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predstavljeni
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Uvodna poglavja
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pasme oz. križanca
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rej od valjenja,
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in jajc. Veliko
pozornosti so
avtorji namenili
tudi prehrani.
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Investicije potekajo tudi v poletnih mesecih
Z županom Francem Čebuljem smo se pogovarjali o spremembah, ki sta
jih prenesla zadnja rebalansa proračuna, o aktualnih investicijah, ki trenutno
potekajo v občinah, pa tudi o odprtju zdravstvenega doma, ki je napovedano
za konec avgusta.
ALEŠ SENOŽETNIK

• Občinski svet je na zadnjih dveh sejah potrdil dva rebalansa letošnjega proračuna. Zakaj sta bila potrebna?
Z rebalansoma smo zagotovili zadostna sredstva na posameznih proračunskih postavkah za številne projekte, ki so
v pripravi ali v izvedbi. Precej sredstev smo namenili za
obnovo ali novo ureditev cest, tudi manj prometnih, ki so
seveda priljubljene med kolesarji. Investicijsko vzdrževanje del se bo nadaljevalo na cestah v vaseh Sidraž ter v Velesovem in Šmartno–Glinje. Cene asfalta so na trgu trenutno nižje, zato smo se odločili, da pripravimo nov dvoletni
program za investicijsko vzdrževanje cest, med katerimi
bo obnovljenih več cest, tudi cesta Lahovče–Nasovče, cesta
Zg. Brnik–Sp. Brnik–Vopovlje itd. v skupni dolžini skoraj 16
kilometrov.
V pripravi so javni razpisi za izgradnjo krožišča na Trati pri
Velesovem, izgradnjo kanalizacije v vaseh Dvorje in Grad
skupaj z drugo komunalno infrastrukturo.
V času epidemije covida-19 so v zaključni fazi dela potekala na naslednjih gradbiščih: urejanje vodne struge v
vasi Velesovo skupaj z ureditvijo pohodnih mrež in javne
razsvetljave, celotna preureditev trga v vasi Cerklje, gradnja kanalizacije v vasi Zalog skupaj z gradnjo pločnikov in
javne razsvetljave.
• Skoraj ste že dokončali ureditev središča Cerkelj. Trenutno poteka prenova parkirišča nasproti občinske stavbe. Kakšen bo režim parkiranja?
Občinskemu svetu bom predlagal sprejem odloka o parkirnem redu v občini Cerklje. Ko bo trg v središču Cerkelj
urejen, bomo po vsej verjetnosti uvedli modre cone, v kateri bi bilo za krajši čas parkiranje brezplačno. Če se bo
izkazalo, da vozniki ne upoštevajo kratkotrajnega parkiranja in bodo to začeli izkoriščati, bomo uvedli parkomat,
seveda takega, ki bo vračal denar. Z uvedbo parkomata
želimo vzpostaviti mirujoči prometni režim, ne služiti. Dogaja se namreč, da so določeni avtomobili tudi po ves dan
na parkiriščih, zmanjkuje pa parkirnih mest za občane, ki
gredo po opravkih. V tem trenutku sicer še ne morem reči,
na katerih parkiriščih bomo uvedli takšen režim parkiranja, skoraj zagotovo pa na parkirišču, ki ga ravno obnavljamo, ob občinskem poslopju, morda tudi pred Marijinim
vrtcem.
• Svetniki so na junijski seji obravnavali tudi nove cene
komunalnih storitev. Predlagali ste, da predlagano po-

Župan Franc Čebulj / Foto: arhiv Občine Cerklje
višanje cene odvajanja odpadnih komunalnih voda zavrnejo. Zakaj?
Ob preučevanju predlaganega novega elaborata o cenah
storitev odvajanja komunalne vode in padavinske vode
z javnih površin v občini Cerklje na Gorenjskem, ki so ga
pripravili na Komunali Kranj, sem ugotovil precej nejasnosti, zlasti ob primerjavi cen z drugimi občinami. Odpadne komunalne vode z območja občine Cerklje se čistijo
na čistilni napravi v Domžalah. V CČN Domžale je storitev
čiščenja še enkrat cenejša kot denimo v občinah Naklo
in Šenčur. Ob predlaganem gradivu občinskemu svetu je
bilo ugotovljeno, da je bila predlagana cena odvajanja komunalnih voda za občino Cerklje za devet evrov višja kot
v prej omenjenih občinah. To je bil glavni razlog, da sem
Julij 2020 / številka 3
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občinskemu svetu predlagal zavrnitev
sprejema elaborata, kar so svetniki
tudi upoštevali.
Hkrati pa je občinski svet potrdil tudi
nove cene oskrbe s pitno vodo. Problem je nastal pred dvema letoma,
v času vodstva prejšnjega direktorja
Komunale Kranj, ko je bilo že jasno,
da cene ne pokrivajo vseh stroškov,
predvsem zaradi izgradnje novih hišnih priključkov. Občine smo namreč
v precej intenzivnem investicijskem
ciklu in sočasno ob poteku gradnje
oz. obnove cestišč se obnavlja tudi vodovodno omrežje, hkrati pa tudi komunalno podjetje menja vodovodne
priključke. Ugotovljeno je, da je bilo v
zadnjem času tudi veliko novih individualnih novogradenj. Le v Cerkljah
bomo letos zgradili 211 vodovodnih
priključkov. Zato smo občine ustanoviteljice sklenile, da se povišajo cene
oskrbe s pitno vodo. Do sedaj je bila
cena pitne vode 13,58 evra, po novem
pa se bo cena vode za eno leto povišala, in bo znašala 17,45 evra. Predvidevamo, da se bo po letu dni investicijski cikel znova umiril, zato se bo cena
po enem letu znižala in bo znašala
15,84 evra.
• Začenjate gradnjo krvavškega vodovoda in še nekaterih drugih večjih
investicij v občini.
V občini poteka ogromno investicij, zaradi česar so uslužbenci v teh
dneh zelo zaposleni. Gradnja odseka
krvavškega vodovoda od Grada proti
spodnji postaji žičnice na Krvavec in
proti zajetju se je v teh dneh že začela. Po predvidevanju je tudi v tem primeru začetek gradnje naporen, saj se
skuša naročnika, torej občino, izigrati glede kakovosti materialov, a ostajamo neizprosni in bomo zahtevali
vse tisto, kar je bilo zahtevano v javnem naročilu. Ne nazadnje imamo
za projekt zagotovljena tudi evropska
sredstva, tako moramo biti pri izvedbi in vseh postopkih zelo previdni.
Zagotovo bo najtežji odsek gradnje
skozi kanjon proti spodnji postaji žičnice, saj je na trasi precej mostov, ki
se lahko sesedejo in bo treba zgraditi
nove. V tem primeru sem predlagal,
da bi zgradili montažne mostove, ki
so za razliko od betonskih hitro povoJulij 2020 / številka 3

zni. S tem tudi ne bomo ovirali prometa bolj, kot je treba.
Krajši odseki dela krvavškega vodovoda, ki so bili v preteklosti že
zgrajeni, so v Gradu, delu Dvorij (v
sklopu gradnje projekta Kanalizacija
Cerklje), v Zalogu in delu Zgornjega
Brnika. Na omenjenih odsekih upamo, da nam bo uspelo že vložena
sredstva pridobiti povrnjena z odobritvijo celotnega projekta in s tem
sofinanciranje krvavškega vodovoda.
Krvavški vodovodni sistem je medregijski projekt in ga gradimo skupaj z
Mestno občino Kranj, Občino Šenčur,
Občino Komenda in Občino Vodice.
Za izgradnjo 25 kilometrov vodovoda
pa imamo na voljo še nekaj več kot
šeststo dni.
A kot rečeno, potekajo tudi druge investicije. V teh dneh začenjamo gradnjo oziroma obnovo celotne komunalne infrastrukture z vodovodom in
kanalizacijo na relaciji med Pšenično
Polico in Poženikom ter Šmartnim in
Pšato. Oba projekta sta vredna okoli
2,6 milijona evrov. Skupaj bomo zgradili blizu pet kilometrov infrastrukture, samo v Šmartnem okoli sedemsto
metrov, v Poženiku in Pšenični Polici po približno 1,5 kilometra, v Pšati
pa okoli sedemsto metrov. Tako kot
vselej bomo tudi na tem delu občine
hkrati urejali tudi spremljajočo infrastrukturo.
S tem bodo do konca mandata komunalno opremljena bolj ali manj vsa
območja v nižinskem delu občine, z
izjemo Cerkljanske Dobrave.
• Nekaj sredstev ste namenili tudi
za obnovo kulturne in sakralne dediščine.
Prav nedavnim je restavrator dokončal
konservatorsko-restavratorska
dela na stranskem oltarju sv. Štefana v cerkvi Marijinega oznanjenja v
Adergasu. Obnovo oltarja, ki je skupaj
še z drugimi restavratorskimi deli
stala nekaj več kot 76 tisoč evrov, sta
financirala Občina Cerklje in ministrstvo za kulturo. Poleg tega smo uredili
tudi zvonik cerkve svete Marjete na
Trati, prav v tem času pa potekajo dela
na zvoniku cerkve na Spodnjem Brniku. Omenil bi še, da občina že več let
s pomočjo javnih razpisov sofinanci-

ra do petdeset odstotkov nepovratnih
sredstev za namen obnove sakralnih
objektov.
• Vse bližje je tudi odprtje Zdravs
tvenega doma Cerklje.
Pred dnevi smo dobili uporabno dovoljenje, vsa soglasja ima tudi že lekarna. Pripravljamo se na razpis za
podelitev koncesije za drugega splošnega in družinskega zdravnika v
zdravstvenem domu. Zavod za zdravstveno zavarovanje je že podal pozitivno mnenje, tako da čakamo le še
soglasje ministrstva za zdravje, nato
pa bomo objavili razpis in upam,
da bomo jeseni že imeli izbranega
zdravnika. Poleg dveh zdravnikov
splošne medicine bodo v zdravstvenem domu delovali tudi pediater in
zobna ambulanta ter pulmologinja
in fizioterapevt. Uradno odprtje doma
in preostale infrastrukture, ki je bila
zgrajena v zadnjem času, predvidevamo v soboto, 29. avgusta. A glede
na to, da je situacija zaradi epidemije
covida-19 vedno bolj neugodna, bomo
videli, ali jo bomo lahko sploh izpeljali. Ne glede na vse pa bi si želel, da
bi bilo v naši občini več odprtij, ki bi
jih lahko na stroške občine pripravile
vaške skupnosti, saj je to tudi odlična priložnost, da se vaščani srečajo
in pogovorijo. Včasih je bilo tega več,
upam, da prihajajo boljši časi in bo to
znova mogoče.
• Uspelo pa vam je v Cerklje pripeljati enega najbolj odmevnih športnih dogodkov v tem času – državno
prvenstvo v cestnem kolesarstvu.
Kolesarska zveza se je na nas obrnila
s prošnjo, ali lahko gostimo del dirke,
in seveda smo bili takoj za. Največja
skrb je bila, da pravočasno asfaltiramo cesto skozi Cerklje, da ne bi bilo
treba spreminjati trase dirke. Na koncu se je izkazalo, da nam je vsem skupaj uspelo pripraviti zares veličasten
dogodek, ki je bil tudi odlična promocija za našo občino. Ob večkilometrski
kolesarski trasi je Tadeja Pogačarja,
Primoža Rogliča in druge kolesarje
spremljalo več tisoč navijačev, ogromno pa jih je bilo tudi na zaključnem vzponu na Ambrožu. Mislim, da
nam je vsem skupaj uspelo pričarati
odlično vzdušje.
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Tebi v pozdrav,
domovina
Osrednja občinska
slovesnost ob dnevu
državnosti je ob pestrem
kulturnem programu
domačih društev in
ustvarjalcev potekala
v Adergasu.
ALEŠ SENOŽETNIK
V izjemnem ambientu v Adergasu so
se v občini Cerklje po maši za domovino, ki jo je daroval župnik Slavko
Kalan, s proslavo na predvečer dneva
državnosti poklonili spominom na
dogodke slovenskega osamosvajanja
pred 29 leti. Pester kulturni program z
glasbo, pesmijo in recitali so pripravili
člani domačega KUD Pod lipo Adergas,
Godba Cerklje, Komorni moški pevski
zbor Davorina Jenka ter Mladinski
zbor Adergas.
Zbrane je na prizorišču, v parku pred
cerkvijo, nagovoril slavnostni govor-

nik, župan Franc Čebulj. V svojem govoru je spomnil tudi na dogodke, ki so
se pred 29 leti odvijali na tleh občine,
ko so letala jugoslovanske armade
raketirala oddajnik na Krvavcu in je
med spopadom na letališču življenje
izgubil tudi občan Cerkelj. Dotaknil pa
se je tudi prehojene poti in sedanjega
časa: »V teh letih se je dogajalo marsikaj, česar nismo pričakovali, in tudi v
teh trenutkih se dogaja tisto, česar si
ne želimo. Želeli bi si drugačen odnos
med nami, Slovenci, tako med politiki kot med državljani, med občani in
občankami.« Dejal je, da so v občini
Cerklje ves čas stopali po poti razvo-

ja, zaradi česar jim priznanje izrekajo
tudi obiskovalci od drugje. Kot je dejal
Čebulj, bi bilo smiselno, da bi nekaj
miselnosti, ki jo premorejo v Cerkljah,
prenesli tudi na raven države, kjer
smo priče neprimernih razprav ter
žaljenja v vrhu slovenske politike. »Ne
prenesem, da se nekomu dela krivica,
da se nekoga žali in o njem laže, ne
glede na to, iz katere politične opcije
prihaja,« je povedal cerkljanski župan, ki je misel sklenil z besedami:
»Vse to gledajo danes mladi, naši otroci. Kako naj imajo spoštovanje do
kogarkoli v tej državi, ki predstavlja
neko voljeno osebo?«

Kolesarski poligon privablja mlade
Nova pridobitev v Dvorjah predstavlja odlično obliko rekreacije na prostem.
ALEŠ SENOŽETNIK
Dvorje so bogatejše za kolesarski poligon, ki ga navdušenci te vrste rekreacije poznajo tudi pod angleškim imenom pumptrack. Že v prvih dneh po
dokončanju del je naletel na številne
pozitivne odzive predvsem med mladimi. Gre za asfaltiran poligon, ki je
sestavljen iz zavojev in zaobljenih grbin, kar kolesarjem omogoča zabavno
in atraktivno obliko vadbe. Uporaba
poligona, za katerega je občina odštela približno 85 tisoč evrov, je brezplačna in na voljo vsem, ki si je želijo.
Julij 2020 / številka 3
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Asfaltiran zadnji makadamski odsek v občini
Z odprtjem ceste med Cerkljansko Dobravo in Vrhovjem so v občini Cerklje
asfaltirali še zadnji odsek makadamske ceste.
ALEŠ SENOŽETNIK
Da je bil minuli petek za prebivalce
Vrhovja, Viševce in Tunjic res »dogodek
stoletja«, kot je dejal predsednik Krajevne skupnosti Tunjice Valentin Zabavnik, so se strinjali verjetno vsi prisotni.
Minuli petek so namreč na Vrhovju
odprli cesto med Cerkljansko Dobravo in Tunjicami v kamniški občini.
3,5-kilometrski odsek do Vrhovja je
občino Cerklje stal 505 tisoč evrov; 430
tisoč evrov so občino stali asfaltna
prevleka, ureditev odvodnjavanja, zidovi in zložbe ter prometna ureditev,
dodatnih 75 tisoč evrov pa so že pred
dvema letoma namenili za sanacijo
ceste z gramozom v količini 7.500 kubičnih metrov. Ker so z asfaltiranjem
dodatnih šeststo metrov ceste proti
Tunjicam k projektu pristopili tudi v
Občini Kamnik, pa so povezali kraje
vseh zaselkov v obeh občinah.
V občini Cerklje so tako asfaltirali še
zadnje kilometre občinskih cest. Kot
je dejal župan Franc Čebulj, so vsa leta
sledili cilju, da obnavljajo ceste tudi po
hribovitem delu občine, s čimer prebi-

Odprtje ceste so pospremili tudi številni gostje in domačini. V ospredju kamniški in
cerkljanski župan Matej Slapar in Franc Čebulj.
valce povezujejo med seboj, hkrati pa
zmanjšujejo tudi stroške vzdrževanja. V
prejšnjih 26 letih so poleg zadnje investicije namreč zgolj v vzdrževanje ceste
med Cerkljansko Dobravo in Vrhovjem
vložili okoli sedemsto tisoč evrov.
Tako cerkljanski kot kamniški župan
Matej Slapar sta se strinjala, da občini

med seboj dobro sodelujeta, kar sta v
preteklosti že večkrat pokazali s podobnimi projekti. »Imamo dva župana, ki
razumeta podeželje. Ceste med seboj povezujejo različne ljudi. Upam, da bomo
v prihodnje še veliko povezovali,« pa je
dejal minister za obrambo Matej Tonin,
ki se je prav tako udeležil odprtja.

Krajši delovni čas pošte v Cerkljah
Skrajšan delovni čas poslovalnice Pošte Slovenija v Cerkljah razburja občane.
ALEŠ SENOŽETNIK
Pošta v Cerkljah je od julija dalje odprta med tednom zgolj
od 9. do 17. ure, z izjemo ob sredah, ko je odprta do 18. ure.
Spremenjen delovni čas v nejevoljo spravlja občane, saj se
številni z dela vračajo šele v poznih popoldanskih urah,
zaradi česar precej težje ali pa sploh ne morejo več ujeti
obratovalnega časa poštne poslovalnice. Zaradi spremembe
poslovanja pošte protestirajo tudi na občinski upravi, kjer
so na vodstvo Pošte Slovenije naslovili pismo, naj ohrani
prejšnji delovni ter s tem občanom omogoči, da bodo njene
storitve koristili tudi pozno popoldan. Za pojasnilo smo zapJulij 2020 / številka 3

rosili tudi Pošto Slovenije, kjer so sicer 4. julija spremenili
poslovanje več poslovalnic po Sloveniji. Kot pravijo, vse več
uporabnikov uporablja mrežo alternativnih sprejemno-izročilnih mest, zaradi česar storitve na poštnih okencih upadajo. Dodatno težo k odločitvi o skrajšanem delovnem času
so prinesle tudi razmere, povezane z epidemijo covid-19. Kot
dodajajo, še vedno zagotavljajo dostopnost uporabnikov do
poštnih poslovalnic drugod v regiji tako med tednom kot
tudi ob sobotah.
Na Občini Cerklje na kritike občank in občanov odgovarjajo,
da se bodo zavzemali za delovni čas, kot je veljal do sedaj,
torej med tednom od 8. do 18. ure.
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Gasilci Zgornjega Brnika imajo novo vozilo
Člani Prostovoljnega gasilskega društva Zgornji Brnik so v četrtek, 4. junija,
prevzeli novo gasilsko vozilo GVM 1 Peugeot Boxer, ki bo služilo za prevoz gasilcev.
JANEZ KUHAR
Gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Zgornji Brnik so
ponosni na novo pridobitev, je povedal njihov predsednik
Aleš Jenko, ter petindvajsetim operativnim članom in
gostom, ki so prisostvovali prevzemu in krajši slovesnosti,
predstavil novo opremo v novem gasilskem avtu GVM 1.
Vozilo so naročili novembra lanskega leta. V nagovoru je
Jenko med drugim povedal, da v društvu uspešno delujejo
gasilci vseh generacij od pionirjev do veteranov. PGD Zgornji Brnik je bilo ustanovljeno 8. marca 1908. Danes je v društvo včlanjenih 357 članov, od tega kar 119 žensk.
Zavedajo se, da je potrebno za uspešno delo veliko odrekanja in žrtvovanja svojega prostega časa tako za udeležbo
na intervencijah, vajah, tekmovanjih in ne nazadnje tudi
na delovnih akcijah. Zgornjebrniški gasilci se ves čas tudi
usposabljajo, da lahko sledijo vsemu napredku. Posebej se
je predsednik brniških gasilcev zahvalil za pomoč Občini
Cerklje na Gorenjskem in njenemu županu Francu Čebulju
ter Gasilski zvezi Cerklje.
Med gosti na slovesnosti so bili poleg župana Občine
Cerklje na Gorenjskem Franca Čebulja, ki je pohvalil dosedanje delo društva in gasilcem zaželel varno vožnjo z no-

Nova pridobitev gasilcev z Zgornjega Brnika 			
vim vozilom, tudi predsednik in poveljnik Gasilske zveze
Cerklje Blaž Kaplenik in Metod Kropar, poveljnik Civilne
zaščite Občine Cerklje Marjan Luskovec ter predstavniki
gasilcev iz PGD Spodnji Brnik - Vopovlje.

Obnovljene Cerklje čakajo na odprtje
Če bodo razmere dopuščale, bo odprtje vseh investicij v središču Cerkelj, vključno
z odprtjem zdravstvenega doma, potekalo 29. avgusta.
ALEŠ SENOŽETNIK
Junija je potekalo asfaltiranje državne ceste skozi središče
Cerkelj. Novo asfaltno prevleko so dobile Slovenska cesta,
Trg Davorina Jenka, Krvavška cesta ter Ulica Franca Barleta. Občina je namreč že pred časom v celoti obnovila oz.
zgradila komunalno infrastrukturo v Cerkljah, vključno z
vodovodom in kanalizacijo, ob zaključku del pa so cesto
preplastili le s spodnjim slojem grobega asfalta. Že pred
časom so središče Cerkelj na novo ozelenili. V teh dneh poteka urejanje parkirišča nasproti občinske zgradbe, delavci
pa urejajo tudi dostop do obnovljenih mrliških vežic.
Uradno odprtje vseh novih pridobitev v Cerkljah, vključno
z novim zdravstvenim domom, bo v soboto, 29. avgusta. A
kot poudarjajo na občinski upravi, le v primeru, da bodo
razmere, povezane z epidemijo covida-19, to omogočale.

Asfaltiranje središča Cerkelj / Foto: Janez Kuhar			
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Ogromno vlagamo v promocijo Cerkelj
Epidemija covida-19 je dodobra zarezala tudi v cerkljanski turizem. O posledicah
koronakrize in načrtih, s katerimi želijo pritegniti predvsem slovenske
pa tudi tuje goste, smo se pogovarjali z direktorjem Zavoda za turizem Cerklje
Tomažem Tolarjem.
ALEŠ SENOŽETNIK

• Kakšne so posledice epidemije na turizem v občini
Cerklje, ki se verjetno že kažejo tudi pri vas?
V prvih petih mesecih letošnjega leta, torej od januarja do
maja, smo zabeležili dobrih štirideset odstotkov manj nočitev kot v enakem obdobju lani. Upad nočitev je še posebno drastičen v aprilu in maju, ko je praktično ves svet, in z
njim seveda tudi Slovenija, obstal.
• Kako se s krizo spopadajo ponudniki turističnih storitev v občini?
Mislim, da se spopadajo z enakimi skrbmi kot vsi drugi
delavci v turizmu, tako v državi kot v svetu, torej kako
pritegniti gosta kljub težkim razmeram, v katerih smo se
znašli. Dobrodošlo je, da je država ponudila roko v obliki
pomoči. Tisti, ki imajo zaposlene, so jih dali na čakanje,
kar je v veliki meri pomenilo, da se ohranjajo delovna
mesta, saj bi marsikje verjetno sicer prišlo do odpuščanj.
Zdaj pa vsi mrzlično iščemo načine, kako ljudi prepričati,
da bi turistične bone porabili pri nas. Vemo, da trenutno
največje zanimanje za koriščenje bonov vlada za destinacije ob morju in toplice, a sem prepričan, da je veliko tudi
takšnih, ki si želijo dopust preživeti v bolj odmaknjenih,
hribovitih krajih, kot so naši v Cerkljah.
• Kaj ste za promocijo cerkljanskega turizma postorili v
Zavodu za turizem Cerklje?
Ogromno vlagamo v promocijo Cerkelj kot turistične destinacije. Aktivni smo v vseh medijih, tako na digitalnih
platformah, tiskanih edicijah kot na televiziji in radiu. Poskusili bomo tudi prek turističnih agencij, ki so zelo aktivne pri nagovarjanju slovenskega gosta. Potencialne goste
nagovarjamo tudi na družbenih medijih, kot sta Facebook
in Instagram ter spletnih straneh drugih ponudnikov, pri
promociji pa smo k sodelovanju povabili tudi priznanega
strokovnjaka s področja turizma, s katerim smo oblikovali
inovativno kampanjo. Ponudnike nagovarjamo k pripravi
paketov, tako da bomo skušali s paketno ponudbo prodreti
do agencij in s tem do gostov. Povezujemo se tudi z drugimi zavodi, lani pa smo postali polnopravni član Združenja
Kamniško-Savinjske Alpe, prek katerega tudi promoviramo cerkljansko turistično ponudbo.
Veseli smo, da smo dobili bronasti znak Slovenia Green
Destination, ki nas umešča na zemljevid trajnostnih destinacij. Kot vemo, je za vse več gostov pomemben tudi ta
vidik. Certifikat se podeljuje tudi za turistične namestitve,
Julij 2020 / številka 3

kopališča in druge objekte, zato poskušamo za pridobitev
nagovoriti tudi kakšnega od naših namestitvenih objektov, še zlasti glede na to, da kandidaturo prek sredstev
Evropske unije sofinancira ministrstvo za gospodarstvo.
• Koliko letos računate na tuje goste?
Ravno včeraj (pogovor je potekal v petek, 3. julija, op. a.)
se je v naših prostorih oglasila družina iz Nemčije, ki dopustuje pri nas, pa tudi sicer sem v občini opazil več tujih
registrskih oznak na avtomobilih, kar kaže na to, da tuji
gostje so, seveda pa jih je manj kot v preteklih letih, ko
so ustvarili glavnino vseh nočitev v občini. Veliko svojih
promocijskih aktivnosti namenjamo tudi trgom čez mejo,
v severni Italiji, Spodnji Avstriji, na Češkem, Madžarskem,
Hrvaškem. Sicer pa bomo letos precej odvisni tudi od dnevnih domačih gostov. Veliko jih sem pride kolesarit, planinarit ali okušat našo kulinariko.
• S kakšno sezono bi bili zadovoljni?
Zadnja leta smo spremljali rekordne sezone, letos pa nekateri ocenjujejo, da naj bi turizem beležil od 60- do 86-odstotni upad. Mislim, da bomo lahko zadovoljni, če bomo
dosegli od petdeset do šestdeset odstotkov lanskega obsega
nočitev.
• Večjih prireditev v občini pa najverjetneje ne bo …
Odpovedali smo se že Rokovemu sejmu. Želimo si kljub
vsemu izpeljati Dan športa, ki smo ga lani organizirali
prvič in je bil lepo sprejet. Upamo, da bomo lahko organizirali tudi Naj pridelek, a je situacija trenutno še zelo
nejasna. Vsekakor pa smo veseli, da nam je uspelo gostiti
državno prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Fascinantno je
bilo, koliko navijačev se je zbralo in kako lep dogodek smo
vsi skupaj ustvarili.

Uspešni učenci generacije 2011–2020, na levi cerkljanski župan Franc Čebulj in na desni ravnatelj OŠ Davorina Jenka Boštjan
Mohorič / Foto: Primož Pičulin

Uspešni učenci pri županu
Cerkljanski župan Franc Čebulj je drugi petek v juniju v veliki sejni sobi občinske
stavbe sprejel uspešne učence Osnovne šole Davorina Jenka.
MAŠA LIKOSAR
V generaciji 2011–2020 je vseh devet
razredov z odličnim uspehom zaključilo 17 učencev, od tega 11 deklet in 6
fantov. To so: Ana Gregorc, Adrijana
Slemc in Tadej Vertnik iz 9. a, Matija Demšar, Ana Rupnik in Jan Udir iz
9. b, Nastja Ambrož, Nuša Boljtežar,
Ožbej Jenko, Patricija Markun, Sara
Merjasec in Zara Sušnik iz 9. c ter
Iris Ambrož, Vid Brezar, Tadej Fritz,
Lucija Kunstelj in Maša Ljubeljšek iz
9. d. Njihova skupna povprečna ocena zadnjega razreda osnovnošolske-

ga šolanja je bila 4,8. »V življenju je
poleg znanja pomembno pridobivati
tudi izkušnje. Le tako boste postali najuspešnejši, saj je treba znanje
enkrat prenesti v delo,« je učencem
svetoval župan Franc Čebulj ter učence za uspešnost obdaril s priznanji in
spominskimi darili.
Uspešne učenke in učenci so nam
zaupali, kje bodo nadaljevali šolanje.
Večina, kar dvanajst, se jih je odločila za Gimnazijo Kranj, dve učenki za
Škofijsko klasično gimnazijo, ena za
Biotehniško gimnazijo v Naklem, en
učenec za Tehniško gimnazijo Kranj

Šola in koronavirus
Objavljamo enega od spisov, ki je
nastal v času epidemije covida-19,
ko je pouk potekal na daljavo.

DRAGI KORONAVIRUS!
Pozdravljen, virus. Kako si kaj? No,
mi nismo najbolje. Pa veš, kdo je kriv
zato? Zate imam nekaj vprašanj in
prošenj. Od kod si se pravzaprav vzel?
Že tretji teden moram biti doma in se
dolgočasiti. Že dva tedna nisem videl
svojih prijateljev. Šolske obveznosti pa
moram ravno tako opravljati. To se

dogaja večini ljudi na svetu. Se čudiš,
kajne? Le zakaj? Naj ti vljudno povem,
da si kriv ti. Ljudje zaradi tebe umirajo, morajo biti v bolnicah, zaprti v
stanovanjih ... Lahko, lepo prosim,
odnehaš? Ti je dolgčas in zato razgrajaš po svetu? Saj te razumem. Imaš
na milijone prijateljev, a kaj, ko so to
sami tvoji dvojniki. Saj se lahko igraš
z drugimi virusi, samo odpelji jih iz
naše atmosfere. Vsi skupaj ti bomo
zelo hvaležni. Morda si nam hotel le
kaj pokazati. Na primer, kako zaradi
naših malomarnih dejanj trpi nara-

in eden za kemijsko šolo v Ljubljani.
Adrijani Slemc s Spodnjega Brnika
bodo iz osnovnošolskih dni v spominu najbolj ostali izleti in obšolske dejavnosti. »Vedno sem imela rada svoj
razred, saj smo se zelo lepo razumeli,« je dejala in dodala: »Za najboljši
šolski uspeh je bilo bistvo, da sem se
redno udeleževala pouka in poslušala učiteljico.« Ana Rupnik iz Cerkelj
pa je še dodala, da jo je osnovna šola
naučila predvsem zavedanja, kako
pomembno je znanje in da samo z
njim lahko postaneš v življenju uspešen.
va. Če si hotel pokazati to, smo nekateri že dojeli. Včasih, ko zvečer ležim v
postelji, premišljujem, kako bi lahko
sam pripomogel k manj onesnaženemu okolju. Ampak še vseeno si se
tega lotil na precej krut način. Prosim, pusti tiste, ki se trudimo, da bi
čim manj onesnaževali naravo, in si
pojdi raje ogledat pljuča tistih, ki bi
lahko zelo zelo veliko pripomogli k
čistejšemu okolju. Na pismo ti ni treba odgovarjati, zato te pa prosim, da
nas pustiš pri miru. Zaradi mene lahko ostaneš na Zemlji, le da nas pustiš,
da bomo lahko normalno živeli naprej. Že vnaprej se ti zahvaljujem. Lep
pozdrav, Nejc Tolar
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DMC: prostor srečevanja za vse generacije
Družinski in mladinski center Cerklje predstavlja zbirališče vseh generacij v
občini. O številnih dejavnostih pa tudi načrtih v času epidemije covida-19 smo se
pogovarjali s strokovno vodjo programa Ireno Zajec in mentorico Andrejo Urh.

Družinski in mladinski center Cerklje oziroma DMC, kot
se radi imenujejo, je bil takrat še pod imenom Mladinski center ustanovljen leta 2005 in je bil sprva namenjen
druženju mladih. Ker pa ga je obiskovalo vse več staršev
pa tudi starih staršev, so se leta 2010 imenu dodali še pridevnik družinski. Kot pravijo, so pri njih dobrodošli vsi, ne
glede na nacionalno ali versko pripadnost. Njihovo vodilo
pa je, da ustvarjajo raznolik, zabaven in poučen program,
v katerem so se ustalili učna pomoč, tečaji angleščine in
nemščine, pogovori za pare, igralne urice za predšolske
otroke, ustvarjalne delavnice za šolske otroke, delavnice za osebnostno rast mladih in predavanja. Sodelujejo z
različnimi organizacijami v občini in zunaj nje, njihovi
prostovoljci pa v sodelovanju z Župnijo Cerklje vsako leto
pripravijo oratorij, ki velja za največjega v državi in prav letos obeležuje dvajset let delovanja. Vse te dejavnosti, ki jih
vodstvo skupaj s prostovoljci in uporabniki redno osvežuje,
v center letno privabijo okoli tisoč različnih obiskovalcev,
kakšnih šeststo med njimi pa se aktivnosti tudi bolj ali
manj redno udeležuje.
Tako kot vsi drugi so se v minulih mesecih tudi v DMC
morali privaditi novim razmeram, ki jih je s seboj prinesel
koronavirus. »Predvsem otroci in mladostniki so pogrešali fizični stik in druženje. Ne nazadnje je DMC temu tudi
namenjen, a se je v času epidemije to popolnoma spremenilo,« pravi Irena Zajec, strokovna vodja centra, ki se
je hitro prilagodil novim razmeram in številne dejavnosti
preprosto prenesel na splet. »Sprva smo bili morda malo

izgubljeni, a so se predvsem mladi hitro organizirali in
začeli spletne aktivnosti. Prav v tistem času bi moral potekati prvi sestanek za oratorij, pa so se znašli drugače in
posneli in objavili priprave kar na kanalu na Youtubu,« še
dodaja Zajčeva, ki skupaj s sodelavko mentorico Andrejo
Urh opaža, da so se delavnice in različni t. i. webinarji, ki
so jih organizirali na spletu, tako dobro prijeli, da si jih
ljudje želijo tudi v prihodnje.
Prav delavnice in različna predavanja, na katerih se lotevajo tudi tabu tem, kot sta denimo pornografija med mladimi ali pasti interneta, so med uporabniki dobro sprejeti
in se jih redno udeležuje več deset obiskovalcev. »Tudi v
prihodnje se moramo še posvečati tem temam in tudi odraslim predstaviti nevarnosti na spletu. Marsikdo o tem
ne razmišlja, dokler sam nima slabe izkušnje,« pojasnjuje
Andreja Urh, ki v prihodnje načrtuje predavanja oziroma
pogovore tudi na temo spolnih zlorab med otroki, žrtev
prometnih nesreč pa tudi predavanje o medsebojnih odnosih. Predstavil se jim bo tudi kakšen od znanih Slovencev
in tudi kdo od lokalnih ustvarjalcev.
V poletnih mesecih organizirajo tudi počitniško varstvo, kjer
pripravijo različne delavnice, športne aktivnosti, medse povabijo kakšnega gosta in predvsem poskrbijo, da otroci tudi
med počitnicami kvalitetno preživljajo prosti čas. Aktivno počitniško varstvo je že potekalo dva tedna, od konca junija do
začetka julija, a bodo različno varstvo pripravili tudi v času od
13. do 31. julija ter med 24. in 31 avgustom.
Družinski in mladinski center Cerklje tako tudi v času, ko
je druženje oteženo, ostaja kraj »odprtih vrat, prostor srečevanja, pogovora in druženja.«

Irena Zajec in Andreja Urh

Druženje v DMC / Foto: arhiv DMC

ALEŠ SENOŽETNIK
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Vračanje h koreninam
V okviru velike junijske razstave Bien
2020 se je s tekstilno postavitvijo
Modularne knjige v Mestni knjižnici
Kranj predstavila Špela Hudobivnik
iz Dvorij.
IGOR KAVČIČ
Študentka drugega letnika oblikovanja tekstilij in oblačil
na Naravoslovnotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani
Špela Hudobivnik je s svojim objektom, ki ga je poimenovala Modularne knjige – zasnovala in realizirala ga je v
okviru projekta Pletivo kot sodobno pohištvo –, navdušila
tako stroko kot obiskovalce razstave.
Objekt je sestavljen iz dveh modulov, katerih osnovni gradnik so med seboj povezane ploskve iz lanu, sestavljene s pomočjo lesenih palic. Oblikovalka je za spodnji del modulov
uporabila peno, jo zavila v staro rjuho in jo dodatno oblekla
in olepšala s pleteno in skupaj 'zakvačkano' odejo. »Gre za
staro odejo, ki jo je, še preden sem se rodila, spletla babica
Marjeta iz volne domačih ovac. Imeli so jih na mestu, kjer
je danes hiša, v kateri živim z družino,« čustveni element

KER ZMOREMO VSE,

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA, TRSTENJAKOVA ULICA 8, LJUBLJANA

A LE SKUPAJ.

PRIDRUŽI SE NAM
www.sds.si

Špela Hudobivnik v Modularni knjigi / Foto: Igor Kavčič
zgodbe iz preteklosti poudarja Špela in v nadaljevanju pojasnjuje funkcijo modulov: »Spodnji del je namenjen sedenju,
zgodnji del odlaganju knjig, ki smo jih izbrali na knjižnih
policah.« Pri tem doda, da ji je pri izdelavi modulov pomagal
oče, v Mizarstvu Košnik iz Dvorij so ji pripravili leseno konstrukcijo, pene pa prispevali v Tapetništvu Snedec.
»Profesorica Marija Jenko me je navdušila s pletenjem do te
mere, da sem se odločila v objekt vključiti tudi to veščino. Zadnjih nekaj let z bratom Rokom, po stroki grafičnim oblikovalcem, obiskujem Grafični bienale v Benetkah, nekaj fotografij,
ki sem jih tam posnela, sem tako prenesla v tridimenzionalne pletene slike in jih umestila v modul,« naprej pojasnjuje
avtorica tekstilne umetnine, katere funkcionalnost povezuje
s knjižnico in knjigami. Kot je povedala, je zgodbo dodatno
povezala z branjem, saj je v času priprav na maturo, ko je
v Kranju čakala na plesne treninge, veliko časa preživela v
knjižnici. Mlada oblikovalka tekstila je poleg estetske note in
funkcionalnosti izdelku tako dahnila še zgodbo.
»Lahko rečem, da sem s celotnim projektom zadovoljna iz
različnih zornih kotov. Je lep in uporaben in ima že v svojem nastajanju neki smisel. Naučila sem se različnih tehnik pletenja, dobila več novih idej za oblikovanje tekstilij,
hkrati pa gre z ročnimi deli tudi za obujanje rokodelstva in
kulturne dediščine nasploh. Ko vidiš, koliko truda je treba
vložiti v tak izdelek, ga šele prav znaš ceniti,« razmišlja Špela Hudobivnik, ki v študiju uživa. Sicer se še ni odločila, ali
se bo v nadaljevanju študija usmerila v oblikovanje tekstilij
ali oblačil. »Mislim, da je naša fakulteta na zelo visokem
nivoju, profesorice nas spodbujajo k napredku, predvsem pa
k razmišljanju o tem, kako pomembno je vračati se k starim vrednotam, ki jih je široka industrijska proizvodnja – še
posebej, ko gre za tekstil – povsem zanemarila. Spodbujajo
nas k obujanju naše dediščine in dopolnjevanju le-te z našo
lastno kreativnostjo.«
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Bralno raziskovanje
Adergasa
DANIELA MOČNIK
Letošnji poletni študijski krožek je ob
branju izbrane literature namenjen delovanju in raziskovanju vasice v Marijini
dolini, ki je še Valvasor ni poznal. Gostoljubje so nam ob lepem vremenu ponudili na Šinkovčevi domačiji, ob dežju pa
v prostorih KUD Pod lipo v Adergasu.
Dobrodošle bodo zgodbe nekdanjih časov z gozdnega obronka in obrežij potokov Lebrant in Plevnek. Privlačne bodo
stoletne zgodbe in pesmi o gozdnem,
rastlinskem in živalskem življu, ravno
tako nastanek hišnih imen in številnih
izvirov. Spoštovanje gozdnega bontona
nam dovoljuje, da pod krošnjami dreves omogočimo srnam mirno sprehajanje do svojih ležišč in prehodnih poti;
tudi ptice med svoje pogovore povabijo
ljudi na način tihega poslušanja. Resonančne smreke napolnjujejo prostor z
raznobarvno akustiko detlov, ki si želijo varnega zavetja krošenj visokoraslih
lepotic ob bregovih potokov, ki z vsem
ponosom razkazujejo pisano paleto
barv cvetja, le-to pa metuljem in čebelam nudi medišče in hrano, nabiralcem
zelišč in plodov pa zdravje. Vlažna jutra
močeradi izberejo za modno revijo, zanje moda v 20. letih ni pomembna niti
se ni spremenila. Ob vseh izobraževalnih in akcijskih ciljih bomo odstirali
pogled v materialno in nematerialno ter
kulturno dediščino vasice Adergas ob
vznožju štefanjskega hriba. Vabljeni od
torka do petka od 18. do 20. ure, če ne
prej, pa na sklepno prireditev Povej, kar
veš. Datum glede na epidemijo objavimo kasneje, sedaj pa vljudno vabimo k
sodelovanju.

Živali izžarevajo iskrene poglede
MAŠA LIKOSAR, FOTO: TINA DOKL

osemnajstih avtorjev. Večina slikarjev
je pod mentorstvom vodje predsednice društva Monike Slemc v tehniki
akrila naslikala petelina, saj jim je,
po besedah Prdanove, ta žival zaradi
bogatega in pisanega videza omogočila igranje z barvami in kompozicijami. Zasledili smo tudi orle, lisice, psa,
osla, mačke in leva kot kralja živali.
Razstavljavci so ob odprtju razstave
v šali dejali, da so v času epidemije
postali popolnoma samooskrbni, zato
so tudi kulturni program pripravili
sami. Odprtje so obogatili s petjem,
avtorskimi pesmimi, prozo in sklepno
poučno mislijo iz basni o orlu in zajčku, ki je sporočala, da lenari in uživa
lahko le tisti, ki je na visokem položaju. Razstavo si je od konca junija moč
ogledati v Domu Taber.

Osrednja tema tokratne razstave
cerkljanskih slikarjev so bile živali. »Zato smo razstavo poimenovali
Iskreni pogledi, ker le živali v svojih
očeh vedno, ko so žalostne, vesele ali
jezne, izžarevajo iskren pogled,« je
pojasnila Tončka Prdan, vodja kulturnih programov v društvu, in dodala:
»Razstavo smo načrtovali dalj časa.
Slike so novejšega datuma in so nastale ravno pred epidemijo, a jih zaradi ukrepov in prepovedi nismo mogli
razstaviti.« Društvo, ki je lansko leto
obeležilo dvajset let delovanja in trenutno šteje 35 članov, na leto običajno
pripravi štiri razstave, Iskreni pogledi je letos njihova druga. V Petrovčevi hiši je bilo moč videti dvajset del

Nagrada za najboljšega serviserja vozil znamke Citroën leta 2019!

7+ let
6+ let
5+ let
4+ let
3+ let
2+ let

Prihaja Marko Vozelj
V četrtek, 6. avgusta, ob 19. uri bo na terasi gradu Strmol nastopil Marko Vozelj z
zasedbo Mojstri. Rezervni termin v primeru slabega vremena je četrtek, 13. avgusta, ob isti uri.
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Srečanja pod lipo Silva Sirca
Kulturno umetniško društvo Pod lipo Adergas je v petek, 3. julija, na ploščadi pred
župnijsko cerkvijo Marijinega oznanenja v Adergasu predstavilo knjigo Silva Sirca
z naslovom Srečanja pod lipo.
JANEZ KUHAR
Pogovor z avtorjem knjige Silvom Sircem je vodila Angelca
Maček. Knjiga je sad Sirčevega večdesetletnega dela, v njej
je predstavljenih osemdeset let kulturnega udejstvovanja
v Adergasu. Obsežna kronika obsega 514 strani in več kot
2200 fotografij. Vse gledališke predstave so zajete v tej bogati knjigi Srečanja pod lipo. Zbiranje in urejanje gradiva
ter preverjanje podatkov je terjalo svoj čas. Knjigo je oblikovala Veronika Beznec Sirc, izdana pa je bila v sodelovanju z
Občino Cerklje na Gorenjskem in zajema kulturno dogajanje na področju vasi Adergas, Velesovo, Trata in Praprotna
Polica.
Ob predstavitvi knjige so pripravili bogat kulturni program, v katerem so sodelovali domači recitatorji, citrarka
Vesna Sirc, harmonikar Žan Sirc in kitarist Rudi Sirc. Prve
predstave, ko še ni bilo dvorane, so bile na Martinovčevemu podu v Adergasu. Leta 1936 je bila izražena želja za novo
dvorano. Njihovo željo je uslišal takrat novi velesovski župnik Franc Pfajfar.
Prosvetno društvo v Adergasu je bilo ustanovljeno 31. julija
1938. leta. Prva predstava v novi dvorani je bila leta 1939.
leta. Leta 1969 so v Adergasu igrali igro Pod Golico, ki je bila
pri gledalcih zelo dobro sprejeta. Vsa vas je živela z igralci.
V 80. letih se je v dvorani v Adergasu zvrstilo 330 dramskih
del, 92 otroških, 37 mladinskih in 101 odrasla uprizoritev,
sto predstav pa je bilo gostujočih društev. Prva predstava,
ki jo je Silvo Sirc režiral leta 1976, je bila Medvedek na obisku, nato pa so igrali že bolj »zahtevne« igre, med njimi
tudi Hiša Marije Pomočnice. Do sedaj je Silvo režiral 144
predstav. Leta 2015 je prevzela režijo otroških in mladin-
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Silvu Sircu sta bili v veliko pomoč žena Verika in hčerka Veronika.
skih predstav Monika Ribnikar, za razsvetljavo in glasbo
pa na predstavah od leta 1996 skrbi Primož Sirc. Poleg iger
so v društvu delovali pevski zbori in Orfov orkester, ki jih
je najdalj časa, kar 18 let, vodil Dane Selan. Kot zanimivost
velja omeniti, da sta bila na plakatih že leta 1974 prvič napisana kot pevski duet Jelka in Štefan Plevel in še danes
prepevata.
Silvo je pred petimi leti napisal tudi zbornik z naslovom
Pod Marijinem varstvom o Župniji Velesovo, ki je nastala
pred 850 leti. Povedal je: »Knjiga naj s svojo vsebino, besedilom in fotografijami ozavešča nas in naše zanamce,
naj bomo ponosni na bogato zgodovino, naše prednike in
lepoto našega kraja,« je poudaril še Sirc.
Predsednik KUD Pod lipo Adergas Franci Sirc se je ob tej priložnosti zahvalil Silvu Sircu, zahvalo pa je izrekel tudi Veriki Sirc in hčeri Veroniki Beznec Sirc, ki je oblikovala knjigo
in pred tem tudi pomagala pri njenem nastajanju. Dejal je,
da verjetno ni v fari hiše, iz katere ne bi vsaj en član sodeloval v društvu. Zahvalo za vso pomoč pa so izrekli Občini
Cerklje na Gorenjskem, njenemu županu Francu Čebulju
in številnim sponzorjem. Cerkljanski župan Franc Čebulj je
dejal, da je KUD Pod lipo Adergas srce kulturnega življenja
na območju občine Cerklje na Gorenjskem, ter se članom
zahvalil z besedami: »Hvala vsem, ki ste svojo pot zaznamovali v Kulturnem društvu Pod lipo Adergas.« Velesovski
župnik Slavko Kalan pa je čestital Silvu Sircu za bogato
kroniko društva.
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Daroval zlato mašo
Zadnjo nedeljo v juliju je zlato mašo
v cerkvi sv. Florjana v Lahovčah daroval
prelat Stanislav Zidar.
MAŠA LIKOSAR

Zlatomašnik Ivan Zidar enako let, kot šteje duhovniških, živi tudi
na Gorenjskem. Sprva v Naklem, nato v Kranju, zadnjih osem let
pa deluje v Lahovčah. / Foto: Primož Pičulin

Stanislav Zidar, rojen 6. avgusta 1942 v župniji Ribnica na Dolenjskem, je bil pred petdesetimi leti na praznik Petra in Pavla
v ljubljanski stolnici posvečen v duhovnika po polaganju rok
nadškofa Jožeta Pogačnika. »Po končani srednji šoli sem dve
leti študiral na Tekstilni fakulteti, nato se je oglasil klic za duhovniški poklic kot apostolom na binkošti. To se je zgodilo na
novi maši Lojzeta Kosa, ki je bil iz moje rojstne vasi Sušje. Na
grobu Antona Martina Slomška v Mariboru sem se dokončno
odločil za duhovniški poklic,« je pojasnil zlatomašnik Zidar.
Po posvečenju je bil dodeljen za kaplana v Župnijo Ljubljana Sveti Križ, po končanem študiju na Teološki fakulteti
v Ljubljani pa je bil imenovan za kaplana v Naklem. Za
župnijskega upravitelja Župnije Naklo so ga imenovali že
leta 1972. Petnajst let kasneje, leta 1987, ko je bila izpraznjena Župnija Kranj, je ta postala njegova nova župnija.

V Kranju je deloval 25 let, nato pa je zaradi srčne bolezni
zaprosil nadškofa Antona Stresa za premestitev v Župnijo
Cerklje oziroma podružnico sv. Florjana v Lahovčah. »Sam
sem vsa duhovniška leta živel kot srečen in vesel duhovnik. Verniki in drugi ljudje to opazijo, saj vedno vsakemu
človeku namenim toplo in prijazno besedo. Opazili so tudi
v Lahovčah, kjer sem se lepo povezal z vaščani in kjer sem
srečen tudi po dobroti župnika Jerneja Marenka. V veliko pomoč pa mi je gospodinja Ivanka Bernard,« je sklenil
zlatomašnik. Vaščani Lahovč so mu pripravili praznovanje zlatomašništva s pogostitvijo. Ob tej priložnosti so ga z
obiskom počastili tudi dekanijski duhovniki in cerkljanski
župan Franc Čebulj.

Ribogojnica
Mlada
govedina
Kisla repa in
kislo zelje

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

AVGUŠTIN VERBIČ - N. D. D. K.

Kmetija Pr' Kral, Grad 13, Cerklje

Mlakarjeva ulica 76, 4208 Šenčur
Tel.: 04/279 10 00, faks: 04/279 10 30
www.sconto.si
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KORDEŽ D.O.O., VISOKO 124, VISOKO

Računovodske in knjigovodske storitve
Poslovno in davčno svetovanje

ODKUP CELULOZNEGA IN POŠKODOVANEGA LESA
ZA IZDELAVO SEKANCEV
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V takšnem okolju čez noč postaneš prostovoljec
Predsednik republike Borut Pahor je nedavno podelil državne nagrade in
priznanja na področju prostovoljstva za lansko leto. Med nagrajenci je bil tudi
24-letni Gašper Zevnik iz Grada.
ALEŠ SENOŽETNIK
Gašper Zevnik je priznanje dobil za izjemne dosežke pri opravljanju prostovoljskega dela na področju vzgoje in
izobraževanja, socialne dejavnosti ter
na področju civilne zaščite in reševanja. Že kot osnovnošolec se je priključil cerkljanskim gasilcem, kasneje pa
je svojo prostovoljsko pot nadaljeval
v Družinskem in mladinskem centru Cerklje, kjer je vodil oratorij, in
Slovenski karitas, kjer pomembno
prispeva k razvoju programa letovanja za otroke Počitnice biserov. Kot so
zapisali v obrazložitvi, skrbi za koordinacijo programa, usposabljanje prostovoljcev, sponzorje in finance.
• Ste bili presenečeni, da ste že pri
24 letih prejeli tako pomembno državno priznanje?
Predvsem sem bil zelo vesel, saj je to
priznanje velika potrditev, ne le zame,
temveč tudi za vse organizacije ter
programe, kjer delujem, od Karitas in
Biserov do DMC in cerkljanskega oratorija ter gasilcev. Najbolj me je presenetil odziv kolegov, animatorjev, ki
so mi pripravili zelo lep sprejem in se
z mano veselili. Mislim, da je bila to
najlepša nagrada, ki sem jo mogel dobiti. Seveda pa sem počaščen, da sem
prejel plaketo, in kot sem že večkrat
rekel, bi moralo več društev predlagati svoje člane za nagrado, saj bi s
tem tudi širšemu profilu prostovoljcev omogočili, da jo prejmejo. Zdi se
mi, da gre zadnje čase nagrada v roke
tistim, ki se več ukvarjamo z otroki
ali drugimi oblikami humanitarnih
dejavnosti, lahko pa bi jo dobili tudi
gasilci ali kdo drug, ki veliko časa
posveča prostovoljstvu. Ne nazadnje
je to tudi dobra promocija za prostovoljstvo.
• V kakšnem spominu vam je ostal
sprejem pri predsedniku?

Gašper Zevnik v prostem času rad zahaja v naravo. / Foto: osebni arhiv
Podelitev je bila zelo sproščena, nisem
si predstavljal, da bo tako in da bom
tudi jaz del tega. Predsednik je pripravil govor, kar sicer ni v navadi, a je
tokrat naredil izjemo. Povedal je, da
imamo v Sloveniji veliko bazo prostovoljcev in da smo nanje lahko ponosni, saj največ šteje, da imaš občutek za
stisko sočloveka.
• Aktivni ste na različnih področjih.
Katero izmed teh vas najbolj zadovoljuje?
Zelo rad delam z otroki in mladimi.
Všeč mi je, da jim lahko namenjam
svojo pozornost, in mislim, da je to
zelo pomembno. Velikokrat pravim,
da ob otrocih in mladih dobim energijo, neko dodatno moč in postanem
drug človek. Mislim, da je tako tudi
pri drugih animatorjih in da vsi skupaj postanemo bolj veseli, igrivi.
• Prostovoljsko pot pa ste začeli pri
gasilcih.
Vsi otroci smo bili povabljeni h gasilcem in tako sem se jim pridružil tudi
sam. Nato nekaj časa nisem bil preveč
aktiven, pa me je kolega povabil, da bi

pomagal pri operativi, in sem šel, ker
se mi je to zdelo zanimivo. Velikokrat
me sprašujejo, kje sem dobil navdih
za prostovoljstvo, pa pravim, da ni
bilo navdiha. Mislim, da veliko več
štejejo zgledi. Te sem imel v družini
ter pri bratrancih in sestričnah, ki so
se začeli ukvarjati s prostovoljstvom,
poleg tega je tudi okolica Cerkelj z
DMC in gasilci zelo spodbudno okolje za prostovoljstvo. Če te spremljajo
takšni ljudje, potem čez noč postaneš
prostovoljec.
• Kako pa je prišlo do preskoka od
delovanja v lokalnem okolju do projekta Poletje biserov?
Kot rečeno, vse izvira iz družine. Teta
je nekaj časa vodila projekt, tako da
so bili vanj vključeni tudi bratranci
in sestrične, ki so se z letovanj vračali
navdušeni in polni zgodb, zato sem se
vključil tudi sam. Res je, da so Biseri
vseslovenski projekt, kjer je zaradi otrok, ki prihajajo iz socialno ogroženih
družin, delo drugačno, zato moramo
animatorje na to tudi pripraviti. A
najpomembnejše je to, da si človeški
Julij 2020 / številka 3
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in poskušaš otrokom nuditi svoj čas in pozornost ter da se
jim znaš tudi opravičiti, če si kaj narobe naredil.
• Verjetno ste se skozi vsa leta delovanja v projektu srečali tudi s težkimi zgodbami otrok. Se vas je katera še
posebej dotaknila?
Vsako leto je kakšen otrok, ki je tako ali drugače ranjen.
Lani je bil na letovanju recimo otrok iz Angole, ki je bil
žrtev trgovine z ljudmi in je imel za seboj res težko zgodbo.
Večkrat pri nas letujejo tudi otroci, ki so jih zapustili starši.
Imeli smo recimo fanta, ki zaradi teh travm niti besede
»mama« ni mogel slišati. Je pa takšnih otrok v vseh teh
letih kar nekaj in težko omenim le dva primera. Na letovanju so ti otroci sicer zelo veseli in srečni, ko so z nami,
a se vidi, da njihovo življenje ni ravno rožnato. Zato se z
njimi poskušamo še več ukvarjati in družiti. Posebej ko je
letovanja konec, ko jim je ob slovesu hudo, jokajo, te objamejo, dobimo potrditev, da smo se res potrudili in da nam
je uspelo. Vsekakor pa se prav zaradi teh izkušenj naučiš
ceniti življenje, ki ga imaš. Zaradi tega sem bolj hvaležen
za družino, ki jo imam, za prijatelje in okolico, v kateri
prebivam. Naučil sem se, da ni nič samoumevno.
• Kako je z letovanjem letos, ko je izvedba verjetno še
bolj otežena zaradi omejitev, ki jih je prinesla epidemija
covida-19?
Za zdaj računamo, da bomo letovanje kljub vsemu izvedli
(s sogovornikom smo se pogovarjali v začetku minulega
tedna, op. a.). Letos bo sicer prav zaradi virusa potekalo
nekoliko drugače. Manjša skupina bo letovala v Portorožu, kjer smo tudi sicer nastanjeni, del otrok pa bo letoval
na Debelem rtiču, kjer je Karitasu na srečo uspelo dobiti

Na podelitvi pri predsedniku Borutu Pahorju / Foto: osebni arhiv
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dodatne prostore, tako da bomo tudi letos lahko na morje
peljali enako število otrok kot po navadi.
• Že desetletje ste aktivni, najprej pri oratoriju, nato pri
Počitnicah biserov. Boste vztrajali tudi v prihodnje?
Marsikaj se bo verjetno v naslednjih letih spremenilo, saj
sem zaključil študij, v kratkem se bom tudi zaposlil, poleg
tega nameravam več časa posvetiti tudi dekletu in drugim
dejavnostim, ki me zanimajo. A tudi če ne bom več voditelj, bom vpet v te projekte in bodo zame še vedo ostali
pomembni. Marsikaj se da pomagati tudi na druge načine.
Tako lani nisem mogel sodelovati pri oratoriju, ker sem
delal, pa sem popoldne šel v trgovino po nakupih in s tem
razbremenil animatorje. Pomembno je, da daš prostor
mlajšim, hkrati pa tudi, da vedo, da te lahko pocukajo za
rokav, ko kaj potrebujejo. Vsekakor pa nameravam ostati
aktiven tako pri gasilcih kot tudi pri DMC in Karitasu. Verjetno pa se bodo v prihodnje odprle še druge poti in bom
našel druge načine, na katere lahko pomagam.
• Velikokrat govorimo o tem, kaj prostovoljci dajete pomoči potrebnim. Kaj pa je vam dalo prostovoljstvo?
Sam sem skozi prostovoljstvo pridobil zaupanje vase in občutek za odgovornost. Mislim, da kot mlad človek ravno
to potrebuješ. Večkrat starejši rečejo, da mladi ničesar ne
znajo postoriti ali da je to zanje pretežko, a mislim, da je to
zgolj podcenjevanje. Mladim je treba dati priložnost, da se
izkažejo, tudi če ob tem delajo napake, saj se le tako učijo.
Sicer pa sem bil včasih bolj zadržan in tih, pa se je to skozi
ukvarjanje s prostovoljstvom spremenilo. Zato sem hvaležen za vse izkušnje, ki sem jih v teh letih dobil, za možnost, da sem se izkazal. Mislim, da vseh življenjskih izkušenj, ki sem jih pridobil v teh letih, zgolj s počitniškim
delom zagotovo ne bi.
Hkrati sem spoznal tudi pomen pripadnosti skupnosti.
Tako na oratoriju kot pri gasilcih in Biserih se spletejo prijateljstva, ustvarijo »klape«. Občutek pripadnosti skupini
je zame pomemben del prostovoljstva, še posebno v času
vse večjega individualizma je skupnost še toliko bolj pomembna.
• Študirali ste strojništvo. Ste morda razmišljali tudi o
kakšni pedagoški smeri študija, glede na to, da se veliko
ukvarjate z otroki in mladostniki?
Tudi o tem sem razmišljal, saj res rad preživljam čas z otroki. A po drugi strani rad delam z rokami, rad ustvarjam.
Strojništvo in energetika me zelo zanimata. Sicer sem
imel možnost za službo, ki vključuje tudi delo z mladimi,
pa je vseeno pretehtalo strojništvo.
• Mladi danes veliko odhajajo v tujino. Vas je to kdaj
mikalo?
Načrtoval sem sicer študij v tujini v okviru programa Erasmus, a je to zaradi koronavirusa padlo v vodo. Sicer pa me
življenje v tujini ni nikoli mikalo. Slovenija mi je všeč, veliko mi je dala in sem navezan nanjo. Mislim, da mladi
večinoma želijo ostati v lokalnem okolju, če se tu dobro
počutijo in dobijo priložnost, da tu lahko tudi živijo. Sam
imam vsekakor željo ostati nekje blizu, na Gorenjskem,
kaj bo prineslo življenje, bomo pa videli.
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Defibrilator tudi na Cerkljanski Dobravi
Vse več javnih mest je opremljenih z avtomatskimi eksternimi defibrilatorji,
ki so nepogrešljiva pomoč ob zastoju srca. Pred časom so ga dobili tudi
v Cerkljanski Dobravi.

Dobravci pred defibrilatorjem, ki stoji na drogu javne razsvetljave sredi vasi
MIRJAM ŠTUPAR
Smo prebivalci Cerkljanske Dobrave, majhne vasice pod
Krvavcem, nad katero se mnogi navdušujejo zaradi lepote okolice. Dobravci si pravimo. Dobravci smo med seboj
zelo povezani skozi celo leto. Večino povezujejo kmetijstvo
in poslovne poti, druge sorodstvo, prijateljstvo, tudi naši
mali nadobudneži, ki jih je na vasi ravno toliko, da se vas
še dolgo ne bo postarala. Srečujemo se ob različnih priložnostih, ko združujemo moči in se posvetimo vsakemu
jubilejnemu slavljencu, v zimskem času se družimo ob
plesnih korakih, pod vodstvom naše Jasmine pa gospodinje telovadimo in krepimo telo ter duha. Naši moški pa …
Ob koncu šole in kot pozdrav poletju se zberemo na vsako-

Obiski prepovedani
V Domu Taber so v začetku tedna ponovno uvedli ukrep popolne prepovedi obiskov. Vodstvo doma za starejše v Šmartnem je
odločitev sprejelo na podlagi posveta z epidemiološko službo
Območne enote Kranj, saj želijo zagotoviti varno in zdravo okolje za stanovalce. Popolna prepoved obiskov bo v veljavi vsaj
do 20. julija.

letnem dobravskem pikniku. Še ena posebnost naše vasi
je, da ko srečaš Dobravca, ga pozdraviš s pogledom, nasmehom ali pozdravom. Četudi trikrat v enem dnevu. Brez
tega pač ne gre.
Del naše sredine je tudi Roman Meško, vodilni v podjetju
Pacient, d. o. o., ki nas je ob svojem jubileju presenetil z
novico – v zahvalo, ker je lahko del nas, je vsem skupaj
podaril avtomatski defibrilator (AED). Kot zdravstveni delavec se še kako zaveda, da je prva nujna zdravstvena pomoč mnogokrat tista, ki rešuje življenja. Da bomo Dobravci
povezani tudi v primeru, če bo pomoč potreboval kdorkoli
izmed nas, je v mesecu januarju na svojem domu organiziral srečanje, na katerem smo udeleženci prisluhnili predavanju zdravstvenih delavcev Primoža Mestka in Tadeja
Urbajsa o nudenju prve pomoči in uporabi avtomatskega
defibrilatorja.
Marko Prosen je v svoji domači delavnici izdelal ohišje zanj. Ker okolico naše male vasi dnevno obišče mnogo sprehajalcev, kolesarjev, voznikov, je prav, da tudi oni
vedo, kam se obrniti v primeru nudenja prve pomoči. Ob
cesti na sredi vasi, in sicer ob spomeniku NOB na drogu
javne razsvetljave smo defibrilatorju izbrali mesto.
Naj se torej v deveto vas glasi: Na sredi Cerkljanske Dobrave defibrilator stoji. V imenu vseh Dobravcev se iskreno in
iz srca zahvaljujemo Romanu in Marku.
Julij 2020 / številka 3
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Vedno najde čas zase
in za svoje najbližje
Za finalni izbor za mis Slovenije 2020
je dobila vstopnico tudi devetnajstletna
Marcela Koželj iz Lahovč.

Jerovšek Primož, s. p.

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

ALENKA BRUN
Marcela se je odločila, da si po končani srednji ekonomski šoli vzame čas zase in razmisli, kaj točno v življenju
želi početi. Zato ji sodelovanje pri projektu Miss Slovenija ustreza, saj si z njegovo pomočjo širi obzorja, spoznava
različne poklice, dejavnosti, pridobiva nova znanja, prijateljstva.
V domačem okolju Marcelo poznajo tudi kot gasilko. Gasilstvo ji pomeni veliko in že od malih nog je tekmovala na gasilskih tekmovanjih. Naučila se je nekaterih veščin, spoznala
pomen sodelovanja. Najraje pa je mentorica mladim. »Izpolnjuje me, ko vidim nasmehe, motiviranost in posledično
uspehe svojih malih gasilcev. In upam, da se kljub situaciji,
v kateri smo sedaj, kmalu vrnemo pred gasilski dom PGD Lahovče in ponovno malo ''potreniramo'',« je polna upanja.
Na izbor za najlepšo Slovenko je Marcelo prijavila najboljša
prijateljica in na koncu se je odločila, da si da priložnost
v tej zgodbi. Nedavno pa so Rimske terme gostile že polfinalni izbor letošnjega projekta Miss Slovenija, kjer je mlada
Lahovčanka dobila vstopnico za finalni izbor. Že ko je postala polfinalistka, je bila to zanjo potrditev, da zmore. Navdušena je nad organizacijskim okoljem, saj dekleta stalno
opominjajo, da če si nekaj zamislijo, lahko to tudi dosežejo.
Ko si v taki nepozabni dogodivščini, je res najboljše, da izkoristiš vsak trenutek, ki ti je dan, meni. Zaveda pa se tudi, da
če bi osvojila krono najlepše, bi to s seboj prineslo dodatne
odgovornosti, vendar je novih izzivov ni strah. In kljub temu
da je njen urnik v teh dneh poln, vztraja pri razmišljanju, da
moramo vedno najti čas zase in svoje najbližje.  

Marcela Koželj
Julij 2020 / številka 3

BimLine
računovodska hiša
Boljši servis. Boljše storitve.
Ulica Ignaca Borštnika 15, 4207 Cerklje

Tel.: 041 355 899 www.bim-line.si
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Svoboda je kot sonce
ETA CHVATAL IN MILENA OBLAK
Letos obeležujemo 75-letnico osvoboditve naše domovine Slovenije izpod
okupatorjev – nacistov in fašistov. Vsi,
ki smo narodnoosvobodilno borbo v
letih 1941–1945 doživljali, vemo, kaj
nam pomeni svoboda.
Milena Oblak, rojena Podlogar, iz Koprivnika v Kočevskem rogu in Eta Chvatal, rojena Panjan, iz Škofje Loke sta
prijateljici in ter članici Zveze borcev
za vrednote NOB, ki živita v občini
Cerklje. Ob začetku vojne je bila Milena stara devet let, Eta pa tri leta.
Milena se spominja takratnih dogodkov: »Začela se je Roška ofenziva, vojaki in fašisti so odpeljali vse naše fante
in može, tudi mojega očeta. V solzah in
z bolečino sem gledala, kako so mojega očeta s puškinimi kopiti porinili na
tovornjak. Partizani so bili hud boj s
sovražnikom. Z mamo, sestrama, starimi starši in sosedovo družino smo
bežali v gozdove. S seboj smo vzeli le
nekaj hrane in našo kravico. Slišali
smo strele orožja in trepetali skriti
za skalami. Bežali smo in med potjo
izgubili našo kravico. Po bojih nas je
lačne in šibke srečal partizanski kurir
Pepe. Povedal je, da je naša vas svobodna, brez sovražnikov. Naselili smo
se v prazno kočevarsko hišo, saj je bila
naša uničena. Že naslednji dan so nas
aretirali italijanski karabinjerji, zasliševali in končno izpustili. Medtem je
iz zapora pobegnil oče in se priključil
partizanom Črnogorske brigade. Vrnili smo se v kočevarsko hišo in vsi v
vasi smo sodelovali s partizani. Srečni smo bili, ko je Italija kapitulirala
in bili svobodni na svoji zemlji! Toda
ne za dolgo! V Kočevju so imeli Nemci močno postojanko. Z belogardisti,
našimi domačimi izdajalci, so prišli
v Koprivnik. Naša partizanska vojska
je bila vsak dan močnejša in številnejša in iz osvobojene Bele krajine so
prišle v Koprivnik močne brigade, ki
so napadle sovražnikovo postojanko
v Kočevju. Utrujenim, premraženim
in lačnim partizanom smo dajali, kar

smo imeli, organizirali so mitinge in
skupaj peli partizanske pesmi.«
Tudi Eta, katere starša sta bila aktivista OF, ima svojo izkušnjo: »Gestapovci so že pozimi prišli po mamo in
jo odpeljali v begunjske zapore, tudi
starega ata in teto. Nekega jutra so
zgodaj zjutraj potrkali, atu dovolili, da
je veliko vrečo napolnil z najnujnejšimi oblačili za naju ter triletno sestro Majdo in mene, petletno, obleče.
Spomnim se, da je v vrečo dal mamin
svetlo moder plašč, ker naju je povsod
z njim pokrival. Nas in še mnoge je
izdala Tončka Vidic - Tanja. Odpeljali
so nas na Gestapo na Mestnem trgu.
Stanovanje so izropali, nas tri pa zaprli v škofov dvorec v Goričanah, kjer
smo ležali na slami. V živinskih vagonih so nas odpeljali v neznano. V
Radovljici so vojaki odprli težka vrata
in svetloba je napolnila vagon. Zagledala sem nemške vojake, za njimi pa
mnogo ljudi z dvignjenimi rokami, ki
so držali hlebčke kruha za nas. Vojaki jih niso pustili bliže. Ne vem, kdaj
in kje so naju ločili od ata in kdaj se
je nama pridružila mama. Vozili smo
se do Münchna. S tovornjaki so nas
peljali proti Innsbrucku med hribe in
pristali smo v taborišču z visoko ograjo iz bodeče žice Walchensee. Lagerfuehrer (vodja taborišča) je vse vodil.
Otroke so Die Tante (tete) prevzgajale
v nemškem duhu. Ženske so delale.
Nizke barake so bile mrzle, veter je
bilo čutiti. Prebolela sem nekaj otroških bolezni, grizle so nas stenice in
uši. Hrana je bila taka, da je danes še
prašiči ne bi jedli. Hudobno Die Tante
sem imenovala Die kača,« pravi Eta, ki
se spominja tudi doživljanja svobode:
»Angleži so nas osvobodili. Iz zbirnega centra v konjušnicah v Špitalu ob
Dravi smo se z vlakom odpeljali proti Jugoslaviji. Svoboda! Na avstrijski
strani v Podrožci je mama povedala,
da je doma svoboda, igrali se bova in
mirno spali. Vlak je zapeljal v predor
Karavanke. Bilo je sredi junija. Zasijala je svetloba. Na njivi sem zagledala
žanjice z rdečimi rutami. Mahale so

Milena Oblak

Eta Chvatal
nam, saj so vedele, da ves vlak pelje
zavedne slovenske ljudi iz taborišč v
Nemčiji.«
Milena pa: »Kako sem doživela svobodo? Vsi smo se s partizani veselili, peli.
Bili smo presrečni! Prava svoboda je
bila, ko se je vrnil oče. Nad vasjo sem
pasla krave. Kmalu me je prišla iskat
mlajša sestra. Bosa in vznemirjena sem
stekla po hribu, domov. Tam je sredi
sobe stal pokončen mož, moj oče. Objela
sem ga in od sreče zajokala. Oče je bil v
vojaški uniformi, na rami je imel nekaj
zvezdic. Tovariš, ki ga je spremljal, je
dejal: 'Ne jokaj! Sedaj ti očeta nihče ne
bo več odpeljal.' To je bila moja svoboda!
Ostali smo brez vsega, toda svobodni.
Zdravi nismo bili, a živi!«
Julij 2020 / številka 3
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Modri kotiček
Šolski čas je izginil izpred oči s tako hitrostjo, kot da bi
ga sploh ne bilo. Žal je k temu pripomogla pandemija,
ki nam je dodobra spremenila način dela in odnose ter
obnašanje v javnosti. Žal so bili mnogi ob teh dogodkih
prikrajšani za različne stvari, dogodke, vendar pa moramo ob pozitivnem razmišljanju stremeti k temu, da ostanemo zdravi.
Čas, ki je pred nami, izkoristite za dober oddih, počitek in
sprostitev, saj je očitno, da se bo v jesenskem času podoben
način življenja z omejitvami še nadaljeval. Prepričan sem,
da lahko v vsem tem najdemo tudi pozitivne stvari, zato
pogumno naprej in pomagajmo drug drugemu.
Poletne počitnice bodo vsekakor posejane z dogodivščinami in individualnimi športnimi aktivnostmi. Poskrbite za
svojo varnost in varnost drugih udeležencev v cestnem
prometu, posebno pozornost pa namenite najmlajšim in
starejšim udeležencem. Bodimo dober zgled drugim, saj
bomo s strpnostjo dosegli največ.
Če se odpravljate na oddih zunaj domačega kraja, storite
vse, da nepridipravi ne izkoristijo vaše odsotnosti. Prosite
sosede, naj vam praznijo poštni nabiralnik, sicer pa o svoji
odsotnosti do vrnitve ne razlagajte nikomur.
Za morebitne informacije lahko pokličete na Policijsko postajo Kranj (tel. 04 23 36 400) ali pišete na moj elektronski
naslov (robert.sebenik@policija.si). Z veseljem vam bomo
svetovali.

ROOF-RR, d.o.o.

ROBERT ŠEBENIK, VODJA POLICIJSKEGA OKOLIŠA

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

e-mail: kamnosestvo.ster@t-2.si
e-mail: kamnosestvo.ster@t-2.si

e-mail: kamnosestvo.ster@t-2.si

Vabijo k sodelovanju
Spletni portal Moja občina ter Občina Cerklje posameznike,
društva in druge neprofitne organizacije vabi k poročanju o dogajanju v Občini Cerklje. Objavljanje na portalu je brezplačno,
v poletnih dneh pa poleg poročanja o drugih dogodkih vabijo
tudi k podajanju idej za pohode, izlete in obiske drugih zanimivih točk v občini. Sodelovanje je možno ob registraciji na
spletni strani, vsebine pa bodo objavljene na podstrani Občine
Cerklje: www.mojaobcina.si/cerklje-na-gorenjskem.

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

Tel.: ++386(0)4 252 91 30
Odprto vsak dan od 7. do 23. ure, ob četrtkih od 7. do 12. ure.

TRGOVINA
Z NOVIMI IN RABLJENIMI AVTODELI

Kulinarika na »zajli« in Strmolu
V sredo, 22. julija, ob 19. uri bosta Dvor Jezeršek in Gostilna
Krištof ponovno pripravila Večerjo na zajli, ki jo gostom tradicionalno postrežejo v kabinski žičnici na Krvavec. Prijave sprejemajo na elektronskem naslovu organizatorjev. V četrtek, 20.
avgusta, ob 19. uri pa bo kulinarični večer potekal tudi na gradu
Strmol. Podrobnosti bodo objavili na svoji spletni strani.
Julij 2020 / številka 3

AVTOKLEPARSTVO
se priporoča
MILAN KRNIČAR s.p
Dvorje 93, 4207 CERKLJE
GSM: 041/331 396
Tel./fax: 04/25 26 750
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Folkloristi in pevci navdušili stanovalce doma
Plesalci Folklorne skupine Kamnik so stanovalcem Doma Tabor pričarali šege
in navade izpod kamniških planin, Člani Komornega moškega pevskega zbora
Davorina Jenka ter Ljudski pevci Hiše čez cesto pa so jih razveselili s pesmijo.
JANEZ KUHAR
Nedavno so pred Domom Taber v Šmartnem nastopili plesalci Folklorne skupine Kamnik. Stanovalci doma so bili navdušeni nad plesi plesalcev Folklorne skupine Kamnik, ki plešejo
že 54 let, in jih nagradili z aplavzom, z njimi pa so tudi zapeli.
Predstavili so plese in glasbo izpod kamniških planin. Med
drugim so zaplesali tudi Po dekle v vas in Ko godec zaigra, to
Miha zaplesat zna! Kot so povedali plesalci iz Kamnika, želijo s plesi ohraniti stare šege in navade Gorenjske pokrajine,
predvsem pa Kamnika in okolice. Plesalcem iz Kamnika, ki
so stanovalcem doma prinesli pozitivno energijo in dobro voljo, se je v imenu stanovalcev in zaposlenih zahvalila direktorica Martina Martinčič. Po nastopu jih je direktorica povabila
na zunanjo teraso na sok in pecivo. Prijetno pa so folkloristi
s pesmijo in čestitko presenetili stanovalki doma, ki sta prav
ta dan praznovali rojstni dan.

S pesmijo so stanovalcem dan popestrili pevci Komornega
moškega pevskega zbora Davorina Jenka ...

PEVCI SO JIM PRIPRAVILI PODOKNICO
Že sredi maja pa so stanovalce doma obiskali tudi pevci Komornega moškega pevskega zbora Davorina Jenka in jim pod
vodstvom zborovodkinje Neže Križnar pripravili podoknico. Z
ubrano pesmijo so razveselili stanovalce Doma Taber v Šmartnem, ki so se pevcem na balkonih zahvalili z aplavzom. Med
pesmimi pred domom Taber so jim zapeli tudi Oj, Triglav,
moj dom in Pozdrav, s katero so čestitali vsem slavljencem
v Domu Taber, ki so v času koronavirusa praznovali rojstni
dan. S tem nastopom so pevci marsikateremu stanovalcu
polepšali dan.
Konec maja pa so podoknico pred Domom Taber pripravili
Ljudski pevci Hiše čez cesto z Milj pri Šenčurju pod vodstvom
Stanislava Markuna. Z ubrano pesmijo so razveselili stanovalce doma, ki so se pevcem zahvalili z aplavzom. Med zvestimi
poslušalci je bila tudi na balkonu vedno dobre volje 102-letna
Marijana Lavrič, sicer doma iz Trboj. Pevci z Milj so zapeli tudi
pesmi Hišica draga domača, Slavospev Domu Taber, Najlepši
nagelj moj, Po polju že rožce cvetijo, Dekle, daj mi rož rdečih
in druge pesmi. S tem nastopom so pevci marsikateremu stanovalcu polepšali dan. To je bil že njihov tretji nastop v Domu
Taber. Skupino Ljudski pevci Hiše čez cesto z Milj srečujemo že
šesto leto na številnih prireditvah. Kot pravi Dragica Markun,
pobudnica Hiše čez cesto na Miljah, kjer potekajo različne prireditve in razstave, je skupina nastala spontano. Pevcem, ki so
prinesli s podoknico pozitivno energijo in dobro voljo, se je v
imenu stanovalcev Doma in zaposlenih zahvalila direktorica
Martina Martinčič. Po nastopu jih je direktorica povabila na
zunanjo teraso na sok in pecivo.

Zaplesali so člani Folklorne skupine Kamnik

... ter Ljudski pevci Hiše čez cesto.
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Kako sestaviti oporoko

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

ODVETNICA BETKA VREČEK MOČNIK
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AVTOKLEPARSKA IN LIČARSKA DELA ZA VSA VOZILA.
SERVISI, POGODBENIK ZAVAROVALNIC.

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

Agropromet d.o.o.

TRGOVINA S KMETIJSKIM REPROMATERIALOM
TRGOVINA S KMETIJSKIM REPROMATERIALOM

Agropromet d.o.o.

V tem prispevku odgovarjam na vprašanje bralke, ki želi
sestaviti oporoko. Zanima jo, na kakšen način se lahko
tega loti, torej katero možnost sestave oporoke naj izbere,
da bo to čim bolj enostavno, oporoka pa bo vendarle pravilna in veljavna.
Oporoko oz. izjavo svoje poslednje volje lahko sestavi vsak,
ki je sposoben za razsojanje in je dopolnil 15 let starosti. Če
eden od teh pogojev ni izpolnjen, je oporoka neveljavna,
pri čemer pa je treba poudariti, da izguba sposobnosti za
razsojanje, ki nastopi po tem, ko je oporoka napravljena,
ne vpliva na njeno veljavnost. Prav tako je oporoka neveljavna, če je bil oporočitelj s silo ali grožnjo prisiljen, da jo
je napravil, ali če se je odločil, da jo napravi zaradi zvijače
ali zaradi tega, ker je bil v zmoti. Razveljavitev oporoke
lahko zahteva tisti, ki ima pravni interes, in sicer v roku
enega leta od dneva, ko je izvedel za vzrok neveljavnosti,
vendar najdalj v desetih letih od razglasitve oporoke. Enoletni rok ne more začeti teči pred razglasitvijo oporoke.
Možnosti za sestavo oporoke je več, treba pa je izbrati eno
od možnosti, ki jih predvideva Zakon o dedovanju. Najpogostejši in najenostavnejši sta spodaj opisani obliki.
Zelo enostavna in seveda popolnoma veljavna je lastnoročna oporoka. To pomeni, da oporočitelj oporoko lastnoročno napiše in jo tudi lastnoročno podpiše. Takšna oporoka je veljavna tudi tedaj, kadar v njej ni naveden datum,
kdaj je bila napravljena. Vsebina naj bo sicer čim jasnejša,
napisano naj bo, da gre za oporoko oziroma izjavo poslednje volje, kdo oporoko piše, katero premoženje zapušča in
komu. Podpis oporočitelja naj bo na koncu listine. Zakonska zahteva po lastnoročnem podpisu namreč ni namenjena le identifikaciji oporočitelja, ampak tudi potrditvi
zapisane vsebine oziroma potrditvi, da gre za dokončno
izdelano oporoko. Ravno zapis na koncu oporoke omogoča zanesljiv zaključek, da oporočitelj potrjuje zapisano
vsebino, ki je (vsaj glede te oporoke) dokončna, saj podpis
na koncu listine prostorsko zaključuje listino in preprečuje kasnejše dostavke ali dopolnitve.
Druga najpogostejša oblika oporoke pa je pisna oporoka,
podpisana pred pričami. Oporočitelj, ki zna brati in pisati,
lahko oporoko napravi tako, da v navzočnosti dveh prič
lastnoročno podpiše listino, ki jo je sestavil kdo drug, ko
hkrati izjavi pred njima, da je to njegova oporoka. Priči
se podpišeta na oporoko, pri čemer priče ne morejo biti
oporočiteljevi potomci, njegovi posvojenci in njihovi potomci, njegovi predniki in posvojitelji, njegovi sorodniki
v stranski vrsti do vštetega tretjega kolena, zakonci vseh
teh oseb in zakonec oporočitelja. Prav tako so neveljavna določila oporoke, s katerimi se kaj zapušča pričam pri
oporoki ali prednikom, potomcem, bratom, sestram ter
zakoncem teh oseb.

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

Martin Jenko
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75
LET

GSM: 031 760 594
www.sodnik.si

Zalog 55, Cerklje na Gorenjskem

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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Lokalna riba ima krajšo pot do kupca
V ribogojnici Vodomec v Zalogu je v okviru projekta Ribja kulturna dediščina
potekal Ribji festival Gorenjske. Izobraževalno-turistične dogodke je v sodelovanju
z lokalnim partnerjem organiziral Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj.
MAŠA LIKOSAR, FOTO: TINA DOKL
Ribji festival Gorenjske je ena od aktivnosti projekta Ribja kulturna dediščina, ki se izvaja kot projekt Lokalne akcijske skupine Gorenjska košarica. Središče dogajanja festivala je bilo v
Bohinju, posamezne aktivnosti pa so letos prvič potekale še v
občinah Naklo, Kranj, Tržič, Preddvor in Cerklje. V Zalogu se
je predstavila ribogojnica Vodomec. Janez Vidmar, vodja in
lastnik ribogojnice, je obiskovalcem predstavil faze celotnega ciklusa ribogojstva, različne dejavnosti podjetja Vodomec,
od vzgoje iker in mladic, rib za prehrano do procesa izobraževanja novih ribogojcev, ne nazadnje pa jih je popeljal tudi
na ogled ribogojnice. »Vodomec je namenjen za proizvodnjo.
Tu ribo čistimo in filetiramo,« je povedal Vidmar in dodal:
»Ribe vozimo iz drugih obratov in ribogojnico v Zalogu polnimo. Tu na leto za prehrano vzgojimo od 20 do 25 ton postrvi.
V desetih baznih, kjer je trenutno okoli 95 tisoč posameznih
rib, imamo samo samice, ki so bolj zaželene v proizvodnji.
Lokalna riba ima mnogo krajšo pot do kupca in je pod veterinarskim nadzorom, zato je bolj priporočljiva.«
Obiskovalci so pokušali tudi zdrave ribje izdelke ribogojstva
Zupan iz Bohinja, ki pri projektu sodeluje kot partner, in domače ribogojnice Vodomec. »Spodbujamo uporabo lokalnih

Janez Vidmar, lastnik in vodja ribogojnice Vodomec v Zalogu,
je obiskovalce popeljal na ogled ribogojnice in jim obenem
predstavil vse faze njihove proizvodnje dejavnosti.
rib v gastronomiji in vsakdanji prehrani. Prednost Gorenjske
je, da ima čiste vode in stalni dotok vode, kar vpliva na kvaliteto rib. Obenem so sladkovodne ribe v primerjavi z morskimi manj izpostavljene težkim kovinam,« je še pojasnil Uroš
Brankovič s Centra za trajnostni razvoj podeželja Kranj.

Plete košare in cajne, rezbari, slika
JANEZ KUHAR
Člani Društva likovnikov Cerklje so se sredi meseca marca
znašli v osamitvi – kot večina državljanov Slovenije zaradi
epidemije. Nekaterim članom društva žilica ni dala miru.
Tako se je Ivan Kropivnik z Zgornjega Brnika odločil, da bo
izdelal nekaj pletenih košar različnih velikosti in t. i. cajn
za pobiranje zgodnjega krompirja. Nekaj košar pa je že podaril za razna praznovanja. Pletenja košar se je naučil pred
letom dni od mojstra Janeza Krišlja iz Preddvora. Pandemija covida-19 mu je prekrižala številne načrte. V tem času
je doma naslikal dve sliki po motivih slikarja Maksima
Gasparija ter portret članice njihovega društva Folklora
Cerklje v narodni noši, izdelal pa je tudi petelina iz gline
ter skulpturo iz enega kosa lesa. Ivan je komaj čakal sprostitve, da lahko spet ustvarja in se vsako jutro na Zgornjem
Brniku vključi v skupino za vseslovensko rekreacijo Tisoč
gibov, ki deluje že deset let. Zelo rad tudi rezbari, vžiga v
les razne motive, ukvarja pa se tudi s poslikavo panjskih

končnic, rad pa izdeluje tudi jaslice iz lesa, keramase in
gline. Že 15 let je tudi član folklorne skupine Kulturnega
društva Folklora Cerklje, v dramski skupini pa sodeluje s
skeči skupaj z Matijem Koritnikom, Ani Rehberger, Francko Rozman in Majdo Karničar.
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Sezona, kot je
še ni bilo
Kljub epidemiji covida-19
je cerkljanskim
nogometašem uspelo
izpeljati nekaj treningov
in prijateljskih tekem.
MATJAŽ LJUBELJŠEK

Selekcija U10 na turnirju v Trebnjem / Foto: arhiv kluba

Tokratna nogometna sezona se je za vse
športnike zaradi epidemije letos zaključila že zgodaj spomladi. S sprostitvijo
protikoronskih ukrepov v drugi polovici
meseca maja pa smo se v klubu odločili,
da nadaljujemo tako treninge kot tudi
prijateljske tekme. Vsekakor nam je šlo
v prid, da je nogomet igra, ki se igra na
prostem, in da nam je naš nogometni
center omogočal treninge, organizirane
na zunanjih športnih površinah. Tudi v
jesenskih mesecih v primeru drugega
vala epidemije bodo nogometni treningi
zaradi vadbe na prostem zagotovo sodili
med varnejše in bolj zaželene možnosti
za vadbo otrok.
Glede na to, da nam je bilo v mesecu
juniju omogočeno nemoteno izvajati
svoje dejavnosti, smo se v klubu odločili, da sezono zaključimo s svojimi tradicionalnimi zaključnimi prireditvami.
Tako je naša članska ekipa odigrala

prijateljsko tekmo s Kranjsko Goro, po
kateri je sledilo druženje obeh ekip. Za
otroke, ki so skozi celotno šolsko leto
obiskovali nogometne urice v šoli in v
klubu, je bila organizirana zaključna
prireditev, na kateri so staršem pokazali svoje znanje in za to prejeli zaslužene diplome in medalje. Za mlajše
klubske selekcije je bil organiziran tudi
klubski piknik, na katerem sta nas obiskala tako župan občine Cerklje kot tudi
velesovski župnik, katerega obisk smo
mimogrede izkoristili še za blagoslov
klubskega kombija, s katerim se na tekme vozijo naši nogometaši.
Sedaj sledi mesec dni počitka in zasluženih počitnic, v mesecu avgustu pa se
zopet začenjajo treningi in priprave na
novo sezono. Novost za novo sezono je
tudi ta, da smo se zaradi vse večjega zanimanja za treniranje nogometa in posledično vse večjega vpisa otrok v klubu

odločili, da k sodelovanju povabimo še
nove trenerje, ki se bodo tako pridružili
naši devetčlanski trenerski ekipi. Zato že
sedaj vabimo vse otroke, ki jih zanima
nogometna žoga in ki si želijo prosti čas
preživeti v družbi vrstnikov, da se nam
v prihodnjih mesecih pridružijo na treningih v našem nogometnem centru v
Velesovem. Obljubljamo veliko zabave
na nogometnem igrišču, predvsem pa
aktivno preživljanje prostega časa z žogo
na svežem zraku.
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ŠIVILJSTVO

Trg Davorina Jenka 9
4207 Cerklje, tel.: 04/252 13 21
Delovni čas: od 6. do 22. ure
vse dni v tednu
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PREVOZNIŠTVO MARTIN GRILC S.P., ULICA 4. OKTOBRA 1, CERKLJE

Kern Ma
tilda s.p.
Kern
Matilda s.p.

GRILC

ŠIVILJSKI SERVIS
ŠIVANJE PO MERI
GSM: 031 641 335
ponedeljek, sreda, petek
14h - 18h
torek, četrtek
9h - 14h

Cikotić in partner, d. n. o.,

Pipanova 13a, 4208 Šenčur
04/251 61 00, 040/513 968
pod.kostanji@gmail.com

www.pod-kostanji.com
DELOVNI ČAS: ponedeljek ZAPRTO,
torek–petek 10.00–22.00,
sobota 12.00–22.00, nedelja 12.00–22.00
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Kolesarski praznik
pod Krvavcem
Najboljši slovenski kolesarji na čelu z
najboljšim na svetu Primožem Rogličem
so se na letošnjem državnem prvenstvu
pomerili v Cerkljah in okolici, cilj pa je
bil na Ambrožu pod Krvavcem.

Letošnje državno prvenstvo v kolesarstvu je potekalo v Cerkljah
in okolici. / Foto: Tina Dokl

VILMA STANOVNIK
Letošnje državno prvenstvo v kolesarstvu je potekalo tretjo
junijsko nedeljo in je bilo eno od prvih športnih tekmovanj
po epidemiji koronavirusa pri nas. Dva dni prej so se sicer
kolesarji že srečali in tekmovali na kriterijski preizkušnji
v Komendi, toda pravi preizkus moči je bilo državno prvenstvo, ki so se ga udeležili vsi naši najboljši kolesarji na čelu
z najboljšim na lestvici UCI Primožem Rogličem.
Konkurenca je bila tako res odlična, obračun svetovnih asov
kolesarstva pa si je, kljub kislemu vremenu, ogledala tudi
množica navijačev in dokazala, da je kolesarstvo pri nas
eden najbolj priljubljenih športov. Tekmovalci so jih nagradili s pravim spektaklom, ki se je začel na startu izpod
Jenkove lipe v Dvorjah. Kmalu se je od skupine oddaljila četverica, najdlje pa sta v ospredju zdržala Jan Tratnik in Nik
Čemažar.
Odločilni spopad najboljših je nato potekal na zadnjem,
osemkilometrskem vzponu. Ta je v prvem, strmejšem delu
potekal do Raven, drugi, petkilometrski odsek pa do cilja na
Ambrožu pod Krvavcem. Na koncu je bil prvi Primož Roglič,
ki mu je uspelo premagati odlično razpoloženega Tadeja Pogačarja, ki je v cilj pripeljal z desetsekundnim zaostankom.
»S Tadejem sva se borila, na koncu pa je odločil sprint, ki

Na najvišji stopnički zmagovalnega odra se je prvega mesta
veselil Primož Roglič s sinom Levom, na drugi stopnički je stal
Tadej Pogačar, na tretji pa Matej Mohorič. / Foto: Tina Dokl

Na cilju so številni kolesarski navdušenci zaploskali odličnemu
mlademu slovenskemu upu Tadeju Pogačarju. / Foto: Tina Dokl
se je na srečo izšel v mojo korist,« je na cilju povedal tridesetletni Primož Roglič, tudi devet let mlajši Tadej Pogačar
pa ni bil razočaran. »V tretjem krogu sem padel in menjal
kolo. Na zaključnem vzponu je nato šlo na nož. Borila sva
se, na koncu je bil Primož vendarle močnejši. Nisem razočaran, saj je vendarle zmagal najboljši kolesar na svetu,«
je po dirki povedal Pogačar s Klanca pri Komendi, ki je na
slovesni podelitvi vseeno dobil zlato odličje, saj je bil najboljši v konkurenci kolesarjev do 23 let. Na zmagovalnem
odru sta mu družbo delala dva perspektivna člana Kolesarskega kluba Kranj – Nik Čemažar in Jaka Primožič.
V absolutni konkurenci je poleg Primoža Rogliča (JumboVisma) in Tadeja Pogačarja (UAE Team Emirates) na zmagovalnem odru stal še Matej Mohorič (Bahrain McLaren),
ki je za Rogličem zaostal 39 sekund. Vsi so poleg odličij, ki
jim jih je podelil predsednik države Borut Pahor, dobili tudi
rože iz rok domačega župana Franca Čebulja.
V ženski konkurenci je prvi naslov državne prvakinje osvojila Kranjčanka Urša Pintar (Ale BTC Ljubljana), ki je bila na
vzponu močnejša od Špele Kern (Lviv Cycling Team), tretja
pa je bila Urška Žigart (Ale BTC Ljubljana). Lanska zmagovalka Eugenia Bujak (Ale BTC Ljubljana) je zasedla četrto
mesto. Med mlajšimi članicami je slavila Vita Movrin
(Energija team) pred lansko zmagovalko Laro Maretič (BTC
City Ljubljana SC).
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Cerkljanske nogometašice pred pokritim nogometnim igriščem v Velesovem / Foto: arhiv kluba

Nenavadna nogometna pomlad
Tudi cerkljanske nogometašice so se morale prilagoditi novim razmeram,
ki jih je prinesel koronavirus.

Po nenavadni nogometni pomladi in predčasnem končanju sezone, ki je bila v ženskem nogometu prekinjena
kot ena zadnjih, so dekleta opravila kar lepo količino treningov. Opravila so jih tako na igrišču kot tudi s pomočjo
sodobnih komunikacijskih kanalov doma. Veseli smo, da

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

T: 051/393 504
E: jure.grilc@gmail.com
Ugodno vam ponujamo:

www.pogrebnik.si

KUPON

vse vrste zemeljskih izkopov
urejanje kanalizacij, dvorišč in okolice
posek, spravilo in odkup lesa

je Občina Cerklje na čelu z županom s pomočjo države zajezila prvi val epidemije in smo pred nekaj dnevi uspešno
sezono lahko zaključili v Nogometnem centru Velesovo.
Poletje je bilo tako za nogometašice in njihove počitnice
kratko, saj so že začele priprave na novo sezono. Prve tekme prve slovenske ženske nogometne lige se bodo začele čez mesec dni. Navijači, dobrodošli na naših tekmah v
mesecu avgustu. Najmlajšim nogometašicam Ženskega
nogometnega kluba Cerklje, ki jih je iz dneva v dan več, pa
želimo lepe počitnice in obilo užitkov v poletju. S prvimi
šolskimi dnevi pa se vidimo zopet na nogometu za deklice,
ki bo potekal v Športni dvorani Cerklje in v Nogometnem
centru Velesovo. Tako se nam bodo lahko v ženskih ekipah
pridružila dekleta v vseh starostih skupinah.

BREZPLAČNI
PREGLED KLIME

PRIMOŽ ŠTRAJHAR

Kupon velja v juliju 2020.

Julij 2020 / številka 3

28 | ZANIMIVOSTI

Bosonogi petnajstič na Šenturško goro
Petnajstega pohoda bosonogih na Šenturško goro do Turizma in gostinstva Pavlin
se je udeležilo devetinšestdeset pohodnikov. Pohodniki so prepričani, da bi ljudje
lahko veliko zdravstvenih težav odpravili z bosonogo hojo.

Pohoda se je udeležilo devetinšestdeset bosonogih pohodnikov.
JANEZ KUHAR
Pohodniška sekcija Škrjančki Planinskega društva Komenda je v soboto, 13. junija, organizirala petnajsti pohod bosonogih na Šenturško goro. Zaradi epidemije so se
za organizacijo pohoda odločili v nekaj dneh. Tokrat so
se pohodniki podali na Šenturško goro z Jurčkove Dobrave. Franc Drolec, ki je lani naredil kar 342 vzponov na
Šenturško goro in je promotor zdravega načina življenja,
predvsem pa hoje brez obuval, je v uvodu na Jurčkovi
Dobravi pozdravil vse bosonoge. Pohoda z višinsko razliko 320 metrov se je udeležilo devetinšestdeset pohodnikov iz cerkljanske, komendske, kamniške in šenčurske
občine. Trije bosonogi – Peter Lončar iz Glinj, Majda Drolec iz Komende in Ivica Lončar iz Zaloga pri Cerkljah – so
bili na vseh dosedanjih petnajstih pohodih. Dobrih šest
kilometrov dolgo krožno pot so brez težav prehodili tudi
najmlajši, petletni pohodnik Patrik Janežič iz Podboršta

ter najstarejša 72-letna Ivica Lončar iz Zaloga pri Cerkljah,
med moškimi pa 77-letni Rudi Ocepek s Komendske Dobrave. Najštevilnejši sta bili družini Janežič iz Podboršta in
družina Lončar iz Zaloga pri Cerkljah s po štirimi udeleženci. Slišali smo tudi pripombo, da so tokrat pohodniki lažje oziroma hitreje dobili v gozdu klope kot pa gobe!
Pohodniki so pohvalili organizacijo pohoda. Franc Koželj
s Spodnjega Brnika je bil letos drugič na pohodu. Bil je
navdušen nad idealnimi pogoji za hojo. »Letos so bila tla
razmočena in prijetna za hojo. To je bila najboljša masaža
podplatov,« pa je dejal Ciril Globočnik s Pšate, ki se je že
trinajstič udeležil pohoda. Vsi pohodniki so pred začetkom
vzpona prejeli spominske majice, na koncu pa je bilo v
Planinskem domu Milana Šinkovca v Podborštu pri Komendi družabno srečanje, kjer so udeleženci iz rok Silva
Poglajna, podpredsednika Planinskega društva Komenda,
in Franca Drolca, vodje pohodniške sekcije Škrjančki, prejeli spominske medalje.

TRGOVINA Z AVTODELI 
IN AVTOMEHANIČNE STORITVE
Brane Dolinar
Poženik 2, 4207 Cerklje, tel.: (04) 252 70 30
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Z zapravljivčkoma po cerkljanski občini
Konec meseca maja so se na tradicionalnem srečanju v Cerkljah na
Gorenjskem srečali fantje iz različnih krajev Slovenije, ki so pred štiridesetimi leti
služili vojaški rok v Zadru.
JANEZ KUHAR
Skupina petih mož se že več let sredi meseca maja vsako leto srečuje v
drugem kraju, je povedal organizator letošnjega srečanja Jure Bobnar
iz Cerkelj. V Cerkljah so si ogledali
najprej rojstno hišo režiserja, pisatelja pedagoga in gledališkega igralca
ter utemeljitelja sodobnega slovenskega poklicnega gledališča Ignacija
Borštnika. To je bil prvi obisk Borštnikove domačije kakšne skupine po
epidemiji. Sprejel jih je in jim zaželel
dobrodošlico skrbnik Borštnikove domačije Dane Novak. Predstavil je njegovo ustvarjanje in njegova dela ter
jih popeljal po urejeni domačiji. Med
drugim so si ogledali Borštnikovo kovačijo, kjer je Dane za vsakega udele-

Vabijo na pohode
Vsak torek ob 7. uri in vsako sredo ob
18. uri potekajo redni pohodi iz Pože
nika na Šenturško goro, na katerih ude
leženci izvajajo vaje dihanja, pozvonijo
pri kapelici ter poklepetajo in se druži
jo. Zainteresirane vabijo, da se jim pri
družijo.

ženca izdelal Borštnikov spominski
kovanec z napisom »Nace«. Po ogledu
so se odpravili do spominskega parka pomembnih cerkljanskih mož ter
nato do Osnovne šole Davorina Jenka,
športne dvorane in Kulturnega hrama Ignacija Borštnika. Pred šolo sta

jih že čakali konjski vpregi z zapravljivčkoma in voznikoma Darkom Kepicem iz Dvorij in Janezom Pipanom
z Luž, s katerima so se udeleženci
tradicionalnega srečanja odpeljali na
ogled številnih znamenitosti v občini
Cerklje na Gorenjskem.

Kuhinjske stenske obloge Tuš kabine
Nadstreški Drsna vrata Nihajna vrata
Pregradne stene Steklene ograje
Zgornji Brnik 32, 4207 Cerklje, Tel.: 04 25 26 580
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MARUŠA HUMAR S.P., ZALOG PRI CERKLJAH 46, CERKLJE NA GORENJSKEM

Vsak nasmeh je lahko zdrav nasmeh

Hu ar
ZOBOZDRAVSTVO

Maruša Humar, dr. dent. med.
040 567 301

DELOVNI ČAS:
Torek: 7.00 – 13.30
Sreda: 13.00 – 20.00
Po dogovoru

zobozdravstvo.humar@gmail.com

Mlakarjeva ulica 76, 4208 Šenčur. V prostorih MOS-DENT zobna ordinacija d.o.o.
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Kuhanje mu je bilo položeno v zibelko
Luka Jezeršek izhaja iz znane gostinske družine, večina pa ga pozna kot
enega treh sodnikov v kuharskem šovu MasterChef Slovenija. Nedavno
je Dvor Jezeršek dobil tudi prestižno Michelinovo priznanje: Michelinov
krožnik oziroma Michelin Plate.
ALENKA BRUN
In v prvem prestižnem gurmanskem vodniku za Slovenijo
so zapisali, da je Luka Jezeršek kuharski mojster, pobudnik vseslovenske akcije Teden nezavržene hrane. Dvor
Jezeršek na Zgornjem Brniku pa je ocenjevalce navdušil
s svojim pogledom na tradicionalno kuhinjo in umeščenostjo v okolje, zgradba kot taka.

KUHARSKI MOJSTER IN ŠE VELIKO VEČ
Luka je tretji od štirih bratov Jezeršek, kjer se poslovna
zgodba že od vsega začetka suče okoli dejavnosti cateringa.
Pravi, da se sliši klišejsko, vendar mu je bilo kuhanje položeno v zibelko. Razlog, da so vsi bratje ostali v domačem
podjetju pa vidi ravno v tem, da so vedno lahko ustvarjali

zanimive, drugačne dogodke; nikoli niso bili »privezani«
za točilni pult ali v kuhinji gostilne.
Zgodba družine Jezeršek se je začela z Lukovim očetom
Francijem Jezerškom in mamo Sonjo v garaži domače hiše.
Pred 25 leti sta nato sezidala Hišo kulinarike v Sori, ki še
danes služi samo za potrebe cateringa. Sledil je Dvor Jezeršek, pa Blejski grad, Pivnico Union so Jezerškovi prevzeli
lani novembra, Gostilno na Gradu pred kratkim, nedavno
pa še Grajsko kavarno na Ljubljanskem gradu. Lastniško sta
njihova Dvor in Hiša kulinarike, drugje so najemniki, a so
veseli, da tudi najemodajalci želijo, da skupaj ustvarijo več.
Ko je Luka zaključil srednjo gostinsko šolo v Ljubljani in
kasneje opravil še mojstrski izpit, si je kuharsko širino nabiral v tujini. Videl je Španijo, Francijo, čeprav je v tej smeri catering specifična dejavnost. »Če bi imeli restavracijo,

Veliko jih bo Michelinovo priznanje ali zvezdico
zlahka nosilo, nekateri pa tudi težko, meni
Luka Jezeršek, ki je vesel, da je Michelin
končno prišel tudi v Slovenijo.
bi imel jasneje izdelano, kam bi šel in kaj bi si ogledal. V
našem poslu pa ni ravno veliko podjetij v Evropi. Morda
jih je v zadnjem času nekaj več,« razloži Luka, ki ga ljudje največkrat prepoznajo po vlogi sodnika v televizijskem
kuharskem šovu MasterChef Slovenija. Sicer je Luka v Sori
odgovoren za skupne operativne službe in kot vodja kuhinj
zadolžen za področje razvoja. Je zelo logističen, tehničen,
zelo sistematičen, tako da mu delo, ki ga opravlja v družinskem podjetju, leži.
Zanimalo nas je, ali kdaj pogreša kuhanje. Da, odgovarja,
vendar željo po tem zadovolji, ko kuha doma, gre na kakšen zahteven dogodek, ko na Akademiji Jezeršek v delavnicah predaja znanje naprej; pa tudi skozi domače projekte,
kjer Jezerškovi ustvarjajo doživetja, kot je recimo Večerja
na zajli.

ŽIRANT V KULINARIČNI ODDAJI

Luka Jezeršek / Foto: osebni arhiv (Dean Dubokovič)

Na televiziji, pravi Luka, se je pa znašel bolj kot ne po naključju. Sedaj so stekle priprave že na sedmo sezono oddaje
MasterChef Slovenija. »Verjamem, da je veliko slovenskih
chefov morda celo boljših za to funkcijo, vendar si tega
ne morejo privoščiti, ker si pač odsoten, doma pa morajo
stvari teči naprej. Ni enostavno iti za tri mesece nekam in
marsikdo si tega ne more privoščiti,« pove. Nadaljuje, da
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T: 031 280 771
E: info@simon-oil.si
I: www.simon-oil.s

Hitra dostava kurilnega olja
Jezerškovi / Foto: osebni arhiv
so z Binetom in Karimom super ekipa, se dobro razumejo.
Če se ne bi dobro počutil, verjetno ne bi ostal, še doda.
V MasterChef Slovenija se sedaj že prijavljajo ljudje, ki so
pustili službo, ker so se odločili, da bodo v oddaji sodelovali, ker si res tega želijo. To je po Lukovem mišljenju tudi
pravi format tekmovalca za tovrstno oddajo. »Jaz pravim,
da je to kot neki kamp priprav. Še vedno se lahko učijo,
vendar niso na kuharskem tečaju, jim rad povem. Še vedno gre za tekmovanje in ob koncu dneva se je treba zavedati, da se vseeno dela oddaja za televizijo.«

Naše prednosti:
 hitra odzivnost
 brezplačna dostava za količine nad 1000 litrov
 kakovostno kurilno olje
v skladu z evropskimi standardi
 zelo ugodna cena

Razvažamo po celi
Gorenjski in Ljubljani.

MICHELINOV VODNIK ZA SLOVENIJO 2020
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Ul. 4 oktobra 4, 4207 Cerklje na Gorenjskem

041 358 772, 041 603 082

Nudimo
izredno ugodno
pranje odej,
posteljnih
nadvložkov in
vzglavnikov.

Kakovostno
in ugodno
poskrbimo za
pranje in likanje
sobnega in
gostinskega
perila.
Ugodno
pranje in
likanje srajc
ter delovnih
oblek.
35 letna tradicija

PRALNICA PAVEC, PAVEC SANDI S.P.

Slovenija je letos dobila prvi Michelinov vodnik. Luka prizna, da so na tihem upali, da jih bo Michelin opazil. »Včasih
nas stanovski kolegi gledajo z zadržki, češ da smo veliki.
Mi je prav všeč, da so sedaj prišli ocenjevalci od zunaj, da
so nas opazili. Res smo veliki, a vseeno stremimo k organiziranosti.« Saj če hočeš rasti, moraš biti organiziran, še
enkrat ponovi.
Dvor Jezeršek je tako dobil priznanje Michelinov krožnik.
Luka ponosno nadaljuje: »Delali bomo še naprej tako, kot
smo do sedaj. Morda bi si želeli, da bi v prihodnje dobili Bib
Gourmand, nimamo pa želje po zvezdici. Nismo t. i. fine
dining in to niti nočemo postati. Imamo jasno začrtano
zgodbo. Če se bomo kdaj odločili za to smer, potem bo to
načrtno, strateško, ampak danes te želje ni.«
Nasmehne se, ko se spomni pričakovanj, ko je bila razglasitev najprej napovedana za marec, potem prestavljena
zaradi novega koronavirusa.
Vesel je, da je Michelin prišel v Slovenijo. »Vendar na priznanju piše 2020, drugo leto bo potem 2021 – če ga bomo
dobili. Marsikdo je pričakoval, da bo priznanje dobil, pa ga
ni; nekdo ga je, pa mu ni jasno, zakaj; veliko jih bo Michelinovo priznanje ali zvezdico zlahka nosilo, nekateri pa
tudi težko,« še pove Luka in za konec poudari: »To niso
nagrade za življenjsko delo, gre za enoletno zgodbo. To je
svetovno prvenstvo. In tečemo naprej ...«

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
CERKLJE, Slovenska cesta 2, tel.: 04/252 90 20 KOMENDA, Zadružna cesta 2, tel.: 01/834 56 80
Spremljajte naše aktivnosti tudi na naši facebook strani
BLAGOVICA, Blagovica 10, tel.: 041/370 437
KMETIJSKA ZADRUGA CERKLJE, Z.O.O.
Slovenska cesta 2, 4207 Cerklje
Tel.: 04/252 90 10
info@kzcerklje.si , http://www.kzcerklje.si

CVETLIČARNA:

VSE ZA VAŠ VRT:

 LONČNICE
ŠOPKI
REZANO CVETJE ZA VSE PRILOŽNOSTI
ARANŽIRANJE DARIL

 ZELIŠČA IN
ZELENJAVNE SADIKE
VELIKA IZBIRA
OKRASNIH VRTNIH
RASTLIN
ZAŠČITNA SREDSTVA
ZA VAŠ VRT
MREŽE PROTI TOČI,
OPORNIKI, LONCI …

PROGRAM ZA KMETIJSTVO:
S
 TRNIŠČNI DOSEVKI (MNOGOCVETNA LJULJKA, BELA GORJUŠICA …)
Z
 AŠČITNA SREDSTVA IN EKOLOŠKA ZAŠČITNA SREDSTVA
ZA RASTLINE

DOMAČA ŠPAJZA:
DOMAČI ŠTRUKLJI, PIŠKOTI, TESTENINE,
SUHE MESNINE, NA VOLJO TUDI SLADOLED!

Novi CAPTUR, KADJAR in KOLEOS
SUV Renault
Do

7.000 €
popusta

za vozila iz zaloge*

5 let podaljšanega jamstva**
5 let vzdrževanja po polovični ceni**
Osnovno in kasko zavarovanje za 99 €**
*Pri pooblaščenem prodajalcu Renault preverite vozila iz zaloge in z Renault Financiranjem izkoristite do 7.000 € popusta. Popusti se razlikujejo glede na model. Posamezni koncesionar lahko odobri tudi dodaten
popust. **Ob nakupu avtomobila z Renault Financiranjem prejmete prvo leto subvencionirano obvezno in osnovno kasko zavarovanje za 99 € in bon za obnovo zavarovanja v višini 150 € v naslednjem letu. V
financiranje je vključeno tudi brezplačno podaljšano jamstvo (5 let ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej) in vzdrževanje po polovični ceni (5 let ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej). Pogoj akcije je sklenitev finančne
pogodbe z minimalno financirano vrednostjo 6.000 €, minimalnim trajanjem 36 mesecev in sklenitev zavarovanja vozila v drugem letu z Renault Financiranjem. Pridržujemo si pravico do napak. Slika je simbolna.
Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si.
Poraba pri mešanem ciklu: 4,6 – 7,3 l/100 km. Emisije CO2: 122 – 184 g/km. Emisijska stopnja: EURO6Dt. Emisija NOx: 0,0217 – 0,055 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00004 – 0,00084 g/km. Število delcev (x1011):
0,03 – 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
Nissan Slovenija d.o.o., Dunajska 22, 1000 Ljubljana.
Renault priporoča

renault.si

Vaš
na Gorenjskem
Vaštrgovec
trgovecvvCerkljah
Ljubljani
PREŠA
CERKLJE,
Slovenska
cesta 51,
4207 Cerklje na Gorenjskem
AVTOHIŠA IN NJENO URADNO
IME
T.:
04/281
57
00,
www.rpresa.si
Naslov trgovca v eni vrstici
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