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na dvorišču ZADRUGE Cerklje
VSAKO 1. IN 3. SOBOTO V MESECU,
OD 9. DO 12. URE*
Suhe mesnine, mesni in mlečni
izdelki, sveža jajca, domače testenine,
sadje, sadni sokovi, sveža zelenjava, …

Vabljeni!
VSEM STRANKAM ŽELIMO VESELE
BOŽIČNE PRAZNIKE IN SREČNO, ZDRAVO
TER USPEŠNO NOVO LETO 2021.
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UGODNA PRODAJA MINERALNIH GNOJIL
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Končuje se težko, a produktivno leto
V zadnjem letošnjem pogovoru je župan Franc Čebulj spregovoril o krvavškem
vodovodu, aktualnih projektih ter epidemiji covida-19, ki je zaznamovala leto.
ALEŠ SENOŽETNIK
FOTO: ARHIV OBČINE CERKLJE

• Medtem ko ste se epidemiji covi-

da-19 v prvem valu skoraj povsem
izognili, pa so jeseni številke narasle
tudi v Cerkljah. Kako to komentirate?
Drži, v prvem valu praktično nismo
imeli okuženih. Do 28. septembra smo
imeli potrjene tri okužbe, nato pa v
enem tednu kar 60. Takšen porast je
bil za marsikoga šok. Ni potrebe, da
bi poudarjali, zakaj je do tega prišlo,
mislim pa, da bi morala vlada oz. epidemiološka stroka v državi ukrepati
že kakšnih 14 dni prej. V Cerkljah smo
med prvimi zaprli telovadnice, igrišča
in parke, čeprav sem bil zaradi tega
deležen tudi kritik tako med občani
kot v nekaterih medijih. Žal tudi to ni
zadostovalo. Moj komentar: v prvem
valu smo bili vsi prestrašeni, nato je
epidemija poleti popustila, ljudje so se
sprostili in posledice so tu. Marsikdo
tudi misli, da lahko virus resno ogrozi
le starejše in ogrožene skupine in ga
zato tudi ne jemlje dovolj resno. A tudi
v Cerkljah imamo že smrtne žrtve zaradi covida-19 in to je treba jemati resno. Veseli me sicer, da je Domu Taber
vsaj za zdaj uspelo obvladati epidemijo, za kar se moram posebej zahvaliti
vodstvu in vsem zaposlenim, ki so se
zavedali, da prav oni lahko vnesejo
okužbo med stanovalce, in so se temu
primerno tudi obnašali.
• V občini poteka gradnja krvavškega vodovoda. Kako daleč je projekt?
Naj najprej na kratko orišem zgodovino projekta, ki ima že dolgo brado.
O obnovi sistema sem razmišljal že
leta 1991 kot eden od osmih delegatov krajevnih skupnosti takratne
skupne kranjske občine. Takrat smo
zahtevali, da se gre v celotno obnovo
krvavškega vodovoda, ki je bil z azbestnimi cevmi zgrajen med leti 1958

in 1962. Do realizacije takrat sicer ni
prišlo. Nato smo leta 1997 vodiški župan Anton Kokalj, župan Mengša Janez Per, župan Kamnika Tone Smolnikar in jaz kot župan Občine Cerklje
na Gorenjskem podpisali nov dogovor,
ki je predvideval obnovo vodovoda v
smeri sever–jug, zato takrat Mestne
občine Kranj in Občine Šenčur nismo
povabili k podpisu dogovora. Tudi ta
dogovor je padel v vodo. V Komendi,
ki je postala samostojna občina, je
župan postal Tomaž Drolc, ki projekta
ni podprl, v Mengšu pa je bil izvoljen
Tomaž Štebe, ki se je odločil za projekt
vrtin na mengeškem polju in šele njegov naslednik Franc Jerič je znova izkazal interes za krvavški vodovod.
Leta 2007 smo tako začeli pripravljati
projekt, s katerim bi lahko kandidirali
tudi za sredstva Evropskega kohezijskega sklada in si takrat razdelili tudi
deleže, vključno z občinami Mengeš,
Kranj in Šenčur. Lotili smo se priprave dokumentacije, a leta 2013 dobili
mnenje, da je projekt predimenzioniran, kar je tudi držalo, saj je vmes
Mengeš izstopil iz krvavškega vodovodnega sistema, čeprav je obdržal
vodne pravice. Morali smo počakati
tri leta, da so Občini Mengeš vodne
pravice potekle, nato smo se lotili racionalizacije.
To sem želel povedati zgolj kot kratko
obnovo tega, kaj vse se je 29 let dogajalo okoli krvavškega vodovoda in koliko birokratskih zapletov se je zvrstilo
v tem času. Pri tem pa moram poudariti, da dela še do danes ne bi potekala, če bi morali izvesti presojo vplivov
na okolje, saj postopek traja lahko dve
leti ali celo več. Pri pripravi javnega
naročila za izbor izvajalca nam je s
strokovno in tehnično pomočjo svetoval DRI, d. o. o., iz Ljubljane.
V letu 2019 je sledila odločitev Agencije RS za okolje in Direkcije RS za
vode, da je za projekt treba izvesti PVO

Župan Franc Čebulj
– presojo vplivov na okolje. Na koncu
zaradi spremembe uredbe presoje ni
bilo treba izvesti, za kar gre zasluga
ministru Andreju Vizjaku, ki je odločil, da je za vodno infrastrukturo nepotrebna. Izvedli smo javno naročilo
za izbor izvajalca tako projektiranja
kot hkrati gradnje, pred rokom za oddajo ponudb navedenega razpisa smo
prejeli zahtevek za revizijo od enega
izmed ponudnikov. Z zahtevkom za
revizijo smo uspeli in konec aprila z
izbranim izvajalcem podpisali pogodbeni sporazum. Dne 24. aprila letos pa
smo končno dobili pogodbo in začeli
delo.
Gradnja zdaj poteka po načrtih. Skupaj z odseki, ki smo jih zgradili v preteklih letih, smo zgradili približno 35
odstotkov vodovoda, pripravljeno pa
imamo že vse za ultrafiltracijski sistem v kanjonu proti spodnji postaji
žičnice. Projekt poteka po načrtih, ne
pa tudi po odzivnosti občin. Z izjemo
Mestne občine Kranj namreč preostale doslej še niso poravnale svojih obveznosti, kar je nedopustno. Če bi me
župani poklicali in razložili situacijo,
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bi zagotovo našli rešitev. Da pa se izmikajo in na ta način
ustvarjajo slabe odnose, se mi zdi nedopustno. Očitno smo
res v nekem čudnem času, da niti župani ne znajo več prav
razmišljati.
Vrednost projekta sicer znaša 12,6 milijona evrov, od tega
imamo na voljo 6,13 milijona evrov nepovratnih sredstev
EU in države. Delež občine Cerklje tako znaša skoraj 4 milijone evrov, vključno z evropskimi sredstvi. Občina Cerklje
sicer nosi največji, 43-odstotni delež, Šenčur 16, Vodice in
Komenda po 15 ter Kranj 11 odstotkov.
• Na decembrski seji ste v prvem branju sprejeli predlog
proračuna za prihodnje leto. Ste zadovoljni?
Glede na vse, kar se je dogajalo, predvsem mislim na epidemijo covida-19, ki je tudi v občinski upravi terjala svoje, saj smo imeli tudi med nami dve okužbi in je skoraj
polovica zaposlenih delala od doma, sem zadovoljen, da
nam je v letošnjem letu uspelo narediti tako veliko. Lahko
rečem, da je bilo glede projektov to eno najuspešnejših let
doslej. Upam, da bo tudi prihodnje leto podobno. Predlog
proračuna je namreč razvojno naravnan, v načrtu razvojnih programov je za 13,5 milijona evrov projektov. Zagotovo
bo pred potrditvijo na januarski seji prišlo še do nekaterih
sprememb, predvsem na podlagi cenitev odkupa zemljišč
za kanalizacijo v visokogorskem delu občin in Štefanji Gori
ter obnovo vodne infrastrukture. Morda bomo tudi dodali
še kakšen projekt. Konec koncev bi bila potrebna tudi obnova občinske stavbe, tako njene zunanjosti kot notranjih
prostorov.
Nekaj sredstev bomo namenili tudi za odkup nepremičnin in določenih zemljišč. Ta je treba imeti v rezervi tudi
za gradnjo cestne in kolesarske infrastrukture ter obvoznice mimo Vašce. Če bi imela občina v lasti kmetijska
zemljišča, bi jih namreč lahko ponudila tudi v menjavo,
kar se je odlično izkazalo v primeru zdravstvenega doma
v Cerkljah.
• Znova pa razmišljate tudi o odkupu Hribarjeve hiše.
Odločili smo se, da gremo v odkup, seveda če bodo tudi
svetniki podprli proračun in to odločitev. Mislim, da je
bilo prav, da smo nakup nekoliko odložili, saj v času zaprtja zaradi koronavirusa s hišo ne bi imeli kaj početi. V
vmesnem času se je pokazala še rešitev glede poslovalnice banke, ki se seli v prostore nekdanje lekarne, tako da
nam bo na voljo celotna hiša, kar mislim, da je tudi prav.
Gre za eno najbolj znamenitih hiš v Cerkljah in prav je,
da je v lasti občine. O vsebini pa je za zdaj še prezgodaj
govoriti.
Sicer pa razmišljamo tudi o odkupih določenih stanovanjskih objektov, s čimer bi mladim družinam pomagali pri
rešitvi stanovanjskega problema, bodisi z nakupom ali najemom. Ni namreč treba, da v občini silimo v urbanizacijo,
ki za sabo potegne še precej drugih težav. Marsikaj se da
rešiti tudi z obstoječo infrastrukturo.
• Sprejeta je tudi celostna prometna strategija, s katero
si občina nadeja tudi več evropskih sredstev za trajnostno mobilnost. Je zdaj kaj bližje projekt izposoje koles,
o čemer ste že govorili?
December 2020 / številka 5

Na ta račun bomo lažje kandidirali na različnih razpisih
in tudi projekt izposoje koles je eden od takšnih. Mislim
pa, da bo še nekaj časa trajalo, da bo prišlo do realizacije.
Seveda bomo poskušali dobiti sredstva, kjer bo to le možno. Glede strategij pa se mi zdi, da včasih vsebujejo preveč
filozofije, ki je težko uresničljiva, premalo pa poudarjamo
realizacijo.
• Po več letih je občinsko poslovanje znova izpostavljeno reviziji računskega sodišča.
Revizijo smo imeli prvič po letu 1998. Lotili so se skoraj
vseh področij poslovanja od javnih razpisov, kadrovanja in financ, do sredstev za kulturo in šport ter posegli
tudi po zadevah iz leta 1995. Zahtevali so tudi dokumente
glede Doma Taber, za katerega smo dobili tudi evropska
sredstva. Sam še vedno menim, da je bila to ena najboljših odločitev, kar se je pokazalo tudi v času krize zaradi
epidemije covida-19. Sicer pa ima Dom Taber še precejšen
potencial v oskrbovanih stanovanjih, kjer bi lahko izvajali
oskrbo in bi to domu pomenilo dodaten vir prihodkov.
• Ob prihajajočih praznikih verjetno ni skrivnost, kaj si
vsi skupaj želimo za prihodnje leto?
Zagotovo si najbolj želimo, da bi bili zdravi, in to ob novem letu želim vsem občankam in občanom. Sam pa si
v prihodnjem letu želim tudi nadaljevanje dela in realizacijo načrtov, ki smo si jih zastavili. Mislim predvsem
na izgradnjo krvavškega vodovoda, pripravo dokumentacije za kanalizacijo na Krvavcu in Štefanji Gori, izgradnjo
krožišča na Trati in še številne druge projekte. Za to pa je
pomembno, da vsi zasledujemo interes skupnosti, ne pa
lastnega.

Občankam in občanom želimo
prijetne božično-novoletne praznike,
v letu, ki prihaja, pa trdnega zdravja,
sreče, uspehov in osebnega zadovoljstva.
Župan Franc Čebulj,
Občinski svet in občinska uprava
Občine Cerklje na Gorenjskem
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CPS – čaka nas skupno uresničevanje ukrepov!
OBČINA CERKLJE
Svetnice in svetniki so na 13. seji Občinskega sveta sprejeli Celostno prometno strategijo Občine Cerklje na
Gorenjskem.
S sprejetjem Strategije se začenja obdobje načrtovanja prometa in mobilnosti, ki bo drugačno v tem pogledu, da osebni avtomobil ne bo imel
več absolutne prednosti, ampak bo
obravnavan vzporedno z drugimi načini mobilnosti. Namen Strategije je
zmanjšati število voženj z osebnimi
avtomobili na račun povečanja hoje,
kolesarjenja in v čim večji možni meri
tudi uporabe javnega prevoza.
To bomo poskušali doseči z ukrepi, ki
bodo izboljšali pogoje za trajnostno
mobilnost, poleg tega pa tudi z ozaveščanjem in vzgojo o prednostih takega načina mobilnosti. Glavni nosilec
ukrepov bo Občina Cerklje na Gorenj-

skem, mnogi ukrepi pa bodo izvedeni
v sodelovanju z drugimi organizacijami.
Izdelovalci so strategijo oblikovali v sodelovanju z občinsko upravo, s
ključnimi deležniki in zainteresiranimi občankami ter občani. Zaradi razmer, ki jih je krojila epidemija, so bili
posamezni koraki priprave dokumenta prilagojeni dani situaciji. Zaradi
omejitev števila oseb na posameznih
dogodkih in omejenega prehajanja
občin je bilo treba prilagoditi predvsem izvajanje delavnic, javnih razprav, intervjujev in sestankov. Veliko
tovrstnih vsebin smo zato opravili
telefonsko, po elektronski pošti ali na
spletnih aplikacijah za komunikacijo.
S podajanjem mnenj je tako javnost
pomembno sooblikovala vsebino strategije in akcijskega načrta, ki je sedaj
osnova za izvajanje predvidenih ukrepov.

Strategija je s tem postala naša skupna smernica za razvoj prometa, s katero bomo s skupnimi močmi poskusili narediti mobilnost v prihodnosti
varnejšo, bolj zdravo, čistejšo, učinkovitejšo in dostopno za vse.

Zaživel projekt Prostofer
V Cerkljah od začetka oktobra deluje mreža brezplačnih prevozov za starejše.
ALEŠ SENOŽETNIK
V začetku oktobra so v Cerkljah v uporabo predali osebno
vozilo Renault Zoe Life, s čimer so v občini vzpostavili sistem brezplačnih prevozov za starejše Prostofer. Kot je ob
prevzemu povedal župan Franc Čebulj, je projekt zaživel ob
pravem času tako za starejše občane kot tudi za stanovalce
Doma Taber, ki ga bodo lahko po potrebi uporabili. Projekt je
na pobudo Društva upokojencev Cerklje financirala Občina
Cerklje, nad celotnim projektom pa bdi zavod Zlata mreža.
Kot je povedal direktor Miha Bogataj, lahko zainteresirani
prevoz naročijo na telefonski številki 080 10 10.
Zaradi epidemije covida-19 združevanje prevozov več oseb
z različnih gospodinjstev ni mogoče, obvezna pa je uporaba mask, a kljub omejitvam so po več kot dveh mesecih od
vzpostavitve v Društvu upokojencev Cerklje zelo zadovoljni
tako z odzivom starejših kot tudi prostovoljcev, ki prevoze
opravljajo. »Uporabniki so zelo zadovoljni s storitvijo, tudi
povpraševanja je kar veliko glede na razmere. Sprva smo se
bali, da bomo imeli težave s prostovoljci, a se jih je javilo kar
14. Tudi zavod Zlata mreža zelo dobro koordinira delovanje,«
je dejala predsednica društva upokojencev Marta Hočevar.

Vozilo, s katerim v Cerkljah opravljajo prevoze za starejše
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Novi vozili za gasilce
Prostovoljno gasilsko društvo Cerklje je bogatejše za novo terensko vozilo,
Prostovoljno gasilsko društvo Spodnji Brnik - Vopovlje pa za vozilo za
prevoz moštva.
ALEŠ SENOŽETNIK
Ko so cerkljanski gasilci letos spomladi predstavili novo
avtocisterno Scania AC 35/100, še niso vedeli, da bodo ob
koncu leta lahko uporabljali tudi že popolnoma novo večnamensko gasilsko vozilo. S terenskim pick-upom Mercedes X 350d so namreč nadomestili prejšnje, 18 let staro
poveljniško vozilo Jeep PV-1. Ker so vozilo tudi bolje tehnično opremili, so ga poimenovali večnamensko gasilsko
vozilo (VGV). »Namenjeno je za širok spekter posredovanj
tako prvih posredovalcev, manjših tehničnih intervencij,
za posredovanja ob naravnih nesrečah kot izvidniško vozilo, za vodenje večjih intervencij ter za prevoz moštva na
težje dostopne kraje. V vozilu so: defibrilator, nahrbtnik s
pripomočki za oživljanje in prvo pomoč, koritasta in zajemalna nosila, orodje in pripomočki za vse vrste tehničnih
intervencij, gasilniki in izolirna dihalna aparata … Mercedes X VGV je od začetka decembra v operativni uporabi,« je
o sveži pridobitvi povedal predsednik Primož Močnik.
Na menjavo še čaka star kombi (letnik 2003) za prevoz
moštva in intervencije otrok in mladine na tekmovanja.
Zamenjavo planirajo leta 2022, ko bo društvo praznovalo
130 let delovanje.
Posodobljen vozni park in oprema pomenita večjo učinkovitost in izboljšanje varnosti vseh uporabnikov vozil ter
hkrati tudi večjo varnost občanov, še pravijo cerkljanski
gasilci, ki se za finančno pomoč zahvaljujejo Občini Cerklje
in Gasilski zvezi Cerklje, podjetjem, ki namenjajo donacijska sredstva, ter občanom, ki s prostovoljnimi prispevki
omogočajo njihovo delovanje.

Terensko vozilo cerkljanskih gasilcev / Foto: PGD Cerklje

VOZILO TUDI GASILCEM PGD SPODNJI BRNIK - VOPOVLJE
Novo vozilo za prevoz moštva (GVM -1) so konec oktobra
od Avtohiše Rebernik prevzeli tudi člani PGD Spodnji Brnik
- Vopovlje. Gre za model Ford Turneo, ki ga je nadgradilo
podjetje Primier Adria. Vozilo so financirali s pomočjo Občine Cerklje (za kar se zahvaljujejo občini in županu) in z
lastnimi sredstvi ter donacijami, skupna cena vozila z vso
pripadajočo opremo pa je znašala 45 tisoč evrov.
»To vozilo nam bo služilo za prevoz gasilcev, predvsem
mladine na tekmovanja, in za druge aktivnosti, ki so povezane z gasilstvom.
Predstavitev vozila bomo opravili takoj, ko bodo razmere
to dopuščale. Svečani prevzem vozila pa načrtujemo 25.
junija, ko bomo praznovali 70 let našega društva,« so še
sporočili z gasilskega društva.

Še nekaj prostih mest pri
zdravniku
Levo je vozilo za prevoz moštva gasilcev s Spodnjega Brnika in
Vopovelj. / Foto: PGD Spodnji Brnik - Vopovlje
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V novem zdravstvenem domu v Cerkljah je v ambulanti zdravnice družinske medicine Andreje Dolinar še nekaj prostih mest za
vpis, sporočajo z občinske uprave. Vpis je mogoč osebno v ordinacijskem času ambulante, dodatna pojasnila pa na telefonski
številki 04/20 82 180.
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»Imamo najboljše stanovalce«
Pogovarjali smo se z Martino Martinčič, direktorico Doma Taber.
ALEŠ SENOŽETNIK

• V Domu Taber se uspešno zoper

stavljate okužbam s koronavirusom.
Kaj delate drugače kot v številnih
drugih domovih, kjer so se ponekod
okužbe hitro razširile?
V Domu Taber smo se tako v prvem valu
kot tudi v drugem uspešno zoperstavljali vdoru okužbe s koronavirusom. V
prvem valu smo bili brez okužbe, drugi val pa tudi nam povzroča preglavice.
Do današnjega dne smo imeli deset
okužb pri zaposlenih ter eno okužbo
pri stanovalcu. Okužba pri stanovalcu
je bila prinesena od zunaj, in sicer ob
prihodu stanovalca iz zdravilišča. Stanovalec je bil takoj po prihodu iz zdra-

Martina Martinčič / Foto: arhiv Doma Taber

vilišča nameščen v sivo cono. Ne glede
na to, da je bil stanovalec v zdravilišču
testiran in njegov rezultat negativen,
smo se odločili, da gospoda za en teden
namestimo v izolacijo. In to je bila najboljša možna odločitev. Da se okužba ni
raznesla naprej, pa gre seveda zahvala
zaposlenim za odlično opravljeno delo.
Težko bi rekla, da v našem domu delamo kaj drugače kot v drugih domovih.
Vsi domovi v Sloveniji v tem času namenjamo vse svoje znanje in napore
v to, da preprečimo vdor virusa v dom
in tako zaščitimo svoje stanovalce. Ne
glede na to, kako hud ukrep je zaprtje
doma, smo se konec meseca septembra
pravilno odločili, ko smo to storili. Ob
tem smo sprejeli še vrsto drugih ukre-

pov, kot so: obvezno nošenje mask tudi
za stanovalce, vsakodnevno merjenje
telesne temperature, obvezno zračenje
skupnih prostorov na vsako uro, omejili smo stike zaposlenih med odmori
in še bi lahko naštevala. Menim pa, da
je ključni dejavnik v našem uspešnem
boju proti vdoru virusa v dom sreča! Naj
tako tudi ostane.
• Epidemija traja že več mesecev.
Kako izčrpano je osebje doma?
Osebje je zelo izčrpano. Kljub temu
da v domu nimamo okužbe, pri delu
dajemo svoj maksimum. V trenutnih
razmerah največji stres predstavlja
nenehna izpostavljenost možnosti okužbe in prenosa te v dom. Poleg
tega se pri delu srečujemo z nenehnim spreminjanjem navodil.
• Kako so se na ukrepe odzvali sta
novalci? So bili že od vsega začetka
razumevajoči ali ste morali vložiti
več truda, da so jih vzeli zares?
Imamo najboljše stanovalce. Resnično. Ukrepe so vzeli zelo resno, saj se
bojijo za svoje zdravje. Upoštevajo prav
vse dane ukrepe in večjih težav nismo
imeli. Res pa je, da smo se s stanovalci
veliko o tem pogovarjali. Vsak ukrep
jim je bil razložen. Menim, da kjer je
komunikacija dobra, se vse da.
• Težje je situacijo razložiti stano
valcem z demenco, ki prav tako bi
vajo v vašem domu. Kako ste ravnali
v tem primeru?
Stanovalci z demenco se zaradi svoje
bolezni ne zavedajo in ne razumejo
resnosti epidemije covida-19. Stanovalcev na oddelku z demenco zato
nismo obremenjevali z ukrepi. Na
oddelku živijo kot v domačem gospodinjstvu. So v nekakšnem mehurčku.
Tu je bistveno, da se ukrepov držijo
zaposleni. Zelo pomembno pa je, da
stanovalci z demenco ohranjajo stike
s svojci. To smo jim omogočili preko
video klicev in telefonskih pogovorov.
• Velika težava stanovalcev, ki so
ostali brez možnosti obiskov, je osa
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mljenost. Kako jim jo pomagate premagovati pri vas?
Tako kot vsi mi se tudi stanovalci vsak
po svoje soočajo s trenutno situacijo.
Stanovalcem skušamo omogočiti čim
lažje preživljanje tega težkega obdobja.
So stiske in težave, a z dobro voljo in
s sodelovanjem svojcev ter zaposlenih
skušamo vsakemu stanovalcu omogočiti čim lažje premagovanje osamljenosti. V Domu z raznimi aktivnostmi
stanovalcem zapolnimo čas. Ves čas
epidemije imamo razne delavnice, kjer
stanovalci ustvarjajo, igrajo tombolo,
telovadijo – pri tem seveda pazimo na
zaščito in ustrezno razdaljo.
V tem času smo se stanovalci in zaposleni še bolj povezali. Ob tem ne
gre pozabiti, da se je na nas z raznimi
donacijami pa tudi z lepimi in pozitivnimi željami spomnilo veliko dobrih, srčnih ljudi pa tudi podjetij. Vse
to nam daje energijo pri našem boju
proti virusu.
• V zadnjem času so nekateri domovi znova začeli dopuščati obiske stanovalcev. Tudi pri vas se pripravljate
na to. Kdaj in pod kakšnimi pogoji so
obiski mogoči v Domu Taber?
Glede na to, da je mesec december
prazničen čas, ko smo še bolj povezani
z družino, s svojimi domačimi, smo se
tudi pri nas odločili za možnost obiskov. O tem smo že kar nekaj časa razmišljali in lotili smo se gradnje dveh
dodatnih prostorov, namenjenih prav
obiskom. En prostor nam je uspelo
dokončati in 14. decembra smo začeli obiske izvajati. Obiski so mogoči za
zdrave osebe in so časovno omejeni.
Obiskovalci in stanovalci so zaščiteni z
maskami, obvezna je distanca.
• Smo tik pred decembrskimi prazniki. Česa si najbolj želite, verjetno
ni treba posebej poudarjati. Pa vendarle: kako boste kljub težkim razmeram preživeli zadnje dni letošnjega leta v Domu Taber?
Najbolj si seveda želim, da stanovalce
in zaposlene obvarujemo pred okužbo. Zadnje dni letošnjega leta bomo
stanovalcem trenutnim razmeram
navkljub skušali pričarati praznično
vzdušje. V Domu ostajamo pozitivno
naravnani in se veselimo dne, ko se
bomo spet lahko družili.
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Najlepše Cerklje, Adergas tretji
JANEZ KUHAR
Turistična zveza Slovenije je oktobra
razglasila letošnje dobitnike priznanj
v akciji Moja dežela – lepa in gostoljubna. Cerklje na Gorenjskem so najlepše
malo mesto, tretje najlepše vaško jedro pa ima Adergas. Zaradi omejitvenih ukrepov pandemije covida-19 je
razglasitev potekala na televiziji Planet
TV. Vseslovenska akcija je potekala pod
častnim pokroviteljstvom predsednika
vlade Janeza Janše. Cerklje so v kategoriji malih mest slavile pred Radljami ob Dravi in Šentjurjem pri Celju.
Novosti v Cerkljah nikoli ne zmanjka,
so zapisali člani ocenjevalne komisije.
Omeniti velja novo krožišče, okrašeno z
motivi čebel, nov zdravstveni dom, za-

saditev in ozelenitev celotnih Cerkelj,
počivališč itd. Cerklje ponujajo nešteto
možnosti za aktivno preživljanje prostega časa v osrčju slikovitih polj in
razglednih planinskih grebenov. Pomembna pa sta tudi Letališče Jožeta
Pučnika na Brniku in Krvavec. Še ena
značilnost Cerkelj je lepa cvetlična zasaditev celotnega kraja, cvetlice pa so
na drogovih javne razsvetljave po celotni občini. Tretje najlepše vaško jedro ima Adergas, najlepšega pa Šmartno v Goriških brdih. V tokratnem
natečaju je sodelovalo 37 izletniških
krajev, 39 mest, 13 turističnih krajev,
13 zdraviliških krajev, sedem mladinskih hostlov, 19 kampov in glampingov ter 16 tematskih poti in kar nekaj
Petrolovih bencinskih servisov.

Obnova odseka v Poženiku
Občina Cerklje je nedavno na odseku
v Poženiku (mimo Badrsa) uredila
kanalizacijo in obnovila vodno infrastrukturo, javno razsvetljavo in cestno
na novo preplastila. Ker trenutne epidemiološke razmere ne omogočajo
priprave slovesnosti ob odprtjih, sta
nekdanja občinska svetnica Silva Dolinar in predsednik vaške skupnosti Poženik Matija Koritnik ob tej priložnosti
pripravila zgolj kratko srečanje treh
sosedov, ki so jo izvedli ob upoštevanju
vseh ukrepov NIJZ. Na srečanju, ki mu
je prisostvoval tudi župan Franc Čebulj,
pa je zbrane presenetila Nada Zevnik,
ki je ohranila otvoritveni trak iz časa,
ko so pred 18 leti v Cerkljah odprli
nov vrtec Murenčki, in ga prinesla na

tokratno odprtje. Kot so si bili zbrani
enotni, je tudi to pokazalo, kaj takšni
dogodki pomenijo domačinom.
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DMC med epidemijo odpira vrata malo drugače
Po spomladanski izkušnji zaprtja, ki nas je vse presenetila in za nekaj časa kar
malo razorožila, smo bili v jeseni že pripravljeni na vse.
IRENA ZAJEC
Ko so se vrata zaprla, smo zelo na hitro
na stežaj odprli vsa virtualna vrata in
okna in kljub epidemiji ostali povezani
s svojimi uporabniki, pridruževala pa
so se nam tudi nova imena in obrazi.
Večerni sklop ZOOM predavanj je bil
zelo dobro obiskan. Gostili smo logopeda Benjamina Vogriča, ki nam je
na zelo zanimiv način predstavil razvoj govora predšolskih otrok in tisto,
kar starši največkrat delamo narobe.
Ali ste vedeli, da smo Slovenci univerzalni v uporabi pomanjševalnic, ko
naši otroci »papcajo, pupcajo, kakcajo,
spančkajo, ajčkajo, božkajo« itd?
Aleš Sečnik je z nami delil svojo življenjsko preizkušnjo, ko si je kot 15-letni fant zaradi padca na majhnem vaškem smučišču poškodoval hrbtenico
in postal hrom. Lahko bi se smilil samemu sebi in bi bil še danes odvisen
od drugih. Namesto tega pa je s trmasto voljo in garanjem delal na svojem
telesu in osebnosti do te mere, da se
lahko pohvali z vrhunskimi rezultati v
športu in življenju samem.
Helena Rozman nam je povedala, kako
si pri petih otrocih vzame čas zase, in
nam zaupala, da je skrivnost v prioritetah.
Zadnji v tem sklopu pa je bil g. Jože
Poje, župnik, strastni jadralni padalec

in popotnik ter verjetno še kaj, ki nas
je popeljal v Severno Korejo.
Potem pa nas je ujel že adventni čas in
letos je tudi tradicionalna delavnica
izdelovanja adventnih venčkov potekala virtualno. Posneli smo tri različne ideje in spodbudili k delu na domu.
Hvala asistentkam.
Ker pa so zimski večeri že za običajno zimo zelo dolgi, v teh koronačasih
pa še toliko bolj razvlečeni, smo se
povezali v akciji vsakodnevnega večernega branja Adventnega koledarja.
Vsak večer smo skočili na obisk k eni
družini ali prostovoljcu in spoznali en
delček življenjske zgodbe našega velikega Slovenca, laičnega misijonarja,
kirurga Janeza Janeža. Poleg prebrane zgodbe so nas gostitelji vsak dan
spodbujali še z lastnimi idejami za
dobra dela, ki jih lahko stori vsak izmed nas. No, da ne bo pomote, na obiske smo v teh časih hodili samo skozi
Youtube vrata. Pri tej akciji smo sode-

lovali z Župnijo Cerklje, Misijonskim
središčem Slovenije in predvsem z
vsemi, ki so sooblikovali večere tako,
da so brali ali samo poslušali ali delali
dobra dela ali pa vse skupaj. Na Youtube kanalu Župnije Cerklje si lahko
adventni koledar še vedno pogledate.
Zgodba Janeza Janeža je zelo zanimiva, dobra dela pa so na mestu vedno
in povsod. Prav ob tej akciji smo po
idejah bralcev videli, da lahko vrata
do ljudi odpiramo tudi drugače, kot
smo navajeni: po telefonu, internetu,
po navadni pošti, ko se srečujemo na
cesti, v trgovini, lekarni, na parkirišču
… Lahko pa pridemo samo DO vrat,
pustimo piškote ali pa povprašamo,
če lahko kaj pomagamo.
No, najdlje pa smo skozi Youtube vrata v začetku decembra prišli do samega Miklavža, ko smo zaradi vse te
negotove situacije z njim naredili intervju. Če vas zanima, kaj je povedal,
si pogovor lahko pogledate.

Šolanje še vedno poteka
na daljavo
OŠ DAVORINA JENKA
Šolanje na daljavo poteka v slovenskih
šolah sedmi teden, tudi v OŠ Davorina
Jenka Cerklje na Gorenjskem. V tem
času se učitelji trudijo, da učencem
zagotavljajo kvaliteten pouk. Učenci
večinoma redno in po svojih močeh
opravljajo obveznosti v spletnih učilnicah, se udeležujejo video srečanj,
poslušajo posnete razlage učiteljev,
delajo samostojno … Na daljavo potekajo tudi športni, kulturni ali tehniški
dnevi.
Ob tem se na šoli zavedajo pomembnega prispevka staršev, ki svojim otrokom pomagajo pri šolskem delu.

Zavedajo se, da je to za starše mlajših
učencev še dodatna obremenitev in
se vsem staršem zahvaljujejo za njihovo sodelovanje in pomoč otrokom.
Cilj šole je ohranjati redno, spoštljivo
medsebojno komunikacijo in sproti
reševati nastale situacije.
Skupaj se bodo trudili, da si naredijo
prijetne praznične dni. Zadnje šolske
decembrske dni bodo učitelji učni tempo prilagajali približevanju praznikov.
Učenci bodo ustvarjali različne izdelke.
Rezultati tega dela bodo predstavljeni na šolski spletni strani. Zadnji dan
pouka bodo s kulturno prireditvijo na
daljavo obeležili slovenski državni praznik dan samostojnosti in enotnosti.
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Likovniki se
ne dajo
Likovniki se v času
epidemije covida-19
srečujejo na spletu.
JANEZ KUHAR, FOTO: JANEZ KUHAR
Današnji časi niso rožnati, kar se pozna
tudi pri delovanju članov Društva likovnikov Cerklje. Večina članov je starejša
generacija in spada v rizično skupino.
Tudi srečevanja v prostorih osnovne
šole je zaradi covida-19 onemogočeno,
prav tako tudi vsa ostala druženja.
»Na začetku leta smo z veliko vnemo
naredili delovni plan, načrtovali smo
izvedbo več razstav in dogodkov. Vse
to smo morali prestaviti na prihodnje
leto,« je povedala predsednica Društva
likovnikov Cerklje (DLC) Monika Slemc.

Člani društva na eni od razstav, ko je bilo tovrstno druženje še mogoče
Kljub temu da so člani v večini starejša
generacija, skušajo slediti sodobnemu
načinu komuniciranja. Njihova predsednica Monika Slemc je prvič organizirala njihovo srečanje na aplikaciji
ZOOM. Prvič so bili na srečanju prisotni nekateri člani: Marinka Štern, Roman Kuhar, Dragica Markun, Darinka
Kralj, Lojzka Golob, Branko Lozar, Marjan Vreš in Marija Kremžar.
Po dolgem času so spet lahko poklepetali in se dogovorili o nadaljnjem

delu. Za zdaj bodo vsi sestanki potekali po ZOOM-u, prav tako bo na tej
aplikaciji potekalo izobraževanje članov. Odziv na tako obliko srečanja je
bil zelo pozitiven, čeprav so nekateri
to aplikacijo uporabili prvič.
Predsednica
Društva
likovnikov
Cerklje Monika Slemc je bila zelo vesela tako številnega odziva, saj bo to
za zdaj edina možna oblika srečevanj.
Izrazila je željo, da se bo naslednjemu
srečanju pridružilo še več članov.
Zaključim naj bolj vedro in optimistično: Likovniki se na damo!

Jaslice tudi ob poti na
Šenturško goro

Kern Matilda s.p.

S SRCEM K SRCU, MOJCA SAJOVIC S.P., STARA CESTA 13, CERKLJE NA GORENJSKEM

Kot so nam sporočili krajani Poženika
in pohodniki na Šenturško goro, lokalni
jasličarji ob poti na priljubljeno izletniško točko že postavljajo jaslice. Ogled
je brezplačen, le v hrib je treba zagristi,
pravijo.

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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KMoPZ Davorina Jenka / Foto: arhiv zbora

Davorinci na regijskih Sozvočenjih
Davorinci, okrepljeni z mladimi pevci, se po umiritvi epidemioloških razmer
nadejajo nastopa na Sozvočenjih.
ALEŠ SENOŽETNIK
Po lanski slovesni počastitvi 60-letnice
delovanja se pevci Komornega moškega
pevskega zbora Davorina Jenka Cerklje,
kot pravijo sami, niso »ulegli na lovorike«, temveč polni načrtov smelo vstopili v leto 2020. V dodatno spodbudo jim je
bilo dejstvo, da je njihove vrste okrepilo
kar nekaj mladih pevcev.
Na območni reviji pevskih zborov
spomladi v Cerkljah so se dobro
odrezali. Slovenski muzikolog in
pedagog Tomaž Faganel jih je razporedil na državno – najvišjo kako-

vostno raven. Od tod bi moralo iti
le še navzgor, a je njihovo pevsko
udejstvovanje začasno ustavila pandemija covida-19.
Kljub temu niso mirovali. Povezali so
se na sodobnih družbenih omrežjih,
po delni umiritvi razmer so konec
maja nastopili pred Domom Taber, ob
proslavi ob dnevu državnosti v Adergasu pa so se poklonili prazniku. Peli
so tudi pri bogoslužju ob srebrni poroki staršev zborovodkinje Neže Križnar.
Novembra jih je dosegla dobra novica.
Čeprav 7. novembra v Škofji Loki v Sokolskem domu niso mogli predstaviti

programa, so bili s strani strokovne
komisije pod vodstvom Stojana Kureta
izbrani za nastop na Sozvočenjih. Na
Javnem skladu za kulturne dejavnosti
upajo, da bodo razmere v prihodnjih
mesecih vendarle omogočile koncertno ali prilagojeno obliko izvedbe
dogodka. Še dodatno pozornost pa si
zasluži zborovodkinja Neža Križnar,
saj so jo za temo Nevesta že jemlje
slovo, ki jo nameravajo predstaviti
na Sozvočenjih, nagradili s posebnim
priznanjem za zanimivo sestavo in
obrazložitev sporeda, kar je gotovo potrditev, da so na pravi poti.

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

Agropromet d.o.o.

Agropromet d.o.o.

TRGOVINA S KMETIJSKIM REPROMATERIALOM
TRGOVINA S KMETIJSKIM REPROMATERIALOM

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

KLJUČAVNIČARSTVO
ZORMAN D.O.O.
Franc Zorman
Praprotna Polica 18
4207 Cerklje na Gorenjskem
gsm: 041 608 798
franczorman@siol.net
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ROBERT ŠEBENIK,
VODJA POLICIJSKEGA OKOLIŠA
Vedno napišem, da je čas minil, kot bi
mignil s prstom. A tokrat ni tako, saj se
zdi, kot da tečeta dve vzporedni leti in
eno od teh ni resnično. A žal temu ni
tako. Naše življenjske navade in razvade so se močno spremenile. Poskušamo se sproti prilagajati, vendar je vse
skupaj le bled odsev naših potreb in
želja. Šele sedaj, ko poteka epidemija,
spoznavamo, kakšne ugodnosti imamo v svojem življenju. Toda kljub vsem
preprekam in težkemu sprejemanju
ukrepov se počasi bližamo cilju. Prepričan sem, da ga bomo dosegli skupaj in
se kmalu veselili uspehov.
Prihajajoči prazniki bodo vsekakor zaznamovali naše druženje, predvsem na
javnih krajih, kjer se bo treba še naprej
truditi, da omejimo širjenje virusa. Pa
vendar, veselje lahko delimo tudi v krogu družine, s katero smo sicer zaradi
službenih obveznosti manjkrat skupaj
v času božično-novoletnih praznikov.
Naj pripomnim, da je ob bližajočih se
praznikih vlada med sprejetimi ukrepi
zaradi epidemije covida-19 prepovedala
tudi prodajo in uporabo pirotehničnih
sredstev in prirejanja ognjemetov med
prazniki. Splošna prepoved uporabe
pirotehnike ne glede na namen pa tudi
sicer velja pred bolnišnicami, domovi
starejših občanov, v zaprtih prostorih,
strnjenih delih naselja in podobno, kjer
je urbano središče za zadrževanje ljudi.
Pripomniti pa velja tudi, da med nami
živijo živali, ki se teh sredstev vsekakor
bojijo in jim škodujejo – prisluhnimo
tudi njim.
Upajmo na najboljše in da nas bo
zima, ki je že krepko zakorakala v naš
vsak dan, razveselila tudi s snežno
odejo in tako pripomogla k dobri zimski sezoni tudi na smučišču Krvavec.
Želim vam vesele praznike skozi celotni december ter seveda polno zdravja
in uspehov v letu 2021, kjer bo virus le
še odsev daljnih spominov.
December 2020 / številka 5

Spoštovani občanke in občani,
leto 2020 bo v zgodovini človeštva za vedno zapisano kot leto pandemije koronavirusa.
Več deset milijonov okuženih in bolnih po celem svetu, več kot milijon in pol umrlih, zdrav
stveni sistemi na robu zmogljivosti, gospodarstvo v krizi, socialne in psihične stiske ljudi.
Vse to in še mnogo več, kar besede težko opišejo, je zaznamovalo iztekajoče se leto.
Leto težkih preizkušenj za svet, pa tudi za Slovenijo. Zaradi koronavirusa so zboleli tudi
številni naši sodržavljani, nekateri žal tudi umrli. Iskreno sožalje vsem, ki ste v pandemiji
izgubili svoje najbližje.
Politična kriza, ki jo je v začetku letošnjega leta povzročil odstop predsednika vlade, bi za
Slovenijo lahko imela katastrofalne posledice. Na srečo sta prevladala modrost in razum.
Uspelo nam je sestaviti koalicijo političnih strank, ki smo v teh izjemnih okoliščinah na
prvo mesto postavile zdravje slovenskega naroda.
Vodenje države smo prevzeli le dan po razglasitvi epidemije. Z vso energijo, znanjem in
predanostjo smo se lotili dela. Že konec marca je bil sprejet prvi od sedmih protikorona pa
ketov pomoči, namenjenih reševanju življenj, zdravja ljudi in ohranjanju vitalnih kapacitet
države. Zavedali smo se, da je čas, ko država lahko in mora ukrepati. In to smo tudi storili.
Z zakonskimi ukrepi in finančnimi spodbudami smo ohranili na nogah slovensko gospo
darstvo, zdravstvo, reševali smo najhujše socialne stiske ljudi. V sodelovanju z župani in
vodstvi občin in mest, ki so se v teh razmerah izjemno izkazali, nam je uspelo preprečiti
razpad zdravstvenega sistema ter ohraniti naše razvojne potenciale.
Čeprav je bilo leto 2020 leto preizkušenj, pa je tudi leto, ki si ga bomo zapomnili zaradi
številnih dejanj dobrote in solidarnosti. Posamezniki, društva in organizacije, ki so v teh
težkih časih pomagali ljudem v stiski, osamljenim, bolnim in ostarelim, so luč, ki prinaša
svetlobo v temo najhujših preizkušenj. Tudi v vaši občini je veliko dobrih ljudi. Za njihovo
požrtvovalno delo jim izrekam iskreno zahvalo.

Spoštovani občanke in občani,
v teh dneh mineva trideset let od odločitve za samostojno Slovenijo. Tudi danes iz tistih
navdihujočih in čudovitih časov lahko črpamo moč za soočenje s preizkušnjami, ki jih pred
nas postavlja koronavirus. Tako kot smo se enotni združili v želji po samostojni in suvereni
državi, tako bodimo enotni združeni v boju proti virusu, ki ga bomo premagali.
Dragi prijatelji, naj letošnji božični čas ne mine prehitro. Vzemimo ga kot božji dar in ga
sprejmimo z neizmerno hvaležnostjo. Trenutki z našimi najbližnjimi so nam podarjeni, kar
se v teh negotovih časih še bolj zavedamo. Spomnimo se osamljenih – pokličimo jih in jim
ponudimo pomoč, če jo potrebujejo. Sreča, ki jo podelimo, se vedno vrne in nas obogati.
Vendar vas tudi v teh prazničnih dneh prosim, da ravnate odgovorno do sebe, do vseh in
vsakogar. Tako kot doslej upoštevajte ukrepe, ki smo jih sprejeli, da bi ostali zdravi. Pazite
nase in na svoje bližnje. Evropski in svetovni znanosti je uspelo najti odgovor na pandemi
jo. Smo na začetku obsežnega projekta cepljenja zoper bolezen covid-19. Je luč na koncu
tunela, vendar moramo zdržati še naslednjih nekaj tednov in mesecev.
In naj bo leto, ki prihaja, predvsem zdravo. Naj bo kot božično jutro – napoved novega
upanja za vse nas, za našo domovino in za vse prihodnje generacije.

Srečno in zdravo leto 2021.
Janez Janša

Želimo vam ponosno praznovanje
dneva samostojnosti in enotnosti
ter blagoslovljene božične
praznike in srečno 2021!
RENJSKEM

KLJE NA GO

OO SDS CER

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA, TRSTENJAKOVA ULICA 8, LJUBLJANA

Omejitve tudi
med prazniki
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Dobrodošel, novi kaplan
JANEZ KUHAR
Martin Leban je novi cerkljansko-šenčurski kaplan. Med
nas prihaja z Jesenic, iz šestčlanske družine. V prostem
času rad hodi v hribe in prebere tudi kakšno knjigo. Predvsem ga veseli branje Svetega pisma.
Pred nami so božični prazniki. Nocoj je sveti večer. »V lepem spominu mi ostajajo sveti večeri, ki sem jih preživljal
doma: molitev ob jaslicah in blagoslov hiše. Praznik božiča
mi pomeni ravno to – ustaviti se ob jaslicah v molitvi in
tišini, da bi doumeli, da Bog prihaja na svet kot preprost
otrok. Duhovništva ne dojemam kot poklic, ki bi trajal
vsak dan nekaj časa, potem pa bi bil prost. Številnim se
sicer zdi, da je duhovnikovo delo samo vodenje svete maše
enkrat na dan. V resnici pa je v ozadju mnogo dela, ki ostaja skrito. Morda se mi pomembno zdi vodilo biti na voljo
ljudem, ki potrebujejo pomoč. Zgled duhovnika mi predstavljajo predvsem duhovniki, ki so delovali v moji domači
župniji,« je sklenil razmišljanja cerkljanski kaplan Martin
Leban.
»Letos bo božič zaradi zdravstvenih ukrepov morda drugačen. Manj bo zunanjega veselja, druženja. Vendar pa bo

Cerkljansko-šenčurski kaplan Martin Lebar / Foto: osebni arhiv
zato morda bolj poglobljen. In tega vam želim: da praznik
božiča ne bi bil prazen, pozunanjen, ampak da bi se Novorojeni rodil v bornih jaslih naših življenj,« vošči Martin
Leban, čestitkam pa se pridružujejo tudi ostali duhovniki,
ki delujejo v cerkljanski občini.

MEDICINSKI PRIPOMOČKI
IZPOSOJA NEGOVALNE POSTELJE

OSTALI PRIPOMOČKI
NA IZPOSOJO
Možnost izposoje
preko naročilnic ZZZS
ali samoplačniško.
Za več informacij
pokličite v podjetje.

HODULJA
ZZZS šifra: 512
HODULJA S KOLESI
ZZZS šifra: 513
SOBNO DVIGALO
ZZZS šifra: 524

ZZZS šifre:
· Postelja: 519
· Posteljni trapez: 555

· Varovalne ograjice za obe strani: 528
· Mizica: 522
· Blazina za posteljo: 801

DVIGALO ZA KOPALNICO
ZZZS šifra: 701
STANDARDNI VOZIČEK
ZZZS šifra: 504

POSTELJNA MIZICA
BLAZINA ZA POSTELJO

ANTIDEKUBITUSNA
BLAZINA ZA POSTELJO

Nahajamo se na lokaciji:
Dolenjska cesta 242b, Ljubljana Rudnik
Za vse informacije smo na voljo:
01/42 72 941
info@bauerfeind.si
www.bauerfeind.si
www.facebook.com/bauerfeindslovenija/
Vse slike so simbolične.

BAUERFEIND.SI
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Obnovili so Zelenčevo
znamenje
JANEZ KUHAR

SREČNO
IN ZDRAVO 2021!
December 2020 / številka 5

GVB D.O.O., VISOKO 19, VISOKO

ODKUP CELULOZNEGA IN POŠKODOVANEGA LESA
ZA IZDELAVO SEKANCEV

KORDEŽ D.O.O., VISOKO 124, VISOKO

Pri že dolgo prazni Zelenčevi hiši v Cerkljah zopet stoji lepo
prenovljeno znamenje. Načrte za obnovo je po dogovoru z
lastnico Zelenčeve hiše Andrejo Križman jeseni izdelal Štefan Močnik in kot vodja projekta pridobil tudi sodelavce.
Za vsa mizarska dela je poskrbel mojster Štefan Kerč iz Cerkelj, zamenjavo strehe na znamenju je opravil kleparski mojster Peter Sodnik iz Zaloga pri Cerkljah, kovaška dela in vso
ostalo pomoč pri vnovični postavitvi znamenja pa je nudil
bližnji sosed, kovaški mojster Janez Globočnik iz Cerkelj. Kitanje, pleskanje in druga dela je opravil Štefan Močnik v sodelovanju z družinskimi člani in kolegom Tonetom Gabrom
iz Medvod, ki je Kristusu vdihnil končno barvno podobo.
V torek, 1. decembra, so obnovljeno Zelenčevo znamenje
zopet postavili na svoje mesto. Glavno finančno breme obnove je prevzela lastnica, s prostovoljnimi prispevki pa so
del stroškov pokrili tudi stanovalci Vavknove ulice, ki jim –
tako kot tudi drugim okoličanom – prisotnost in urejenost
božjega znamenja veliko pomeni. Zaradi epidemije bo blagoslov obnovljenega znamenja spomladi prihodnje leto, ko
pričakujemo, da bo druženje ljudi dobre volje spet mogoče.

Računovodske in knjigovodske storitve
Poslovno in davčno svetovanje
Mlakarjeva ulica 76, 4208 Šenčur
Tel.: 04/279 10 00, faks: 04/279 10 30,
www.sconto.si
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Godbeniki razveseljujejo že desetletje
Leta 2020, ki se poslavlja, jubilejno, deseto leto delovanja in ustvarjanja beleži
Kulturno društvo Godba Cerklje. O uspešni zgodbi, ki so jo v vseh teh letih – vse od
prvih nastopov pa do trenutnega obdobja, žal zaznamovanega z virusno epidemijo
– spletli godbeniki pod taktirko priljubljenega dirigenta Tomaža Kukoviča, ter
o načrtih za prihodnost smo povprašali predsednika društva Primoža Močnika.
SAMO LESJAK

• Kako se spominjate prvih korakov
Godbe Cerklje?
Kulturno društvo Godba Cerklje je
bilo ustanovljeno spomladi leta 2010.
Z izdatno pomočjo Občine Cerklje in
veliko naklonjenostjo župana Franca
Čebulja smo začeli praktično na novo,
z nekaj mladimi člani, ki so že obiskovali glasbeno šolo in se učili primernih inštrumentov, velika večina
ostalih pa je inštrument takrat prvič
prijela v roke. Volje in elana nam ni
manjkalo in tako je hitro stekla godbena šola. Treba je bilo kupiti inštrumente in že na proslavi ob občinskem
prazniku septembra 2010 smo na odru

Kulturnega hrama Ignacija Borštnika
pod vodstvom dirigenta Tomaža Kukoviča prvič nastopili.
Že takrat smo začrtali svoj osnovni
namen: Godba Cerklje želi s svojim
delovanjem in visoko kakovostjo izvedenega programa kar se da dobro
predstavljati Občino Cerklje doma pa
tudi zunaj občinskih meja in z javnim
nastopanjem razveseljevati poslušalce z različnimi zvrstmi glasbe. Seveda
pa s tem tudi povezovati in izobraževati svoje člane.
• Godbo Cerklje zaznamuje mladostna energija ...
Mirno lahko rečem, da smo gotovo
najmlajši godbeniški sestav v Sloveniji. Pred desetimi leti smo se namreč

oprli predvsem na domačo Osnovno
šolo Davorina Jenka, za kar gre zahvala prejšnji ravnateljici Damijani
Božič Močnik, in začeli z večinoma
osnovnošolsko zasedbo. V orkestru
vseskozi igra od 35 do 40 stalnih članov, večina nas vztraja od začetka. V
tem času jih je sicer nekaj odnehalo,
vendar pa so se nam pridružili novi
člani, ki so s pridnostjo in marljivo
vadbo hitro postali del nas. Na tem
mestu bi povabil vse, ki si želijo igrati
v Godbi Cerklje, naj pridejo na avdicijo
za nove člane, ki jo bomo organizirali takoj, ko bodo razmere to dopuščale. O tem boste tudi javno obveščeni.
Vaje imamo do dvakrat tedensko, če
je le mogoče, pa vsaj enkrat letno tudi

Godba Cerklje – deset uspešnih let pod dirigentsko taktirko Tomaža Kukoviča ter predsednikom Primožem Močnikom / Foto: arhiv
Godbe Cerklje (Jože Žagar)
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večdnevne intenzivne vaje, kjer resno
delo povežemo z druženjem in zabavo.
• Kateri posamezniki so še posebej
pripomogli k prepoznavnosti Godbe?
Posamezniki, ki jih je treba najprej
postaviti v ospredje, so tisti, ki so najbolj pripomogli k uspešnemu začetku
Godbe Cerklje. To so prof. klarineta
Tomaž Kukovič, ki je dirigent orkestra
in skrbi za program in strokovno vodenje, v godbeni šoli pa so kot učitelji pomagali še prof. Damijana Božič
Močnik, prof. Matej Rihter in Martin
Pustinek.
Se je pa v desetih letih na naših koncertih predstavilo kar precej posameznikov, ki jih moram omeniti. Kot
prvo, v vseh teh letih smo zgledno
sodelovali z Glasbeno šolo Kranj, saj
so bili njihovi komorni sestavi in posamezni solisti redni gostje in dodana
vrednost naših koncertov. Sodelovali
smo s pevskimi zbori: MlPZ OŠ Davorina Jenka, ŽPZ Andreja Vavkna iz
Cerkelj in nazadnje s KPZ Mysterium
iz Kranja. Na koncertu ob petletnici
delovanja je z nami kot solist nastopil žal že pokojni Tomaž Ahačič - Fogl,
med najodmevnejšimi pa je bil gotovo
tudi Božično-novoletni koncert, kjer
smo gostili zmagovalca šova Slovenija
ima talent duo Wild Art.
Poleg vsega naštetega pa ne smem
pozabiti omeniti našega voditeljskega
tandema – Avgusta Jagodica in Domna Žagarja, ki s svojim humornim
nastopom vedno nasmejita publiko
in popestrita naše koncerte, običajno
po scenaristični predlogi našega podpredsednika Klemena Pfeiferja.
• Kateri koncertni nastopi so najbolj ostali v spominu?
Godbenikom so seveda najljubši tradicionalni božično-novoletni koncerti,
ki so sploh v zadnjih letih zelo dobro
obiskani, in zdi se, da je v Cerkljah
vsaj za ta koncert sicer velika kulturna dvorana postala premajhna.
Seveda pa ostajajo v spominu tudi
programsko zaokroženi pomladanski
koncerti, kjer igramo različne zvrsti
glasbe – filmsko, rokovsko, latino, kot
na primer: Igrajmo ROCK, Fiesta Latina, Glasba plesnih orkestrov ....
Prav posebno doživetje pa so vsakoletne prvomajske budnice. Ne vem, ali
December 2020 / številka 5

»Letos smo želeli kar
pompozno praznovati
desetletnico delovanja, saj
smo načrtovali spomladanski
slavnostni koncert, v jeseni
srečanje godb v Cerkljah
in seveda tudi slavnostno
obarvan Božično-novoletni
koncert.«
še katera godba v Sloveniji za 1. maj
nastopi na toliko lokacijah kot mi, saj
se trudimo vsako leto obiskati čim več
krajev v naši občini in s tem razveseliti občane.
Pod strokovnim vodstvom dirigenta Tomaža Kukoviča, ki mu z mentorskim znanjem ter pozitivno energijo uspe zanimirati godbenike, da se
lotijo tudi bolj zahtevnih partitur, se
širi tudi programsko-vsebinski obseg
skladb, ki jih izvajamo: v desetih letih
se tako lahko pohvalimo z več kot 150
izvedenimi različnimi skladbami na
naših koncertih.
• Letošnje glasbeno praznovanje ob
jubileju bo očitno moralo počakati
na konec virusne epidemije. Pa vendar ste tudi letos izvedli nekaj navdušujočih nastopov ...
V letošnjem letu smo želeli kar pompozno praznovati desetletnico delovanja, saj smo načrtovali spomladanski
slavnostni koncert, v jeseni srečanje
godb v Cerkljah in seveda tudi slavnostno obarvan Božično-novoletni
koncert, pa nam jo je vsem skupaj zagodel virus. Kljub vsemu nam je letos
uspelo odigrati nekaj nastopov in na
poseben način izvesti tudi prvomajsko
budnico.
Najbolj boleča je bila odpoved slavnostnega koncerta ob desetletnici,
ki naj bi bil izveden na prostem pred
osnovno šolo. Nanj smo se pripravljali skozi vse leto, kolikor je bilo zaradi
epidemije mogoče, in smo ga kljub
vsem izdanim dovoljenjem s strani
uradnih organov zaradi izrednega
poslabšanja epidemioloških razmer v
občini v dobro naši celotni skupnosti
zadnji dan pred izvedbo, 10. oktobra,
odpovedali. Od takrat naprej Godba
»počiva«, seveda z željami, da se tre-

nutna težka situacija čim prej umiri.
• Naj se želje uresničijo in naj novo
leto prinese tudi novo upanje. S
kakšnimi načrti se podajate v leto,
ki je pred nami?
V prihodnje si najbolj želimo, da bi se
čim prej vrnili v ustaljen ritem in bi
lahko normalno delovali. Radi bi se
čim prej vrnili k skupnemu muziciranju v različnih zvrsteh glasbe. Predvsem pa, kot sem že prej omenil, se
želimo okrepiti z novimi člani, da se
ne bomo prehitro starali. Želimo se
torej vrniti na oder, saj le tam lahko najbolje povemo, kdo smo: Godba
Cerklje.
• Kaj bi našim bralcem – ter vašim
zvestim poslušalcem – še želeli sporočiti ob jubileju?
Čeprav je bilo na tej desetletni poti
tudi nemalo težav in skrbi, za katere
vem le sam, moja družina ter člani
odbora, pa na prehojeno pot gledam
s hvaležnostjo. To pa zato, ker ima s
tem množica mladih v občini Cerklje
priložnost, da se ukvarja z nečim lepim in na ta način razveseljuje velik
krog ljudi. Hvala torej vsem, ki se trudijo, da Godba lahko deluje in se kakovostno razvija: hvala občinskemu
svetu in županu Francu Čebulju za
materialne temelje, Tomažu Kukovi-

»Mirno lahko rečem, da smo
gotovo najmlajši godbeniški
sestav v Sloveniji. Pred
desetimi leti smo se oprli
predvsem na domačo Osnovno
šolo Davorina Jenka in začeli
z večinoma osnovnošolsko
zasedbo.«
ču za strokovno vodstvo in včasih trdo
dirigentsko palico, ki zagotavlja kakovostno rast, ter ne nazadnje vsem
godbenikom za njihov čas in trud.
Naj na koncu izkoristim priložnost in
vsem občankam in občanom zaželim
mirne in vesele božične praznike ter
zdravja in optimizma v novem letu
2021. Ker pa prazniki ne smejo biti brez
godbe, okrog novega leta pobrskajte
po našem FB-profilu in si na našem
Youtube kanalu oglejte, kaj smo vam
pripravili. Srečno!
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Skupščina obrtnikov in podjetnikov
Društvo obrtnikov in podjetnikov Cerklje je jeseni izvedlo 18. skupščino.
VLADO AHČIN, PREDSEDNIK DOP CERKLJE

Darja Letnar s.p.
031 840 273
darjinsvetlepote@gmail.com
www.darjinsvetlepote.si

051 304 355
oralna.higiena@gmail.com

DIAGNOSTIKA
IN MERITVE
EN. POLJA

Poslovna cona A55
4208 Šenčur
(streha Kuhar, 1. nadstropje)

-

Čiščenje zobnega kamna
Peskanje
Zdravljenje parodontalne bolezni
Beljenje zob

V prostorih zobne ordinacije dr. Fabjan,
Poslovna cona A 32, 4208 Šenčur.

-10% za prvi obisk

MASAŽE

podjetništva in obrti, Ambrož Močnik pa pravkar zaključuje mag. nalogo z naslovom Ključne konkurenčne prednosti
kot izhodišče za razvoj trajnostnega turizma v občini Cerklje
na Gorenjskem, ki je bila tudi izbrana na razpisu društva.
Naslednji razpis društva bo predvidoma – v glasilu Cerklje
pod Krvavcem – objavljen prihodnje leto.
V zaključku skupščine pa je predsednik društva Vlado Ahčin
najstarejšemu članu Jožetu Mušiču podelil listino z nazivom častnega člana društva za dolgoletno sodelovanje v
društvu ter za to, da s svojim vztrajanjem v gospodarski dejavnosti predstavlja zgled mlajšim članom.

USTNA HIGIENA
JANA STRGAR S.P.

Z OGLASOM V LETU 2021
DARILNI BON
V VREDNOSTI 5€
ANALIZA
POTENCIALOV
IN BLOKAD

Tajnik Matjaž Golob, častni član Jože Mušič in predsednik Vlado
Ahčin

KUPON

Skupščine, ki je bila zaradi epidemije z aprila prestavljena
na oktober, se je udeležila dobra tretjina članov društva, v
katero je vključeno nekaj več kot sto cerkljanskih obrtnikov in podjetnikov.
Na skupščini, ki jo je kot delovni predsednik vodil Janez
Globočnik, so člani obravnavali delovanje društva v preteklem letu in potrdili plan za prihodnje leto. V letu 2020
je potekel tudi štiriletni mandat organom društva. Za naslednje mandatno obdobje so bili v upravni odbor izvoljeni:
Matjaž Golob, Boris Rezar, Matjaž Črnič, Janez Globočnik,
Andrej Ropret, Roman Čebulj, Brane Dolinar, Filip Nastran,
Luka Štumberger, Simon Štern, Janko Košnik in Vlado
Ahčin. Člani nadzornega odbora pa so postali: Jože Ipavec,
Metod Šenk in Andrej Kosec, člani disciplinske komisije
pa: Robert Jerič, Rafko Gerkman in Rok Ropret.
Na skupščini je Katja Žagar izvedla kratko predstavitev svoje pravkar zaključene magistrske naloge z naslovom Idejni
projekt revitalizacije območja opekarne v Češnjevku, s katero se je prijavila na razpis društva. Društvo namreč zadnjih nekaj let objavlja razpis z nagradnim skladom petsto
evrov za diplomske ali magistrske naloge s področja družbeno-gospodarske dejavnosti naše občine. S tem društvo
želi spodbuditi cerkljanske študente, da svoje raziskovalne
naloge usmerijo v lokalno področje. Tako je v letu 2017 že
bila predstavljena mag. naloga Irene Jenko z naslovom Razvojne možnosti občine Cerklje na Gorenjskem na področju
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Decembrska
dobrodelnost
December je mesec obdarovanj. V Domu
Taber pa je dišalo tudi po praznični peki.
Štirideset stanovalcev je peklo posebne
vrste piškotov, ki so se prilegali skodelicam za kavo ali čaj. V decembru je za srečelov, ki ga bodo konec meseca izvedli
za stanovalce doma, podarilo svoje izdelke 18 podjetij. Dragica in Ivan Kropivnik
z Zgornjega Brnika pa sta se odločila,
da za vse stanovalce pripravita domače
Miklavževe dobrote. Za dobrodelno pomoč so se v decembru med drugimi odločili Agropromet Cerklje, Društvo likovnikov Cerklje, Kmetija Močnik, po domače
Pr' Ajdovc, Lions klub Brnik in Rdeči križ
Slovenije, OZ Kranj. Tudi priznani slovenski čebelar Franci Strupi je stanovalce
in zaposlene v domu obdaril z domačim
medom in medenimi piškoti, ki jih je
spekla žena Ančka. Predstavniki Rdečega križa Slovenije, Območnega združenja
Kranj, vsako leto v oktobru, ko obeležujemo Mednarodni dan starejših, razveselijo s kratkim programom in medgeneracijskim druženjem starejše po domovih.
Obiskali so tudi Dom Taber in za vse stanovalce pripeljali priložnostna darila.

Praznovala stoprvi
rojstni dan

V torek, 10. novembra, je stoprvi rojstni dan
praznovala stanovalka Doma Taber Marija
Mežek, ki je tako postala tretja stanovalka
doma, ki je že dopolnila vsaj sto let.
December 2020 / številka 5

Tratarjeve buče so tehtale tisoč štiristo
kilogramov
JANEZ KUHAR
Na kmetiji Jelke in Cirila Grilca s Trate pri Velesovem, po domače Pr' Tratarju, že več
let gojijo buče za krmo živalim. Letos je najtežja buča tehtala 176 kilogramov, ostalih
devet pa od 110 do 148 kilogramov. Ker letos v Cerkljah zaradi epidemije covida-19
niso organizirali tradicionalne prireditve z razglasitvijo najtežjih kmečkih pridelkov,
je Ciril več buč podaril, nekaj pa jih je namenil za krmo živalim. Kot pravi Ciril, je njivo
pognojil le s hlevskim gnojem, umetnega gnojila pa za buče nikoli ne uporablja. Letos
je pridelal tudi jedilne maslene in muškatne buče. Na kmetiji pri Tratarju je v začetku
septembra potekalo tudi tradicionalno srečanje Pod vaško lipo, ki so ga ob upoštevanju varnostnih navodil pripravili člani KUD Pod lipo Adergas.
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ŠIVILJSTVO

GRILC

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

Na taboru Zmorem tudi sam
Medobčinsko društvo Sožitje Kranj
je jeseni organiziralo tabor Zmorem
tudi sam. Udeležilo se ga je 16 oseb z
motnjo v duševnem razvoju, za katere
so skrbeli spremljevalci oziroma vodniki. Nastanjeni so bili v Dominkovem
domu na Pohorju, program tabora pa
je vključeval opravila pri kuhanju in
postrežbi hrane, pohode, športne aktivnosti in zabavne dejavnosti. Vse je
bilo prilagojeno sposobnostim udeležencev. »Preizkusili smo se v samostojnosti, peki kruha in pice, oblikovanju

pogrinjkov, skrbi zase in se veliko družili. Kuharica Mojca je odlično kuhala,
Uroš pa je vodil pohode tudi dvakrat na
dan. Marsikdaj je bilo naporno, vendar
nam je uspelo. Ko pa kdo ni zmogel,
je bil organiziran prevoz do ciljne točke,« so strnili vtise. Udeleženci tabora
Matjaž, Simon in Martina pa pravijo,
da so še posebno ponosni, da so občani ene najlepših občin in da je župan
Franc Čebulj pripomogel k izvedbi tabora s finančnimi sredstvi, za kar se
občini še posebno zahvaljujejo.

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

Cirles d.o.o., Tupaliče 21, 4205 Preddvor
Ciril 041 629 415, Klemen 041 422 067
info@cirles.si

trgovina z lesom
ročna in strojna sečnja
žično in traktorsko
spravilo lesa
prevozi lesa in
gradbene mehanizacije
priprava drv in biomase
sanacija in nega gozdov
izkopi in gradnja
gozdnih poti

Želimo vam lepe božične
in novoletne praznike
ter zdravja
in poslovnih uspehov
v novem letu 2021.
Kolektiv Cirlesa

Socialna aktivacija tudi na
Gorenjskem
Socialna aktivacija je pilotni program
ministrstva za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti, ki naslavlja dolgotrajne prejemnike socialne
pomoči, ki so zaradi različnih razlogov začasno nezaposljivi, ter druge neaktivne osebe, ki ne prejemajo
denarnih pomoči, ženske iz drugih
kulturnih okolij in romske ženske.
Na Gorenjskem trenutno potekata
programa, namenjena ženskam iz
drugih kulturnih okolij, ki ju izvajata Ljudska univerza Kranj za upravne
enote Kranja, Tržiča in Škofje Loke ter
Ljudska univerza Jesenice za upravni
enoti Jesenic in Radovljice. Program

udeleženkam ponuja pozitivno spremembo v življenju, socialno in zaposlitveno aktivacijo, pridobitev kompetenc in izboljšanje znanja slovenskega
jezika. Vključijo se lahko polnoletne
ženske iz drugih kulturnih okolij, ki
že imajo slovensko državljanstvo ali
dovoljenje za stalno bivanje in ki se v
življenju soočajo z različnimi ovirami,
ki jim otežujejo vstop na trg dela. Osebe se lahko v program vključijo tako,
da se obrnejo na svojo svetovalko na
enoti CSD Gorenjska ali Uradu za delo
Zavoda za zaposlovanje. Nabor za
vključitev v naslednji cikel programa
že poteka, začne pa se v januarju.
December 2020 / številka 5
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Barviti svet indijančkov in tort
ALENKA BRUN
Velesovčan Žan Novak šteje 26 let,
njegovo Slaščičarstvo Lev pa bo kmalu dopolnilo čarobnih sedem let. Prve
piškote je spekel, ko še ni imel deset
let; prvo torto pa pripravil za mamičin
štirideseti rojstni dan.
Ko ga povprašamo po okusih indijančkov, o katerih smo toliko slišali, imamo občutek, da se naštevanje kar ne
bo zaključilo. Najprej klasični, potem
borovničevi, malinovi, jagodni, okus
gozdnih sadežev pa raffaello, oblit z
belo čokolado, bounty ali kokosov s
temno čokolado, meta, pistacija, limona, lešnik … Tisto, kar dela njegove
indijančke res priljubljene, je zagotovo
kombinacija piškota z bogato, svilnato kremo in okusnimi, raznobarvnimi čokoladnimi prelivi. In s cenami
ne pretirava, kar je še dodaten plus. V
ponudbi ima tudi čokoladno torto z

indijančkovo kremo oziroma Lev torto, kot jo imenuje. V preteklosti je že
dobil naročilo za indijančka velikana.
Pripravil ga je iz mase za dvajset indijačkov. »V bistvu gre za indijančka ’za
na žlico’,« pove Žan. Ravno tako njegove čokoladne in sadne monoporcijske
tortice dobivajo vse več privržencev.
Vedno pa je Žana privlačil predvsem
svet poročnih tort. Všeč so mu še torte
za otroke, ki jih rad krasi z risanimi,
sploh abstraktnimi motivi. Blizu mu
je japonski stil, stil stripa. Rad riše. Pri
poročnih tortah prisega na cvetlični
videz, sladkorne oziroma tičino mase
ne uporablja.
»V bistvu so bile moj dolgoročni cilj torte po naročilu, predvsem poročne, ker v
njihovem kreiranju res uživam. Sploh
sem zadovoljen, ko se torte razveseli
tudi nevesta. Potem pa je to šlo v neko
drugo razmerje, v indijančke,« razloži –
ponudbo pač narekuje povpraševanje.

Letošnje leto je drugačno od prejšnjih,
nadaljuje. December je bil v preteklosti vedno dober mesec, ker je bilo še
veliko naročil drobnega peciva, letos
tega ni. Kakšne posebne praznične
ponudbe tako ni načrtoval. Imel je sicer idejo o indijančku v obliki smrekice, a opaža, da če je stvar okusna,
ljudje sicer obliko pohvalijo, na koncu
pa je vseeno okus tisti, ki odtehta.

Ul. 4 oktobra 4, 4207 Cerklje na Gorenjskem

041 358 772, 041 603 082

Ugodno
pranje in
likanje srajc
ter delovnih
oblek.
35 letna tradicija
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Poženik 35, 4207 Cerklje na Gorenjskem

T: 031 280 771
E: info@simon-oil.si
I: www.simon-oil.s

Hitra dostava kurilnega olja

PRALNICA PAVEC, PAVEC SANDI S.P.

Nudimo
izredno ugodno
pranje odej,
posteljnih
nadvložkov in
vzglavnikov.

Kakovostno
in ugodno
poskrbimo za
pranje in likanje
sobnega in
gostinskega
perila.

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.
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Posebno leto tudi
za upokojence
Epidemija je prekrižala načrte tudi
članom Društva upokojencev Cerklje, ki
nismo mogli izvesti vseh aktivnosti.
MARTA HOČEVAR IN LOJZKA ŠKERJANEC
V društvu, ki šteje nekaj več kot osemsto članov, nismo mogli
izvesti občnega zbora članov, odpadel je tradicionalni piknik
Pod Jenkovo lipo, prav tako vsi izleti ter dvoranske dejavnosti
(telovadba, namizni tenis, ročna dela) in dejavnosti v zaprtih
prostorih. Na prihodnje leto pa so prestavljena vsa tekmovanja, srečanja in prireditve v organizaciji Pokrajinske zveze
za Gorenjsko in Zveze društev upokojencev Slovenije (ZDUS).
Po sprostitvi ukrepov iz prvega vala smo z doslednim upoštevanjem vseh zaščitnih ukrepov v maju začeli balinanje
pod Jenkovo lipo, izvedli šest planinskih in kolesarskih izletov ter sedem pohodov po cerkljanski občini. Dvakrat smo
pomagali na tradicionalni trgatvi v Vitovljah ter letovali v
Hotelu Delfin in Dolenjskih Toplicah.
V počastitev občinskega praznika smo 22. septembra izvedli
pohod iz Cerkelj do Adergasa na grad Kamen na ogled njegovih ostalin, kjer se nam je pridružil Ivan Krivec, ki je ostanke
gradu odkopal in uredil. Predstavil je zgodovino gradu ter svoje delo. Istočasno pa so potekala tudi tekmovanja balinarjev
pod Jenkovo lipo.
Celo leto smo bili aktivni na socialnem področju, kjer smo
izvajali program Starejši za Starejše v okviru ZDUS. Prostovoljke so starejše obiskovale na domu v začetku leta in opravile 480 obiskov. Pomoč smo nudili 45 starejšim z druženjem, prevozi, dostavo iz trgovine ter pomoč starejši gospe.
Z začetkom epidemije pa smo obiske na domu prekinili ter
v stikih s starejšimi ostali po telefonu, z nekaterimi tudi po
elektronski pošti. Žal pa se skupina starejših Zimzelen zaradi ukrepov ob epidemiji ni mogla več srečevati. Ob dnevu
starejših smo se spomnili tudi na vse občane, ki so dopol-

Skupaj z Ivanom Krivcem ob ostalinah gradu Kamen
/ Foto: arhiv DU Cerklje
nili devetdeset let ali več in jih razveselili s čestitko. Prav
tako nismo pozabili na člane, ki so dopolnili 80, 90 in 95 let
ter jim čestitali ob njihovem jubileju. Starejše nam je uspelo peljati na izlet v Bohinj, kjer so se udeležili maše, ki jo
je daroval župnik Martin Golob. Štirinajst članov se je tudi
vključilo v projekt Prostofer pod okriljem Občine Cerklje,
in sicer kot prostovoljni šoferji. Žal pa je tudi nekaj članov
za vedno odšlo; od njih smo se poslovili skladno z ukrepi.
Z aktivnostmi smo dokazali, da je tudi v težkih časih treba
razmišljati pozitivno in ustvarjalno ter da se je treba prilagoditi situaciji. Do konca leta bi radi izvedli še preostale
aktivnosti in želimo si, da bi bilo epidemije kmalu konec.

T: 040 775 585

ROK IPAVEC S.P.

ZALOG PRI CERKLJAH 61 I 4207 CERKLJE NA GORENJSKEM
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Bralci so se prilagodili razmeram
O bralnih navadah cerkljanskih bralcev smo povprašali knjižničarko Majo Lesar.
ALEŠ SENOŽETNIK
Po besedah Maje Lesar s Krajevne
knjižnice Cerklje so se knjižničarji
in uporabniki hitro navadili na nove
pogoje dela, ki jih prinašajo omejitve
zaradi epidemije covida-19. Predvsem
uporabniki so se morali navaditi na
digitalizirano naročanje in poslovanje. »Marsikdo se je prvič srečal s
COBISS+ katalogom, ki je naše osnovno orodje za izbiro gradiva. Namesto
med knjižnimi policami se je zdaj treba »sprehoditi« in pobrskati za različnimi bralnimi seznami po spletu.
Eden takšnih portalov je tudi https://
www.dobreknjige.si/, ki ga urejajo
knjižničarji iz vse Slovenije in je pri
izbiranju čtiva lahko v veliko pomoč,«

Prejemnik nagrade
Prešernovega sklada
Med prejemniki nagrad Prešernovega
sklada je tudi občan Cerkelj, arhitekt Rok
Jereb, ki je skupaj z Blažem Budjo in Nino
Majoranc nagrado prejel za projekta Materinski dom v Ljubljani in Poslovno stavbo Term Čatež.

pravi Lesarjeva, ki dodaja, da si nato
uporabniki gradivo lahko naročijo na
spletni aplikaciji mCobiss ali pa pokličejo v knjižnico in se dogovorijo za
prevzem. Še vedno je možno tudi naročilo iz matične enote v Kranju in
ostalih pridruženih knjižnic Mestne
knjižnice Kranj.
V knjižnici so poleti pripravili t. i.
»bralne pakete« po žanrih in bralci so
radi posegali po njih, zato so jih obdržali tudi v jesenskem in zimskem
času. Najmlajše pa k branju spodbujajo tudi z različnimi bralnimi akcijami, med katerimi je zelo uspešno Družinsko branje. Prav otroci so po oceni
Lesarjeve najbolj prikrajšani, ker je
knjižnica zdaj težje dostopna. »Za otroke je zelo pomemben zgodnji stik s
knjigo ter obisk v knjižnici. Otroci so
prikrajšani tudi za tedenske pravljične
urice. Pri obisku knjižnice je zelo pomembna rutina, ki jo družina vzpostavi pri svojih dnevnih, tedenskih oz.
mesečnih opravilih. Če je med temi
tudi obisk knjižnice, je to ena lepših
navad, ki jo otroku priučimo.« Obisk
je sicer na letni ravni, ob upoštevanju
skoraj dvomesečnega zaprtja, upadel
za dvajset odstotkov, spodbudno pa
je, da v zadnjem obdobju v cerkljanski

Maja Lesar
knjižnici nimajo vtisa, da bi si ljudje
gradivo manj izposojali. Tudi bralne
navade uporabnikov se niso bistveno
spremenile. Ljudje še vedno največ
posegajo po leposlovju, predvsem ljubezenskih romanih in kriminalkah,
manj pa po poljudno-strokovnem gradivu. Znova pa bralci menda odkrivajo
stare, a nekdaj priljubljene zbirke, denimo pustolovske knjige Karla Maya
ali zbirko Pet prijateljev.

Vsem bralkam in bralcem revije Cerklje pod Krvavcem
voščimo mirne praznike in vso srečo v prihajajočem letu.
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Pod stražo
z optimizmom
v novo leto
Člani in članice Dramske skupine Pod
stražo so letos zabeležili petnajst let
plodnega delovanja. V tem času so ustvarili več kot ducat komedij in veselih večerov, številna gostovanja, sodelovali na
različnih lokalnih prireditvah in predstavah. Tako kot vsem pa letos njihovo delovanje kroji epidemija covida-19. Tako
so bili primorani odpovedati prireditev o
Primožu Trubarju, ki bi jo v sodelovanju
z drugimi društvi izvedli ob občinskem
praznovanju. Iz enakega razloga so morali odpovedati še nekaj drugih prireditev oz. jih prestaviti na kasnejši čas.
A kot pravijo, se tudi v teh časih ne dajo.
»Že poleti smo študirali našo novo dramsko delo, komedijo Presenečenje. S skupnimi vajami na odru bi šlo hitreje, a zdaj
pač vsak sam doma vadi svojo vlogo, ponavlja besedilo in se skuša poistovetiti
z likom, ki ga igra. Upam si trditi, da že
vsi prav pošteno pogrešamo odrske deske in 'taprave' nastope,« pravijo in upajo, da bodo kmalu prišli boljši časi, ko
bodo lahko nastopali tudi za stanovalce
Doma Taber. »Že sedaj jim voščimo vse
dobro, predvsem pa naj ostanejo zdravi.
Našim otrokom pa sporočamo, da tudi
nanje nismo pozabili. Ko bo možno,
jih zagotovo povabimo na predstavo in
jim pripravimo kakšno presenečenje,«
zaključujejo in z optimizmom zrejo v novo
leto.

Podelili priznanja občinskim nagrajencem
Ob upoštevanju varnostnih ukrepov so septembra v Kulturnem hramu Ignacija
Borštnika izvedli slovesnost ob občinskem prazniku, na kateri so podelili priznanja
nagrajencem. Veliko plaketo je prejela dolgoletna blagajničarka KUD Pod Lipo Adergas Veronika Sirc, malo plaketo gasilec in poveljnik občinske civilne zaščite Marjan
Luskovec, nagrada občine pa je šla v roke mladi ekipi, ki bdi nad cerkljanskim oratorijem. Priznanja občine so prejele atletinje Atletskega kluba Cerklje Lucija Kropar, Eva
Rosulnik, Eva Boltežar, Maja Boltežar, Paula Globočnik in Živa Jerič. Nagrajencem je
čestital tudi župan Franc Čebulj, ki je poudaril poglavitne dosežke občine v tem letu in
se zahvalil tudi občanom, ki skrbijo za zunanjo podobo vseh krajev v občini, kar je tudi
prispevalo k uspehu, ki ga je občina požela v akciji Moja dežela – lepa in gostoljubna.

Voščilo Župnijske karitas
Župnijska karitas Cerklje ob prihajajočih praznikih vošči vsem občanom, posebej pa
prejemnikom in dajalcem pomoči, ki se jim želijo zahvaliti tudi za vse darove, ki jih
prejmejo. Hkrati sporočajo, da vsem družinam in posameznikom v stiski lahko pomagate s svojim darom, ki ga nakažete na transakcijski račun SI56 0433 1000 2900 415
(NOVA KBM d. d.).

ZA ZIMO BREZ SKRBI
AVTOSERVIS SELAN POSKRBI

Umrla Marjana Lavrič
V četrtek, 12. novembra, je v Domu Taber
v Šmartnem po krajši bolezni v 103. letu
starosti umrla Marjana Lavrič, prva stanovalka, ki je od odprtja doma leta 2015
praznovala tako visok življenjski jubilej.
Marjana Lavrič se je rodila 31. januarja
1918 na manjši kmetiji v Trbojah v občini
Šenčur. Pred dvema letoma, ob stotem
rojstnem dnevu, so ji čestitali tudi predsednik republike Borut Pahor in ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore ter
župana občine Cerklje Franc Čebulj in
Šenčurja Ciril Kozjek.

BREZPLAČNI PREGLED AKUMULATORJA
IN TEKOČIN

SE VAM ZJUTRAJ
MUDI V SLUŽBO
IN AVTO
NOČE VŽGATI?
SE VAM AVTO POKVARI,
KO JE ZUNAJ NAJBOLJ MRAZ,
SNEŽI, PIHA..?
NAROČITE SE TUDI VI

info@avtoservis-selan.si

040/229-455

ZA ZIMSKE DNI BREZ SKRBI
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Najemna pogodba za
poslovni prostor
Jerovšek Primož, s. p.

ODVETNICA BETKA VREČEK MOČNIK
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Lahovče 9, 4207 Cerklje
Tel./faks: 04/25 22 000

ROOF-RR, d.o.o.

Bralec razpolaga s poslovnim prostorom, ki ga želi oddati v najem. Zanima ga, na kaj je treba biti pozoren pri
sklepanju najemne pogodbe za poslovni prostor, zlasti
tudi v povezavi z možnostjo odpovedi tovrstne najemne
pogodbe.
Pri sklepanju najemne pogodbe za poslovne prostore velja
previdnost, saj za najem poslovnih prostorov veljajo posebna pravila, ki omenjeno razmerje ločujejo od drugih najemniških razmerij in so določena v Zakonu o poslovnih stavbah
in poslovnih prostorih (ZPSPP). Najemno pogodbo morate
skleniti v pisni obliki, sicer ni veljavna. Najemna pogodba
za poslovni prostor se lahko sklene za določen ali za nedoločen čas. Od tega je odvisen tudi postopek njene odpovedi, v
obeh primerih pa je postopek drugačen od odpovedi ostalih
najemnih razmerij. Pogodba, sklenjena za nedoločen čas,
preneha z odpovedjo. ZPSPP določa, da mora biti odpoved
sodna – zgolj dopis nasprotni stranki tako nima pravnega
učinka. Tisti, ki odpoveduje pogodbo, mora tako vložiti tožbo, s katero zahteva odpoved najemnega razmerja. V sodni
odpovedi mora biti navedeno, do katerega dne se mora najemnik izseliti iz poslovnih prostorov. Pri tem je pomembno
to, da odpovedni rok ne more biti krajši od enega leta, kar
je dolga doba in velikokrat nesorazmerno obremenjuje vsaj
eno od strank pogodbe. Odpovedni rok začne teči, ko je tožba
vročena nasprotni stranki. Vsaka od strank pa lahko odstopi
od pogodbe, če pride do kršitve pogodbe (krivdni razlogi) na
nasprotni strani, in to brez upoštevanja odpovednih rokov
(npr. če je najemnik v zamudi s plačilom najemnine za dva
meseca od dneva, ko ga je najemodajalec na to opomnil).
Najemna pogodba za določen čas preneha s potekom časa,
za katerega je bila sklenjena. To pomeni, da skladno z določili ZPSPP pogodbe ni mogoče odpovedati. Kljub temu pa
imata stranki skladno s sodno prakso možnost, da po splošnih pravilih civilnega prava v najemni pogodbi, sklenjeni za
določen čas, določita odpoved z odpovednim rokom kot dodaten način njenega prenehanja (VSM sodba I Cp 813/2012). V
zvezi s prenehanjem najemne pogodbe za določen čas ZPSPP
vzpostavlja tudi domnevo, da je pogodba obnovljena za nedoločen čas, če najemnik tudi po preteku časa, za katerega
je bila pogodba sklenjena, še naprej uporablja poslovne prostore, najemodajalec pa v roku enega meseca po poteku tega
časa pri pristojnem sodišču ne vloži zahteve za izpraznitev
poslovnih prostorov.
Bralcu torej priporočam, da najemno pogodbo za poslovni
prostor sklene za določen čas, pri tem pa pazi na potek roka,
za katerega je bila pogodba sklenjena, in po poteku tega roka
ustrezno reagira (ali zahteva izpraznitev poslovnih prostorov ali pa ustrezno podaljša najemno pogodbo).

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

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

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

Srečno 2021!
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Kljub težkim časom zadovoljni
PRIMOŽ ŠTRAJHAR
Ob koncu leta se želimo zahvaliti svojim podpornikom in Občini Cerklje,
da so nam ponovno omogočili lepo,
nepozabno leto. Ženski nogomet se
s pomočjo sponzorjev, donatorjev in
občine razvija v dober klub, ki je prepoznan po dobrem delu z dekleti. Tu
se še posebno želimo zahvaliti Martinu Ambrožu, ki je tudi prepoznal, da
so dekleta vredna njegovega zaupanja
in nam tako pomaga biti boljši. Gre za
edini šport v občini, ki mu je bilo kljub
veliko omejitvam omogočeno izpeljati
člansko tekmovanje do konca. Tekme
smo po zaprtju nogometnega centra
odigrali v občinah Preddvor, Kranj in
Škofja Loka, za kar se jim zahvaljujemo,
saj so nam v težkih trenutkih priskočili
na pomoč. V celotnem obdobju spadamo med redke izjeme, ki jim je zagotovljeno nemoteno treniranje, v večini
opravljamo treninge na občinskih ce-

stah, parkiriščih, nekaj pa na igrišču v
Olševku. Žal so omejitve v klubu najbolj
prizadele naše najmlajše nogometašice, za katere imamo treninge na daljavo. Treningi na daljavo potekajo, niso
pa nekaj, kar bi nadomestilo druženje
z vrstnicami v NC Velesovo, v veliki
dvorani v Cerkljah in v sklopu interesnih dejavnosti na OŠ Davorina Jenka.
Spoštovanje pravil, ki nam jih dajejo
odgovorni, je zelo pomembno za pot
naprej, saj si je vsi želimo. Ker želimo
naprej, smo izdelali koledar za leto 2021,

na katerem so naša dekleta. Za nakup
in s tem podporo ženskemu nogometu
se lahko obrnete na klub. Koledar vam
bo polepšal leto 2021, za katero napovedujejo, da ne bo idealno, zagotovo pa
bo lepše z našim koledarjem. Na njem
najdete veliko pozitivnih obrazov naših
in vaših deklet in utrinke našega dela
skozi leto, ki mineva. Kot gre ženski nogomet naprej kljub veliko predsodkom,
ki jih že dlje časa želimo izbrisati, verjamemo, da bo šlo tudi življenje v najboljši občini pozitivno naprej.

V Cerkljah atletika tudi za predšolske otroke
PETRA JENKO
Letošnje šolsko leto se je začelo zelo
spodbudno. V Cerkljah je zaživela atletika za predšolske otroke. S tem se nam
je uresničila dolgoletna želja. Atletski
program Atletske šole Rožle Prezelj je
zdaj na voljo tudi v vrtcu. Odziv staršev
je bil več kot odličen. Skupina predšol-

skih otrok je tako že od samega začetka
polna. Prav tako je polna mlajša skupina osnovnošolskih otrok (od prvega do
tretjega razreda OŠ). Ker je podmladek
za nas najpomembnejši, smo seveda
takšnega napredka zelo veseli.
Ne smemo pa pozabiti tudi na starejše atlete, predvsem atletinje, ki so prve
korake naredile v Atletski šoli Rožle

Prezelj. V septembru so Lucija Kropar,
Eva Rosulnik, Eva Boltežar, Paula Globočnik, Maja Boltežar in Živa Jerič za
svoje odlične rezultate prejele priznanje Občine Cerklje na Gorenjskem.
Ker situacija športnemu druženju ni
naklonjena, smo se odločili, da člane
v kratkem nagovorimo h gibanju kar
na spletu.

Ob koncu leta se vam zahvaljujemo
za Vaše zaupanje
ter Vam želimo lepe praznike in
srečno ter uspešno novo leto!
December 2020 / številka 5
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Zaključili sezono
Nogometaši NK Velesovo Cerklje so uspešno zaključili jesenski del sezone.
MATJAŽ LJUBELJŠEK
Po tem, ko nam je v poletnih in jesenskih mesecih uspelo izpeljati vse zastavljene programe, so vse naše selekcije
več kot uspešno zaključile jesenski del ligaških tekmovanj.
Tako je selekcija U14 zaključila jesenski del na drugem
mestu, U13 na tretjem, selekciji U10 in U11 pa sta prav tako
svoji ligaški tekmovanji zaključili brez poraza. Pohvaliti
velja tudi člansko ekipo, ki je kljub pomladitvi uspešno nastopala v ligi MNZ Gorenjske.
Poleg uspešnih tekmovalnih rezultatov pa smo predvsem
navdušeni nad velikim številom novovpisanih otrok, kar
je posledica tega, da imamo za sezono 2020/21 postavljeno celotno otroško piramido od selekcije U6 (vrtec – letnik
2015) do U14 (letnik 2007). Za vse te otroške selekcije je zadolžena odlična trenerska ekipa, ki šteje devet trenerjev in
velja za eno boljših na Gorenjskem. Kazalnik uspešnega
strokovnega dela se kaže tudi v tem, da so bili kar štirje
naši igralci uvrščeni na širši seznam reprezentance Slovenije. Kljub temu da smo se že zelo veselili sodelovanja
z Nogometno zvezo Slovenije in njenimi inštruktorji, pa
nam zaradi predčasnega zaprtja šol in vrtcev ni uspelo
začeti izvajati projekta nogometnih uric v cerkljanskih
vrtcih v okviru pedagoškega izobraževanja. Ta izziv nas
še čaka takoj, ko bodo zdravstvene razmere ponovno dopuščale organizirano športno vadbo otrok. Na to odločitev
NZS, da sodeluje z našim klubom, smo še posebej ponosni,
kajti izbrani smo bili kot edini klub iz gorenjske regije in
zagotovo se bomo potrudili, da bomo upravičili zaupanje,
ki smo ga bili deležni s strani Nogometne zveze.
Dotakniti se je treba tudi naše članske ekipe, ki je v novo
sezono vstopila precej spremenjena, predvsem pa zelo pomlajena. Ker želimo v prihodnjih sezonah krojiti vrh tudi
v članski ligi, smo se odločili, da v klub pripeljemo tako
mlade kot tudi izkušene igralce. Predvsem nas veseli vrni-

tev Dejana Burgerja in Anžeta Šimenca v matični klub. Z
vsemi temi okrepitvami pa so zagotovo zrasle tudi ambicije članske ekipe, katere cilj je uvrstitev med prvih šest
ekip, ki se bodo v drugem delu tekmovanja pomerile v ligi
za prvaka gorenjske lige. Spremembe so se dogodile tudi v
strokovnem štabu, kajti ekipi se je pridružil dosedanji trener in vodja mlajših selekcij Jaka Kristan, ki bo v prihodnje vodil člansko ekipo. Z vsemi temi spremembami smo
ustvarili odlično kombinacijo mladosti in izkušenosti in
prepričani smo, da bo usmeritev predvsem v naše mlade
igralce v prihodnosti zagotovo obrodila sadove.
Iz vsega zgoraj napisanega sledi, da se nam tudi v prihajajočem letu obeta zanimivo nogometno dogajanje. Še
najbolj pa si želimo, da se nam končno uresniči želja po
ureditvi pomožnega igrišča in položitvi umetne trave, ki
bo omogočala treniranje vseh naših selekcij skozi celotno
sezono, predvsem pa omogočala vadbo na zunanjih površinah, kar je v teh zdravstveno kriznih časih še posebej
pomembno.

Ribogojnica
Mlada
govedina
Kisla repa in
kislo zelje

Zgornji Brnik 32, 4207 Cerklje, Tel.: 04 25 26 580
December 2020 / številka 5

Kmetija Pr' Kral, Grad 13, Cerklje
Tel: 04 25 22 267
Mobi: 041 506 234, Avguštin
031 479 801, Helena

AVGUŠTIN VERBIČ - N. D. D. K.

Kuhinjske stenske obloge Tuš kabine
Nadstreški Drsna vrata Nihajna vrata
Pregradne stene Steklene ograje
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Muzej z dušo, vsak predmet s svojo zgodbo
Franci Strupi s Spodnjega Brnika je v stari hiši in delu hleva uredil čebelarskokmečki muzej. Večina predmetov je stara od sto do dvesto let, najstarejši ima
letnico 1719.
JANEZ KUHAR
Za ogled Čebelarsko-kmečkega muzeja je bilo vse do pandemije covida-19 veliko zanimanje, obiskovalci so prihajali
od vsepovsod, iz Slovenije in tujine. Franci Strupi se s čebelarstvom ukvarja od leta 1982, ko je kupil prve tri panje čebel. V bližini stanovanjske hiše je na vrtu leta 1993 postavil
čebelnjak ter začel čebelariti s petnajstimi čebeljimi družinami. Danes ima 39 čebelarskih družin, od teh deset v
Prekmurju, poleg tega pa je še skrbnik desetih čebelarskih
družin na letališču Fraport Slovenija na Brniku. Vključil se
je tudi v Čebelarsko društvo Cerklje, v katerem je bil šest let
tajnik, štiri mandate pa predsednik društva.
Ko so se Strupijevi 1977. leta preselili v novo hišo na Spodnji Brnik, je stara hiša dolgo časa samevala in začela je
že tudi propadati. Takrat so sklenili, da jo bodo postopoma
obnovili in v njej uredili čebelarsko-kmečki muzej. Franci
je namreč že dolgo z velikim veseljem in s spoštovanjem
do prednikov zbiral stare predmete. »Naši predniki so bili
zelo inteligentni in so na roke, s preprostim orodjem, znali
delati imenitne predmete,« pravi Franci, ki z zavzeto predanostjo pripoveduje o svoji zbirki. »Koliko je danes vseh
predmetov v muzeju, niti ne vem, a vsak je zame dragocen,
vsak ima svojo zgodbo,« pravi. Zbirka se nenehno dopolnjuje, precej predmetov je častitljive starosti, kot na primer skrinja z letnico 1776. Stara so tudi razna svetila, lončene posode, posoda iz črne kuhinje, čebelarska literatura,
nabožne slike, kolovrati, čevljarski pripomočki.
V muzeju je šest sob in vsaka ima rdečo nit. Na ogled je
zgodovina prvotnih prebivalcev domačije Pr' Povlič, kakor
se je reklo po domače rojstni hiši Francijeve žene Ančke, v
kateri sta uredila muzej. Prva soba je do zime urejena kot

Franci Strupi / Foto: Janez Kuhar
prodajalna medu in medenih izdelkov, v njej je tudi skrinja
iz 1867. leta. Druga soba je soba prednikov hiše, ki izvirajo
s Štefanje Gore. Da so se ukvarjali s predenjem, dokazujejo tudi predmeti, med njimi pripomočki za česanje volne,
kolovrat in vretena. Na ogled sta tudi stari zibki iz Bohinja
in Cerkelj ter šivalni stroj z letnico 1866 ter narodna noša,
ki jo je izdelala Ančkina mama. V tretji in četrti sobi sta na
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ogled urejeni zbirki starih čebelarskih pripomočkov, naprave za točenje medu, obiskovalci pa lahko spoznavajo
zgodovino pridelave medu ter ročne kadilnike in stiskalnice za vosek. Zanimivi so tudi listovni panji, pripomočki
za vzrejo čebeljih matic, poslikane panjske končnice in
oprema za lovljenje rojev. Na ogled so tudi Žnidaršičev AŽ
panj ter sliki velikanov slovenskega čebelarstva Antona
Janša in Petra Pavla Glavarja. Peta soba je posvečena mojemu očetu, ki je bil čevljar. Tu so staro čevljarsko orodje,
stroj za šivanje škornjev, stari čevlji, zelo ponosen pa je
bil, kadar je izdelal škornje za narodno nošo,« našteva
Franci in nas pripelje še v zadnjo, šesto sobo, kjer so na
ogled strojček za mletje koruze, stara gorenjska pina, hišni tabernakelj in križ v stekleni posodi.
Pod nadstreškom hleva, v katerem že okoli dvajset let nimajo živine, je prikaz starih predmetov in orodja, kot so
brane, sanke za spravilo lesa, star voz za prevažanje čebel
na čebeljo pašo, star dvesto let, notranjost pa 'zasedajo'
sovražniki čebel, med njimi večje sršenovo gnezdo, zbirka
stare literature o čebelarjenju, najstarejša je iz leta 1807,
zbirka starega mizarskega orodja, tristo eno leto stara
poslikana skrinja (iz leta 1719), zbirka medu iz petdesetih
držav, če pa bodo razmere ugodne za potovanja, pričakuje
ob koncu leta 2021 vzorce medu iz okoli sto držav. Franci
bo zbirko vsebinsko še naprej bogatil, zato je vesel vsakega predmeta, ki mu ga ljudje odstopijo. Za ogled muzeja,
ki je vključen v turistično ponudbo občine Cerklje, je bilo
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GSM: 031 760 594
www.sodnik.si

Zalog 55, Cerklje na Gorenjskem

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

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

Podjetniki, obrtniki in
društva, ki se predstavljamo
v reviji Cerklje pod Krvavcem,
vam želimo
vesele praznike ter srečno
in zdravja polno leto

2021!

Voz, s katerim so nekoč vozili čebele na pašo / Foto: Janez Kuhar
vse do pandemije veliko zanimanje ne le med domačimi
obiskovalci, ampak tudi iz tujine. Franci Strupi pa je tudi
skrbnik Fraportovega čebelnjaka z desetimi panji na Brniku. V njem so naseljene čebelje družine avtohtone slovenske vrste kranjska sivka. Čebelji pridelki so dober indikator onesnaženosti okolja. Do sedaj opravljene analize
pristnosti in varnosti medu ne kažejo nobenih neskladij.
Predstavniki Fraporta Slovenija so poslali med na regijsko ocenjevanje na Čebelarsko zvezo Gorenjske. Za gozdni
med so prejeli bronasto priznanje, za lipov med pa srebrno priznanje.
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Renault CLIO
OMEJENA SERIJA

Narejen v Sloveniji

Bogata oprema
Prihranki do 2.600 €*
Paket zimskih pnevmatik
*Akcijska ponudba velja za model Renault Clio I Feel Slovenia TCE 100 LPG. Prihranki do 2.600 € vsebujejo redni popust v višini 700 €, dodatni popust v višini 600 €, ki velja ob nakupu z Renault financiranjem,
subvencionirano obvezno in osnovno kasko zavarovanje za 99 € v vrednosti 304 €, podaljšano jamstvo (5 let ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej) v vrednosti 500 € in vzdrževanje za motor TCe 100 LPG po polovični
ceni (5 let ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej) v vrednosti 561 €. Pogoj akcije je sklenitev finančne pogodbe z minimalno financirano vrednostjo 6.000 €, minimalnim trajanjem 36 mesecev z Renault Financiranjem.
Ob nakupu vozila, ne glede na obliko financiranja, kupec prejme brezplačen paket zimskih pnevmatik. Pridržujemo si pravico do napak. Poraba pri mešanem ciklu 5,1–7,8 l/100 km. Emisije CO2 107–136 g/km.
Emisijska stopnja: EURO 6DFULL. Emisija NOx: 0,017–0,0175 g/km. 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. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija d.o.o., Dunajska 22, 1000 Ljubljana.
Renault priporoča

Vaš
na Gorenjskem
Vaš trgovec
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

renault.si
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Savska loka 24, 4000 Kranj
Telefon: 0590 19 625
DELOVNI ČAS:
pon.–čet. od 9. do 22. ure
petek od 9. do 23. ure
sobota od 11. do 23. ure
nedelja od 11. do 22. ure

Največja ponudba
dostave hrane v Kranju.

Razvoz hrane na dom: 0590 19 625

u 3 pizz
Ob naročil GRATIS
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burrito, taco fresh, chimichanga,
quesadilla, taquitosi, tampico con pavo, chilli con carne.
Pri vsaki jedi dodatek salsa in bela omaka.

SARAH TAUHMANN BERGER S.P., SAVSKA LOKA 24, KRANJ

cole
1,5 l coca-

Električna Kolesa

akcija
J E S E N 2020

N A J B O L J Š I M E D PR V I M
I

HAIBIKE SDURO FULLNINE 2.0
Polno vzmeteno 29˝
Yamaha PW-ST 70Nm
Yamaha 500Wh
Cena: 2.999 €

akcija 2.400 €

HAIBIKE SDURO HARDNINE 5.0
Yamaha PW-ST 70Nm
Yamaha 500Wh
Cena: 2.699€

akcija 2.199 €

WINORA Tria N7ff
BOSCH Active Plus 50Nm
BOSCH 400Wh

Cena: 2.399€

akcija 1.899 €

ODLIČNA ZALOGA
e - koles

Vse cene so v EUR z vključenim 22% DDV-jem. Količine so omejene. Ponudba velja do odprodaje zalog. Slike so simbolične.

N OVO

2 02 1

HAIBIKE ALLMTN 7
Polno vzmeteno 29˝/27˝
Yamaha PW-X2 80Nm
Yamaha 600Wh

Cena: 6.199 €

HAIBIKE HARDNINE 7
Yamaha PW-ST 70Nm
InTube 630Wh

Cena: 2.999 €

HAIBIKE TREKKING 6 LOWSTEP
Yamaha PW-SE 70Nm
Yamaha 500Wh

Cena: 2.799 €

www.a2u.si T 04 29 27 200

