo ter izdelujemo izdelke z 
različnimi materiali. Poslušamo tudi 
glasbo, plešemo, pojemo, kdaj pa kdaj 
naredimo kakšno kuharsko mojstro-
vino, vsakič se kaj novega naučimo, 
tisto, kar je najpomembnejše, pa je to, 
da se imamo vsakič zelo lepo.
Zato vabimo vse predšolske otroke, ki 
niste vključeni v vrtec, da ob petkih 
dopoldne pridete k nam, v DMC, kjer 
se boste imeli zelo lepo, srečali pa se 
boste tudi z drugimi otroki.
Ker pa vemo, da k nam ne morete 
priti čisto sami, za rokav pocukajte 
svoje stare mame, ate, mamice, atije 
ali prijazne sosede, pri katerih ste v 
varstvu, in jim naročite, naj si v ko-
ledar vpišejo Petkove igralne urice v 
DMC. Lepo jih prosite, da vas takrat 
pripeljejo k nam. Povejte jim, da so 
tudi oni dobrodošli pri nas, da lahko 
spijejo kavo ali čaj, poklepetajo o vseh 

novicah in že znanih rečeh, lahko pa 
vas pustijo pri nas in med tem opravi-
jo kakšno nujno stvar.
Neka stara mama je več let zapored 
med igralnimi uricami vsakič »skoči-
la« na Šenturško Goro in tako naredila 

najbolj »nujno« stvar za tisti dan. Čas 
za igranje pri nas je vsak petek od 10. 
ure do 11.30. Igralne urice so brezplač-
ne, saj nas financirata Občina Cerklje 
in ministrstvo za delo, družino in so-
cialne zadeve. 

Petkove igralne urice
V Družinskem in mladinskem centru ob petkih potekajo igralne urice.

Na družinskih uricah se igramo, beremo pravljice, ustvarjamo ter izdelujemo izdelke, 
poslušamo glasbo, plešemo, pojemo ... / Foto: arhiv društva 

Učenci in učitelji Osnovne šole Davorina 
Jenka vabijo na jubilejni, dvajseti dobro-
delni koncert z naslovom Podarim ti pe-
sem 2020. Potekal bo v torek, 17. marca, 
ob 18. uri in v sredo, 18. marca, ob 19. 
uri v Kulturnem hramu Ignacija Borštni-
ka v Cerkljah. Poleg osnovnošolcev bodo 
tokratni koncert obogatili tudi nekdanji 
učenci in učenke šole, ki se poklicno 
ukvarjajo z glasbo in odrskim nastopa-
njem. Sedeže v dvorani si lahko do 2. 
marca zagotovite na telefonski številki 
04/25 26 010 (tajništvo šole). Rezervacija 
in prevzem vstopnic sta mogoča med 11. 
in 15. uro. Zbrani prostovoljni prispevki 
bodo namenjeni šolskemu skladu.

Dvajseti koncert  
Podarim ti pesem

Nagrada za najboljšega serviserja vozil znamke Citroën leta 2019!

SERVISI CITROËN

ZANESLJIVO
SKRBNI

KONCESIONAR

VZAMEJO SI  
ČAS  

ZA NAS

Več o splošnih pogojih članstva v klubu zvestobe MyCITROËN plus ali MyCITROËN 
za podjetja in pripadajočih ugodnostih vam je na voljo na www.citroen.si. Slika je 
simbolična. Citroën si pridržuje pravico do napak v vsebini in ponudbi.
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Torek, 24. februar • Osnovna šola Davorina Jenka (učilnica 100),  
ob 16.30

TEČAJ ASTROLOGIJE

Organizator: VGC Gorenjske

Petek, 28. februar • Dom Taber, ob 10. uri

UMOVADBA ZA STAREJŠE

Organizator: Večgeneracijski center Gorenjske

Sobota, 22. februar • Osnovna šola Davorina Jenka, ob 14. uri

PUSTNA POVORKA V CERKLJAH

Organizator: Društvo Godlarji Šenčur in Zavod za turizem Cerklje

Sobota, 22. februar • Krvavec, ob 8. uri

DRUŽINSKI DAN OB KONCU POČITNIC

Organizator: RTC Krvavec, d. o. o.

Sobota, 22. februar • Večnamenska športna dvorana Cerklje, ob 15. uri

11. TEKMOVANJE V SPAJANJU SESALNEGA VODA

Organizator: Prostovoljno gasilsko društvo Zalog pri Cerkljah

Od torka, 25. februarja, do četrtka, 27. februarja • Krvavec

EVROPSKI POKAL V ALPSKEM SMUČANJU ZA ŽENSKE

Organizator: Smučarska zveza Slovenije

Torek, 25. februar • sejna soba Občine Cerklje, ob 18. uri

PREDAVANJE O DEMENCI

Organizator: Večgeneracijski center Gorenjske

Torek, 25. februar • Knjižnica Cerklje, ob 19. uri

BRALNI KLUB MLADIH

Organizator: Knjižnica Cerklje

Sreda, 26. februar • pred športno dvorano v Cerkljah, ob 17. uri

ŽREBANJE ŠTARTNIH ŠTEVILK EVROPSKEGA POKALA V ALPSKEM 
SMUČANJU ZA ŽENSKE

Organizator: Smučarska zveza Slovenije

Sreda, 26. februar • Knjižnica Cerklje, ob 17.30

PRAVLJICA NA OBISKU: OSTRŽEK

Organizator: Knjižnica Cerklje

Sreda, 26. februar • Knjižnica Cerklje, ob 19.15

KNJIGE ME SPREMINJAJO

Organizator: Knjižnica Cerklje

Četrtek, 27. februar • prostori DMC Cerklje, ob 16. uri

USTVARJALNA DELAVNICA ZABAVNI DNEVNIK HIŠNIH OPRAVIL

Organizator: Družinski in mladinski center Cerklje

Četrtek, 27. februar • Kulturni hram Ignacija Borštnika Cerklje, ob 20. uri

PREDSTAVA GLEDALIŠKEGA ABONMAJA: DVE NA ENEGA 

Organizator: Zavod Smejmo se

Petek, 28. februar • Kulturni hram Ignacija Boršnika Cerklje, ob 20. uri

MEDITERANSKI VEČER Z MANCO ŠPIK IN EROSI

Organizator: Finkram, d. o. o.

Sobota, 29. februar • Krvavec, ob 9. uri

TEST SMUČI INTERSPORT NA SMUČIŠČU KRVAVEC

Organizator: RTC Krvavec, d. o. o.

Sobota, 29. februar • Krvavec, ob 9. uri

VRHUNEC ZIME Z LEGENDAMI

Organizator: RTC Krvavec, d. o. o.

Sobota, 29. februar • Večnamenska športna dvorana Cerklje, ob 20. uri

MODRIJANI OSEBNO

Organizator: Kulturno društvo Planet dogodkov

Vsak ponedeljek • Pri Kropivniku na Zg. Brniku, ob 9. uri

TELOVADBA Z MERJENJEM KRVNEGA TLAKA

Organizator: Društvo upokojencev Cerklje

Vsak ponedeljek • v prostorih Občine Cerklje, ob 10. uri

DRUŽENJE STAREJŠIH IN INVALIDNIH OSEB

Organizator: Društvo upokojencev Cerklje

Vsak ponedeljek • galerija Večnamenske športne dvorane Cerklje, ob 17. uri

NAMIZNI TENIS

Organizator: Društvo upokojencev Cerklje

Vsak torek • Picerija Pod Jenkovo lipo, ob 17. uri

ROČNA DELA

Organizator: Društvo upokojencev Cerklje

Ponedeljek, 2. marec • sejna soba Občine Cerklje na Gorenjskem, 
ob 17. uri

DELAVNICA ZA SOUSTVARJANJE PRIPRAVE STRATEGIJE RAZVOJA 
OBČINE – TEMA KAKOVOST BIVANJA

Torek, 3. marec • Večnamenska športna dvorana Cerklje, ob 7. uri

KRVODAJALSKA AKCIJA 

z odvzemom krvi za zdrave krajane med 18. in 65. letom

Organizator: Rdeči križ Cerklje

Torek, 3. marec • sejna soba Občine Cerklje na Gorenjskem, ob 17. uri

DELAVNICA ZA SOUSTVARJANJE PRIPRAVE STRATEGIJE RAZVOJA 
OBČINE – TEMA DRUŠTVENE DEJAVNOSTI

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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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

R
O

O
F-

R
R

, 
d.

o.
o.

ErjavšekZvone,s.p.
Slovenskac.39,4207CERKLJE

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

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

Petek, 14. marec • Kulturni hram Ignacija Borštnika, ob 10. uri

GLEDALIŠKA PREDSTAVA JANKO IN METKA

Organizator: Zabavno je

Petek, 14. marec • Večnamenska športna dvorana Cerklje, ob 14. uri

OBČNI ZBOR DRUŠTVA UPOKOJENCEV CERKLJE 

Organizator: Društvo upokojencev Cerklje

Sobota, 14. marec • Kulturni hram Ignacija Borštnika, ob 19.30

KOMEDIJA: UMETNIK NA POISKANJU

Organizator: KUD Pod lipo Adergas

Nedelja, 15. marec • Kulturni hram Ignacija Borštnika, ob 16. uri

KOMEDIJA: UMETNIK NA POISKANJU

Organizator: KUD Pod lipo Adergas

Torek, 17. marec • Osnovna šola Davorina Jenka, ob 8.45 za šolarje, ob 
18. uri za izven

DOBRODELNI KONCERT PODARIM TI PESEM

Organizator: OŠ Davorina Jenka

Sobota, 21. marec • v prostorih Občine Cerklje, ob 7. uri

MERITVE KRVNEGA TLAKA; SLADKORJA IN HOLESTEROLA V KRVI

Organizator: Rdeči križ Cerklje

Nedelja, 22. marec • Kulturna dvorana Adergas, ob 15. uri

OTROŠKA IGRICA IN PROSLAVA ZA MATERINSKI DAN

Organizator: KUD Pod lipo Adergas

S februarjem imajo dijaki, študenti ter dijaki in študenti s statu-
som registriranega športnika, možnost nakupa subvencionirane 
vozovnice, ki velja na vseh registriranih medkrajevnih linijah v 
avtobusnem in železniškem prometu. Dijakom in študentom, ki 
so hkrati tudi registrirani športniki, poleg relacije med krajem 
bivanja in šolo ali fakulteto zdaj vozovnica Slovenija omogoča 
potovanja na vadbe, tekmovanja in druge aktivnosti po celi Slo-
veniji. Tako kot doslej registrirani športniki plačajo bodisi meseč-
no, polletno ali letno subvencionirano vozovnico za relacijo od 
doma do kraja izobraževanja. Vozovnico lahko pridobijo v celoti 
na digitalen način. Vloga za izdajo subvencionirane vozovnice 
je na voljo v elektronski obliki, na spletni stani eUprave, spletni 
nakup pa dijaki in študentje lahko opravijo pri izbranem prevo-
zniku. Vlogo pa lahko oddajo tudi na prodajnem mestu enega 
od izvajalcev javnega linijskega prevoza potnikov. Registrirani 
športnik, ki ima status dijaka ali študenta in doslej ni imel sub-
vencionirane vozovnice, mora oddati vlogo za subvencionirano 
vozovnico. Registrirani športnik na spletni strani Olimpijskega 
komiteja Slovenije preveri ali je pravilno vpisan v evidenci regi-
striranih športnikov in bo lahko uveljavil pravico do vozovnice 
Slovenija. Če v evidenci ni njegovega imena ali so podatki na-
pačni (na primer napačno zapisano ime, priimek in drugi podat-
ki), se upravičenec obrne na panožno zvezo, kjer je registriran 
športnik vpisan. Več informacij pri matični panožni športni zvezi 
oz. pri Olimpijskem komiteju Slovenije in ponudnikih prevoza.

Subvencije tudi za športnike 



 
 

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

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

Spremljajte naše aktivnosti tudi na naši facebook strani 

    ŠOPKE 
   REZANO CVETJE
   LONČNICE
   POROČNE ARANŽMAJE
   ARANŽIRANJE DARIL
   ŽALNI PROGRAM

DOMAČA  
ŠPAJZA:

    DOMAČI PIŠKOTI     DOMAČI ŠTRUKLJI
    DOMAČI SOKOVI, LIKERJI      KAVA ...

V CVETLIČARNI NUDIMO:

        VELIKA IZBIRA        
        SEMEN  
        RAZLIČNIH  
PROIZVAJALCEV

ČEBULČEK  
RAZLIČNIH  
SORT

SEMENSKI KROMPIR IN KORUZA – SPREJEMAMO NAROČILA.

SUV Renault 
Novi CAPTUR, KADJAR in KOLEOS

Paket zimskih pnevmatik*

Obvezno in osnovno kasko  
zavarovanje za 99 €**

5 let podaljšanega jamstva*** 

 Že za  
13.790 €*

*Podana maloprodajna cena (MPC) je neobvezujoča priporočena cena in vključuje 22-odstotni DDV in DMV. Cena velja za model Renault Captur Life TCe 100 s paketom Cool (klima, radio), z že vključenim rednim popus-
tom v višini 800 € ter dodatnim popustom v višini 400 € za nakup prek Renault financiranja. Ob nakupu prejmete brezplačen paket zimskih pnevmatik. **Ob nakupu avtomobila preko Renault Financiranja prejmete prvo 
leto subvencionirano obvezno in osnovno kasko zavarovanje za 99 € in bon za obnovo zavarovanja v višini 150 € v naslednjem letu. Pogoj za pridobitev omenjenih ugodnosti je obnova avtomobilskega zavarovanja v 
naslednjem letu preko Renault Financiranja. ***5 let jamstva ob nakupu avtomobila prek Renault Financiranja obsega 2 leti tovarniške garancije in podaljšano jamstvo za 3., 4., in 5. leto ali 100.000 km, karkoli se zgodi 
prej. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija d.o.o., Dunajska 22, 1000 Ljubljana.
Poraba pri mešanem ciklu: 4,6 – 7,3 l/100 km. Emisije CO2: 122 – 183 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6Dt. Emisija NOx: 0,0217 – 0,055 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00004 – 0,00084 g/km. Število delcev (x1011): 
00,03 – 1,87. 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

Vaš trgovec v Ljubljani
AVTOHIŠA IN NJENO URADNO IME
Naslov trgovca v eni vrstici

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


