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ALEŠ SENOŽETNIK

• Konec maja je škodo povzročilo ne-
urje Je sanacija že zaključena?
»S pobočij Krvavca je v dolino odneslo 
okoli sedemdeset tisoč kubičnih metrov 
materiala in dobesedno zasulo cesto in 
območje spodnje postaje žičnice na Krva-
vec. Območje je že očiščeno, v teh dneh 
pa se zaključuje tudi čiščenje naplavin v 
strugi reke Reke. Seveda pa je cesta do žič-
nice poškodovana in jo bo treba sanirati 
vsaj na relaciji od male hidroelektrarne 
do postaje žičnice. Na zadnjem sestanku 
s predstavniki Direkcije RS za vode sem 
predlagal tudi, da bi strugo Reke presta-
vili na desno stran ceste, s čimer bi se 
rešili treh mostov, ki niso prepustni za 
takšne količine vode. Hkrati bi obnovi-
li tudi vodovodne cevi na tem območju 
in cestišču. Moram pa reči, da sem nad 
predstavniki države razočaran. Od direk-
cije namreč še nisem dobil zagotovila, da 
bodo dejansko rešili sam izvor problema. 
V Lukenskem in Brezovškem grabnu je 
namreč še okoli tri milijone kubičnih 
metrov materiala, ki čaka, da spolzi v 
dolino ob prvem večjem neurju. To se je 
že zgodilo v letih 1990 in 1993. Za sanacijo 
pa se moramo zahvaliti pokojnemu Silvu 
Žlebirju, direktorju agencije ARSO, da se 
je to področje takrat saniralo in naredilo 
zidane zadrževalnike. Sanacijo je takrat v 
celoti financirala država. Tokrat pa jo je 
pripravljena sofinancirati tudi občina.«
• Z rebalansom ste na zadnji seji spro-
stili tudi 150 tisoč evrov proračunskih 
rezerv za sanacijo posledic neurja. Si-
cer pa ste z rebalansom urejali tudi 
subvencioniranje komunalnih storitev 
občanom.
»Na junijski seji smo sprejeli drugi re-
balans letošnjega proračuna. V največji 
meri je bil potreben zaradi subvenci-
oniranja cen komunalnih storitev na 
področju Čistilne naprave Češnjevek, 
kjer refundiramo ceno občanom; 37 ti-
soč evrov pa smo namenili za subven-
cioniranje dražjih cen oskrbe s pitno 
vodo. Omrežnina se je namreč na pod-
lagi novega elaborata o oblikovanju cen 
zvišala s 4,20 na 6,38 evra. Kljub podraži-

tvi pa cene za uporabnike ostanejo ena-
ke. Podobno smo storili tudi v primeru 
Centralne čistilne naprave v Domžalah. 
Cena kanalščine za občane ostane ta-
kšna, kot je bila. Skupno smo za subven-
cioniranje komunalnih storitev obča-
nom namenili okoli 160 tisoč evrov. Ta 
trenutek si občina to lahko privošči, saj 
nimamo kreditov. Mislim, da so takšni 
socialni ukrepi pravilni. Čeprav večkrat 
slišimo, da smo ena najbogatejših občin 
po izplačanih plačah. A to gre na račun 
zaposlenih na letališču, ki pa niso naši 
občani. Naši občani niso tako premo-
žni, zato je prav, da jim občina omogoči 
dodatne subvencije. Ob tem naj dodam, 
da smo na zadnji seji obravnavali tudi 
pravilnika o dodeljevanju finančnih 
spodbud za kmetijstvo ter razvoj obrti 
in industrije, s čimer želimo predvsem 
pomagati kmetom in podjetnikom v ob-
čini. Razpis bo predvidoma objavljen še 
pred poletnimi dopusti.«
• Že pred časom ste na ustavno sodi-
šče podali zahtevo za oceno ustavnosti 
zaradi po vašem mnenju nepravičnega 
zaračunavanja amortizacije. Zakaj?
»Posvetoval sem se s stroko, ki je pritr-
dila mojemu razmišljanju, da je uredba 
o metodologiji obračunavanja komunal-
nih prispevkov v nekaterih pogledih ne-

upravičena. Metodologija narekuje, da je 
amortizacijska stopnja najvišja v prvih 
letih po končani investiciji, ko je realno 
najmanj potrebe za to, da bi jo občina 
obračunavala. Ker stopnja z leti pada, pa 
denarja takrat, ko bi ga zares potrebova-
li, ni več. Logično bi bilo, da bi bila stvar 
obrnjena. Torej da bi začeli z ničelno sto-
pnjo amortizacije in bi se z leti višala. Čez 
dvajset ali trideset let, ko bo infrastruk-
tura že stara in potrebna obnove, pa tega 
denarja ne bo več. To je podobno kot pri 
nakupu avtomobila. Ko kupiš novega, so 
stroški vzdrževanja bistveno nižji, kot pa 
ko je star deset in več let. Zato sem občin-
skemu svetu predlagal, da poda soglas-
je za ustavno presojo. Mislim, da bi se k 
uredbi lahko drugače pristopilo, čeprav 
smo vezani tudi na direktivo EU. Glede 
na to, da se občinam ne dvigujejo gla-
varine, finančne obveznosti pa se nam 
vseskozi povečujejo, bi bilo prav, da se 
to področje uredi. Pričakujem pozitivno 
mnenje ustavnega sodišča, imamo pa 
tudi podporo nekaterih drugih županov.«
• Premik je opaziti v projektu krvav-
škega vodovoda.
»Sofinancerji smo bili povabljeni na 
podpis dogovora na ministrstvu za go-
spodarstvo. Projekt je uvrščen v obrav-
navo na ministrstvo za gospodarstvo, 

Po neurju pod Krvavcem
Z županom Francem Čebuljem smo se pogovarjali o sanaciji škode po neurju, ki 
je konec maja s kamenjem in peskom zasulo območje spodnje postaje žičnice na 
Krvavec, beseda pa je tekla tudi o drugih aktualnih temah v občini.
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NOVICE IZPOD KRVAVCA (ISSN 1406 - 1369) SO PRILOGA ČASOPISA                                            ZA OBČINO CERKLJE. 
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številka 2, so priloga 51. številke Gorenjskega glasa, 26. junija 2018, v nakladi 2440 izvodov jih brezplačno dobijo vsa gospodinjstva v občini Cerklje. Sestavni del NOVIC 
IZPOD KRVAVCA je tudi Uradni vestnik občine Cerklje na Gorenjskem in je uradno glasilo za objavo sprejetih aktov Občinskega sveta in Občinske uprave Občine Cerklje na 
Gorenjskem. Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem. 

Na naslovnici: Praznovanje svetovnega dneva čebel v Zalogu / Foto: Tina Dokl

nato pa se nadejamo tudi sofinancira-
nja iz kohezijskega sklada. Prepričan 
sem, da bomo ta sredstva dobili. Pro-
jekt je vreden okoli 12 milijonov evrov, 
predvidevam pa, da bo na koncu dražji, 
saj cene surovin in dela v zadnjem času 
rastejo. Računamo, da bomo dobili šest-
desetodstotno sofinanciranje od države 
in EU.«
• Kaj je novega v zvezi z gradnjo kana-
lizacije na območju Krvavca?
»V vaških skupnostih na območju Kr-
vavca smo dobili zeleno luč, da gremo v 
razpis za izdelavo projektne dokumen-
tacije za izdelavo kanalizacije na obmo-
čju Krvavca. Projekt je pomemben prav 
zaradi vodnih zajetij pod Krvavcem. Ni 
občana, ki ne pije vode izpod Krvavca, z 
njo se napaja še kakšnih trideset tisoč 
ljudi iz drugih občin. Vodo lahko zašči-
timo prav z izgradnjo kanalizacije, saj 
individualne čistilne naprave na viso-
kogorskem področju ne funkcionirajo in 
bi lahko ogrozile vodne vire. 
Samo glavni kanal investicije je ocenjen 
na šest milijonov, celoten projekt pa bi 
lahko stal med deset in 11 milijoni evrov. 
Kot član zahodne kohezijske regije sem 
dobil informacije, da bodo sredstva za 
tovrstne projekte na voljo tudi v priho-

dnjih letih. Vendar bi morali za pridobi-
tev izkazati pogoje za pridobitev aglome-
racije, kar pomeni, da bi moralo na tem 
področju stalno bivati dva tisoč ljudi. 
Trenutno je prijavljenih 732 oseb, objek-
tov pa je več kot osemsto, kar pomeni, 
da precej ljudi nima stalnega prebivali-
šča. Septembra bomo organizirali sesta-
nek, na katerega bomo povabili tudi te 
in jim predstavili, kaj bi lahko pridobili, 
če bi stalno prebivališče prijavili na tem 
področju. 
A ne glede na vse moramo v naslednjih 
letih ta projekt realizirati, s kohezijski-
mi sredstvi ali brez njih.«
• Kateri so drugi aktualni projekti?
»V teku je drugi razpis za obnovo in do-
graditev mrliške vežice v Cerkljah v vre-
dnosti 250 tisoč evrov. Približno šeststo 
tisoč evrov je namenjenih za obnovo 
cest. Lotili smo se že ceste v Lahovčah, 
nato pride na vrsto Zalog, potem pa še 
Ulica Ignaca Borštnika, Stara cesta, Me-
žanova ulica, Ulica Andreja Vavkna. Ver-
jetno pa se bomo še prej lotili ceste skozi 
Dvorje, saj je v najslabšem stanju.
Teče že gradnja vodovoda na Štefanji 
Gori, v pripravi pa je javni razpis za ka-
nalizacijo v osrednjem delu Cerkelj. Na-
slednji teden bo objavljen tudi razpis za 

zdravstveni dom, nato pa se bomo lotili 
priprave razpisa za Zalog, kjer nas čaka 
precej kompleksna investicija z izgra-
dnjo kanalizacije in glavnega kolektorja 
za krvavški vodovod, obnova vodovoda, 
urejanje meteornih voda, elektrifikacija, 
optika in javna razsvetljava. Poleg tega 
pa je še polno manjših projektov, pred-
vsem za manjše odseke kanalizacije na 
nižinskem delu občine, v vaseh. Za vse 
projekte velja, da bomo javne razpise po-
navljali, dokler ne bomo dosegli realnih 
vrednosti projektantskih ocen v prora-
čunu.«
• Precej polemik zbuja tudi nogome-
tni šotor v Velesovem. 
»V pripravi je že tretji razpis za šotor. A 
sem glede na vseh polemik, ki jih poslu-
šamo na občinskem svetu, in zavajanja 
nekaterih svetnikov precej razočaran. 
Na pobudo Jaka Ciperla smo ustanovili 
komisijo, v dobri veri, da imajo pripra-
vljeno vizijo in tujega strokovnjaka, ki 
bi svetoval najboljšo rešitev. Pokazalo 
se je, da je bilo to zavajanje in norčeva-
nje iz mene, občinske uprave in ostalih 
svetnikov. Predvsem pa se vmešavajo v 
delo uradnikov, ki svoje delo opravljajo 
strokovno. Zadeva gre v neokusen popu-
lizem in v zavlačevanje izvedbe.«

Kako ste zadovoljni z razvojem
občine in življenjem v njej?

Vir: Kontaktni center
M Škofja Loka

Delno, lahko bi storili več - 24 %

N = 198

Nezadovoljni - 5 %

Zelo zadovoljni - 71 %

Kontaktni center M Škofja Loka je opravil anketo na 
področju Občine Cerklje na Gorenjskem. Anketa je po-
kazala, da je z razvojem občine in življenjem v njej zelo 
zadovoljnih 71 odstotkov vprašanih. Slaba četrtina je 
delno zadovoljna in menijo, da bi lahko storili več, pet 
odstotkov vprašanih pa je nezadovoljnih z razvojem 
občine in življenjem v njej. Da so dane možnosti na 
področju gostinstva, turizma, športa in kulture v ob-
čini Cerklje dovolj dobro izkoriščene, je prepričanih 40 
odstotkov, nasprotno meni 56 odstotkov sodelujočih, 
štirje odstotki nam na vprašanje niso znali odgovoriti. 
Prilogo Novice izpod Krvavca redno prebira 78 odstot-
kov sodelujočih občanov, 15 odstotkov jo bere občasno, 
redko jo bereta dva odstotka, pet odstotkov sodelujočih 
pa je nikoli ne prebira. Med razloge so največkrat na-
vedli, da jih lokalne novice ne zanimajo.

Občani zadovoljni z življenjem v občini
Kako ste zadovoljni z razvojem občine in življenjem v njej?



4 | OBČINSKE NOVICE

DOM TABER

Osnovna dejavnost Doma Taber je stori-
tev institucionalnega varstva starejših. 
Zavedamo se, da smo naredili veliko, 
vendar nas mnogo izzivov še čaka. Leto 
2018 je za nas ustvarjalno leto, saj smo 
si zadali nove cilje. Našo prepoznavnost 
in dobro ime želimo še dodatno utrditi 
s ponudbo kosil, ki jih dostavljamo po 
celotni občini. Razvoz kosil poteka vsak 
dan v tednu, od ponedeljka do nedelje in 
tudi med prazniki (tedenski jedilnik je 
objavljen na naši spletni strani). Omo-
gočamo vam tudi možnost kosila v naši 
restavraciji. Vabimo vas, da sodelujete 
pri naši nadgradnji in začutite pozitivni 
utrip Doma Taber.

O POMOČI DRUŽINI NA DOMU

Pomoč družini na domu je namenjena 
upravičencem, ki imajo zagotovljene bi-
valne in druge pogoje za življenje v svo-
jem bivalnem okolju, če se zaradi starosti 
ali hude invalidnosti ne zmorejo oskrbo-
vati in negovati sami, njihovi svojci pa 
take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju 
nimajo možnosti. Gre za različne oblike 
organizirane praktične pomoči in uslug, 
s katerimi se upravičencem vsaj za dolo-
čen čas nadomesti potrebo po institucio-
nalnem varstvu v zavodu, v drugi družini 
ali v drugi organizirani obliki. Storitev se 
prilagodi potrebam posameznega upra-
vičenca in obsega pomoč pri temeljnih 
dnevnih opravilih, gospodinjsko pomoč,
pomoč pri ohranjanju socialnih stikov.
Upravičenci do storitve pomoč druži-

ni na domu so osebe, ki jim preostale 
psihofizične sposobnosti omogočajo, da 
z občasno organizirano pomočjo dru-
gega ohranjajo zadovoljivo duševno in 
telesno počutje in lahko funkcionirajo 
v znanem bivalnem okolju tako, da jim 
vsaj za določen čas ni potrebno instituci-
onalno varstvo v zavodu, v drugi družini 
ali v drugi organizirani obliki. In sicer:
osebe, stare nad 65 let, osebe s statusom 
invalida po Zakonu o družbenem var-
stvu duševno in telesno prizadetih oseb, 
druge invalidne osebe, ki jim je prizna-
na pravica do tuje pomoči in nege za 
opravljanje večine življenjskih funkcij; 
kronično bolni in osebe z dolgotrajnimi 
okvarami zdravja, ki nimajo priznanega 
statusa invalida, pa so po oceni pristoj-
nega centra za socialno delo brez obča-
sne pomoči druge osebe nesposobne za 
samostojno življenje; hudo bolni otrok 
ali otrok s težko motnjo v telesnem ali 
težko in najtežjo motnjo v duševnem 
razvoju, ki ni vključen v organizirane 
oblike varstva. Storitev vsebuje dva dela. 
Prvi del predstavlja ugotavljanje upravi-
čenosti do storitve, pripravo in sklenitev 
dogovora o obsegu, trajanju in načinu 
opravljanja storitve, itd. Drugi del zajema 
neposredno izvajanje storitve na domu. 
Za vse informacije smo vam na voljo na 
telefonski številki 04/20 27 600, preko 
elektronskega naslova: info@domtaber.
si ali osebno v Domu Taber, Šmartno 70, 
4207 Cerklje na Gorenjskem. Več infor-
macij si lahko preberete tudi na naši 
spletni strani: http://www.domtaber.si/
info/, kjer lahko dobite tudi Prošnjo za 
izvajanje storitve pomoči na domu.

Izzivi, ki nas čakajo v Domu Taber
Teče tretje leto, odkar je Dom Taber odprl svoja vrata.

Zavod za turizem Cerklje in Občina Cer-
klje v sodelovanju z drugimi sodelujoči-
mi partnerji vabita vsa društva, podje-
tja, obrtnike, kmetije in posameznike, 
da s svojo predstavitvijo soustvarjate 
utrip letošnje prireditve Fest po roko-
vem, ki se bo odvijala od četrtka, 23., 
do sobote, 25. avgusta 2018. V četrtek 
bo na sporedu letni kino, v petek vese-
lica, v soboto pa turnir trojk, folklorni 
festival, veselica ter seveda prodajne 
stojnice. Veseli bomo vaše odločitve, 
da obiskovalcem predstavite svojo de-
javnost ter jim omogočite nakup svoje 
ponudbe. Pridružite se nam čim prej 
oziroma do 1. avgusta 2018 na info@
tourism-cerklje.si ali pa nas pokličite 
na številko 04 28 15 822.

Zavod za turizem Cerklje

Fest po rokovem 2018

V sredo, 30. maja, nas je prizadela vremen-
ska ujma, ki nam je grozila z veliko material-
no škodo. Brez pomoči gasilcev in vaščanov 
bi do te škode tudi prišlo. Na tem mestu bi 
se rad zahvalil vsem gasilcem, sosedom in 
ostalim sodelujočim za hitro in nesebično 
pomoč. Posebej sem zadovoljen, da ob ne-
varnem reševanju ni prišlo do poškodb ali 
celo žrtev med reševalci. Pri delu ob podiv-
jani vodi bi se lahko zgodilo marsikaj. Še 
enkrat hvala vsem sodelujočim. 

Avguštin Verbič

Zahvala

Javni poziv
Občina Cerklje na Gorenjskem obvešča, 
da je objavljen javni poziv za oddajo 
vlog za uporabo Večnamenske športne 
dvorane v Cerkljah v sezoni 2018/2019. 
Podrobnejše informacije v zvezi z jav-
nim pozivom ter obrazec vloge je na 
voljo na spletni strani www.cerklje.si, v 
rubriki javni razpisi in natečaji oziroma 
v času uradnih ur v prostorih Občine 
Cerklje na Gorenjskem. 
Vloga za navedeno sezono se vloži na 
predpisanem obrazcu v pisni ali elek-
tronski obliki do vključno srede, 11. 7. 
2018, do 16. ure oziroma jo je tega dne 
do 16. ure treba oddati v sprejemni pi-
sarni občine, poslati po navadni pošti 
ali na e-naslov obcinacerklje@siol.net. 

Občina Cerklje na Gorenjskem,
župan Franc Čebulj l.r.

Vljudno vabimo vsa društva v Občini Cerklje na Gorenjskem, da sodelujejo pri pripra-
vi praznovanja občinskega praznika v mesecu septembru. S kulturnimi, športnimi in 
drugimi prireditvami bomo izkazali spoštovanje Ignaciju Borštniku, enemu največjih 
slovenskih igralcev, režiserjev in dramaturgov, rojenemu v Cerkljah na Gorenjskem. 
Prosimo vas, da svoje programe in predloge za praznovanje pisno posredujete najka-
sneje do 15. avgusta 2018 na naslov Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 
13, 4207 Cerklje na Gorenjskem, ali na e-naslov obcinacerklje@siol.net.

Številka: 030-02/2018-01
Datum: 30. 5. 2018                                                                                  Župan Franc Čebulj l.r.

Vabilo društvom za sodelovanje  
ob občinskem prazniku 2018
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Občina Cerklje na Gorenjskem tudi v letu 2018 organizira izbor najbolj urejenih vasi, ulic 
in poslovnih objektov v občini Cerklje na Gorenjskem. Izbor poteka v povezavi s projektom 
Moja dežela – lepa in gostoljubna, ki ga izvaja Turistična zveza Slovenije. Ocenjevanje bo 
potekalo med junijem in septembrom, in sicer v šestih različnih kategorijah. Udeleženci 
ocenjevanja so vse vasi, ulice, stanovanjski objekti, kmetije, turistični in poslovni objekti. 
Cilj projekta je izboljšati kakovost življenja v občini, spodbuditi sodelovanje in povezova-
nje občanov pri urejanju okolice in objektov. S projektom želimo poskrbeti za večjo privlač-
nost celotnega območja občine, prispevati h kakovostnejšemu življenju ter k trajnostnemu 
razvoju v urejenem in zdravem okolju. Z vključenostjo v projekt bomo vsi skupaj prispevali 
k večji turistični privlačnosti in promociji občine ter razvoju okoljske zavesti.

Občina Cerklje na Gorenjskem, župan Franc Čebulj

Cerklje – lepe in gostoljubne 2018

TOMAŽ TOLAR,  
DIREKTOR ZAVODA ZA TURIZEM CERKLJE

Zavod za Turizem Cerklje je v začetku ju-
nija na mednarodni Slovenski turistični 
borzi (Slovenian incoming workshop – 
SIW) predstavil turistične znamenitosti 
občine Cerklje na Gorenjskem. Borze 
se je udeležilo skoraj dvesto turističnih 
agencij s celega sveta. V Zavodu za Tu-
rizem Cerklje smo zanje pripravili celo-
vito predstavitev znamenitosti in mo-
žnosti aktivnega preživljanja svojega 
časa, ki jih naša občina ponuja. Dodatno 
pa smo se dogovorili in podrobneje, na 
dvajsetminutnih sestankih, predstavi-
li turistične zanimivosti dvajsetim, za 
nas bolj strateško izbranim ponudni-
kom potovanj iz tujine. Dan pred borzo 
smo bili prisotni na panelu, kjer sta bila 
predstavljena italijanski in britanski 
trg. Posebej gostje iz Velike Britanije bi 
zaradi dobre letalske povezanosti lahko 
postali še bolj množično prisotni v naši 
občini.
V Zavodu za Turizem smo aktivno za-
čeli tudi digitalno promocijo in aktivno 
delovanje na družbenih omrežjih. Naj-
več aktivnosti je usmerjenih v Messen-
ger, Facebook in Instagram. Preko Mes-
senger bota smo za naše nove in seveda 
zveste sledilce pripravili nagradni kviz.
Svoje znamenitosti in aktivnosti smo 
predstavili tudi na Čarobni simfoniji, 

dogodku, ki je bil organiziran v Arbo-
retumu v Volčjem Potoku. Dogodek je 
bil izredno dobro marketinško podprt, 
tako da smo o možnostih preživljanja 
prostega časa v naši občini obvestili 
velik del tako slovenskih kot tudi tujih 
obiskovalcev.
Omeniti velja tudi, da smo v sklopu 
dirke Po Sloveniji gostili novinarje in 
"vplivneže" (t. i. influencerje), ki so kot 
ambasadorji kolesarjenja pod okriljem 
Slovenske turistične organizacije prišli 
tudi v Cerklje na Gorenjskem in našo ob-
čino predstavili na družbenih medijih. 
Na ta način smo se najhitreje predstavi-

li nekaj milijonov ljudem s celega sveta.
Zavod za turizem Cerklje je letos ponov-
no aktivno sodeloval pri organizaciji do-
godka Kravca s Krvavca. Na tem mestu 
bi se radi zahvalili vsem soorganizator-
jem in sponzorjem za pomoč. Dogodek je 
organiziran že tretje leto zapored, tako 
da upamo, da ga že lahko umestimo 
med tradicionalne dogodke Občine Cer-
klje na Gorenjskem.
Fest po Rokovem tudi letos bo! Glav-
ni dan Festa bo 25. avgust. Potrudili se 
bomo, da za vas pripravimo zabavna 
presenečenja, zato vas že sedaj vabimo, 
da si zabeležite datum. 

Navezovanje stikov v tujini za dvig prepoznavnosti 
občine Cerklje na Gorenjskem
Zavod za turizem Cerklje je na mednarodni turistični borzi predstavil turistične 
znamenitosti občine, aktivno pristopil k digitalni promociji občine ter sodeloval na 
Čarobni simfoniji v Arboretumu Volčji Potok.

Mednarodne turistične borze se je udeležilo okoli dvesto turističnih agencij s celega sveta.

Londonska revija Travel & Hospitality je 
gradu Strmol podelila ugledno nagrado 
za unikatni grad leta 2018. Grad Strmol, 
ki ga upravlja Javni gospodarski zavod 
Protokolarne storitve RS (JGZ Brdo) je 
mednarodno žirijo prepričal z odlično-
stjo storitev, skrbjo za dizajn in vklju-
čenostjo lokalnih specifik in vsebin v 
ponudbo. Grad iz 13. stoletja po prenovi 
gosti državne protokolarne dogodke ter 
druga srečanja in dogodke. 

Nagrada za Strmol
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Po hudi bolezni je aprila letos v šest-
desetem letu umrl dr. Silvo Žlebir iz 
Dvorij, priznan strokovnjak za podro-
čje meritev in merilnih sistemov ter 
nekdanji generalni direktor Agencije 
Republike Slovenije za okolje.
Bil je univerzitetni diplomirani fizik, 
magistriral in doktoriral je na Fakul-
teti za elektrotehniko v Ljubljani, leta 
2000 pa je zaključil specialistični štu-
dij menedžmenta na Ekonomski fa-
kulteti v Ljubljani. 
V letih 1981–1990 je kot raziskovalec in 
projektni vodja delal na področju ra-
zvoja merilnih sistemov Iskri Kiber-
netiki v Kranju. Je soavtor več paten-
tov v EU in ZDA, ki so bili osnova za 
množično proizvodnjo (več milijonov) 
elektronskega Hallovega (monolitne-
ga) števca električne energije, proizve-
denega pretežno za zahtevne tuje trge. 
Na izsledkih njegovih tedanjih razi-
skav še danes temeljijo proizvodi ne-
katerih slovenskih izvoznih podjetij. V 
letu 1992 je skupaj z dvema sodelavce-
ma prejel nagrado Republike Slovenije 
za znanstveno-raziskovalno delo. 
V letih 1990–2004 je kot pomočnik di-
rektorja na Hidrometeorološkem zavo-
du Slovenije in nato kot direktor Ura-
da za monitoring v novo ustanovljeni 
Agenciji Republike Slovenije za okolje 
(ARSO) vzpostavil mrežo avtomatskih 
merilnih postaj in moderniziral mete-
orološke meritve po vsej Sloveniji. 
Leta 2004 je postal generalni direktor 
agencije ARSO in prevzel dodatne od-
govornosti za področje seizmologije ter 
izvajanje strokovnih in upravnih na-
log s področja okolja. Agencija je v času 
njegovega vodenja opravila pomembne 

naloge in projekte, seizmološka mre-
ža pa je postala z modernizacijo ena 
najsodobnejših v Evropi. Med drugim 
je poskrbel za polnopravno članstvo 
Slovenije v Evropski organizaciji za 
spremljanje stanja ozračja z meteo-
rološkimi sateliti, v Evropskem centru 
za srednjeročne napovedi vremena in v 
GEO (mednarodne organizacije, ki po-
vezuje vsa opazovanja Zemlje za potre-
be ukrepanja proti podnebnim spre-
membam), umerjevalni laboratorij 
ARSO pa je postal Regionalni instru-
mentalni center (RIC) Svetovne mete-
orološke organizacije. Začel je z izva-
janjem doslej največjega projekta ARSO 
"Nadgradnja sistema za spremljanje 
in analiziranje stanja vodnega okolja 
v Sloveniji" (BOBER), pretežno finan-
ciranega iz kohezijskega sklada EU. 
Po končanem mandatu leta 2012 se je 
posvetil mednarodnemu sodelovanju. 
V letih 2013–2015 je delal v tujini, kjer 
je kot ekspert Evropske okoljske agen-
cije opravljal naloge projektnega vodje 
v Evropskem programu monitoringa 
okolja Copernicus. Odlika dr. Žlebirja 
je bila skrb za strokovni razvoj mladih 
sodelavcev, svoje znanje je posredoval 
tudi študentom kot visokošolski učitelj 
na Katedri za meteorologijo Univerze v 
Ljubljani. Z neutrudnim in predanim 
delom je prispeval tako k mednarodni 
prepoznavnosti agencije ARSO in ve-
čji varnosti Slovenije pred naravnimi 
nesrečami ter okoljskimi tveganji kot 
tudi k razvoju števcev električne ener-
gije v kranjski Iskri. Njega, njegovo 
znanje, izkušnje in razvojne pobude 
bomo kolegi pogrešali.

Dušan Hrček s prijatelji

V spomin

Dr. Silvo Žlebir 
(1958–2018)

DMC

Društvo Družinski in mladinski center Cer-
klje (DMC) skozi vse leto predstavlja do-
mač prostor otrokom, mladim in družinam. 
Mnogi radi prihajajo sem zaradi neformal-
nega druženja in tkejo prijateljske stike ob 
igri, pogovorih, glasbi … Predšolski otroci, 
ki ne obiskujejo vrtca, ob petkih dopoldan 
s svojimi spremljevalci obiskujejo igralne 
urice, osnovnošolci ob četrtkih popoldan 
izdelujejo različne izdelke v ustvarjalnih de-
lavnicah, mladi se družijo, pogovarjajo ob 
različnih temah … Mnogi osnovnošolci tu 
vsak dan prejemajo učno pomoč, z njimi pa 
se trudijo marljivi prostovoljci. Odrasli so 
obiskovali šolo za starše, zbirajo se v skupi-
ni za pare, pri učenju angleščine, prejemajo 
tudi elektronske novičke za starše … 
V društvu DMC v Cerkljah že vrsto let po-
tekajo brezplačni tečaji angleščine za od-
rasle. Tečaj je namenjen odraslim osebam, 
ki imajo voljo in željo naučiti se nekaj no-
vega v angleškem jeziku. Kot vsa leta smo 
se tudi letos srečevali ob ponedeljkih. Prvi 
in tretji ponedeljek v mesecu sta rezer-
virana za začetni tečaj, drugi in četrti pa 
za nadaljevalnega. Na začetnem tečaju je 
bilo od šest do osem udeležencev, na na-
daljevalnem pa od štiri do šest. Začetniki 
so spoznavali osnovne slovnične zakoni-
tosti angleščine, se naučili pozdravljanja 
in osvajali osnovno angleško besedišče. V 
nadaljevalnem tečaju pa so tečajniki spo-
znavali in se pogovarjali o različnih vsak-
danjih temah. Konec maja, smo imeli 
zaključno srečanje obeh skupin, ki pa 
je potekalo malo drugače. Tečajnikom 
smo pripravili manjšo pogostitev. Sede-
li smo v krogu in iz posode vlekli lepe 
misli ali izreke, tečajniki so jih preva-
jali nato smo se o njih tudi pogovarjali. 
Dve uri sta še prehitro minili. Naša želja 
je, da se začetni in nadaljevalni tečaj izva-
jata enkrat tedensko, saj bo tako učinek 
podvojen. Veselimo se nadaljevanja te-
čajev jeseni, saj bomo okrepljena ekipa, 
kar treh učiteljic prostovoljk. 
Poletni dnevi bodo malce drugače obarvani. 
Od 26. do 29. junija bo vsak dan od 9. do 12. 
ure potekalo počitniško varstvo za osnov-
nošolce z zanimivim programom. Možnost 
druženja in koristnega preživljanja prostega 
časa bo na DMC-ju tudi od 9. do 31. julija ter 
od 16. do 31. avgusta, in sicer vsak delavnik 
od 8. do 13. ure. Vabljeni, da skupaj preži-
vimo poletne urice! Želimo si, da bi vsakdo 
lahko občutil, da je pri nas dobrodošel in 
sprejet v svoji dragocenosti in enkratnosti.

DMC med počitnicami

Theophilus in Anima je duhovna igra, ki jo je leta 1928 prevedel krog ljubljanskih akademi-
kov. Za slovenske odre in svoj čas jo je priredil Niko Kuret. Delo govori o mladem Theophi-
lusu, ki so ga starši nagovarjali, naj opravlja duhovniški poklic. Fant je imel drugačne ži-
vljenjske načrte. Na notranjem dvorišču nekdanjega dominikanskega samostana Velesovo 
jo bo uprizorilo KUD Pod lipo Adergas. Igro, ki je premiero doživela konec tedna, je priredil 
režiser Silvo Sirc. Ogledali si jo boste lahko še ta petek in soboto ob 20. uri.

Duhovna igra Theophilus in Anima
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ROČNA LIMFNA   
DRENAŽA
Marija Stele

REFLEKSNA        MASAŽA
Ročna limfna drenaža                                   Akupresurna masaža
Refleksna masaža stopal                      Refleksna masaža obraza

Terapevtska masaža hrbta
Terapevtska masaža ramenskega obroča in vratu

MARIJA STELE s.p., Ulica 4. oktobra 19, 4207 Cerklje
E-pošta: marija.stele@siol.net, GSM: 070 832 042

Ročna limfna drenaža je postopek masaže, kjer s posebnimi 
nežnimi tehnikami glajenja vplivamo na pretok limfe in limf-
nega sistema. Limfa in limfni sistem sta vsaj za eno stopnjo 
pomembnejša od krvno-žilnega sistema. Če bi krvni sistem 
primerjali z rekami v naravi, potem lahko rečemo da je limf-
ni sistem kot čistilna naprava, ki čisti nečistoče, ki oskrbuje in 
čisti te reke. Beseda limfa izhaja iz latinščine in pomeni vlaga. 
Izgleda kot voda ali motna tekočina. Ko imamo virozo in nam 
teče iz nosa prozorna tekočina, to je limfa. Limfa so tudi solze, 
znoj, želodčni sok, slina. Po sestavi je limfa zelo podobna krvni 
plazmi. Limfa pa  nima zaprtega sistema tako kot krvni sistem, 
ampak ima t.i. odprti sistem in se začne dobesedno pri prstih 
rok in nog in se konča v prsih, kjer se stika s krvnim sistemom. 
Medtem ko ima krvni sistem svojo črpalko – to je srce, jo limf-
ni sistem nima. Funkcija limfe je, da poskrbi za vračanje belja-
kovin in elektrolitov iz medcelične nazaj v kri, ščiti telo pred 
paraziti in patogeni, odnaša odmrle eritrocite iz tkiv. Dobro 
delovanje limfe zagotavlja tudi normalno funkcijo sečil. 

Kdaj se odločiti za ročno limfno drenažo?
-  pri velikih limfostatičnih oteklinah (primarne in sekun-

darne otekline spodnjih okončin, otekline na glavah
-  pri oteklinah travmatskega izvora (zvini, izpahi, lezijah 

meniskusa in ligamentov, rupturah mišic), 
-  pri lokalnih oteklinah po operativnih posegih (po 

operacijah kolen, gležnjev, kolkov, odstranitvi dojk). V 
vseh teh primerih je izredno pomembno, da se terapija 
ročne limfne drenaže začne izvajati čim prej po posegu, 
saj se s tem ko se zmanjša oteklina, posledično pospeši 
zdravljenje. V svoji praksi sem imela ljudi z poškodbo gle-
žnja, kjer smo čas zdravljenja zmanjšali kar na polovico 
predvidenega časa. Potrebno je tudi vedeti, ko se zmanj-
šuje oteklina, se s tem zmanjšujejo tudi bolečine, ki so ob 
tem prisotne. 

- pri opeklinah in brazgotinah, 
-  pri oteklinah podpornega in vezivnega tkiva, ki se 

pojavljajo pri revmatizmu,  artrozah, artropatijah, sistem-
skih obolenjih vezivnega tkiva, revmatizmu mehkih tkiv,

-  pri lokalnih oteklinah centralnega živčnega sistema 
in perifernih živcev, ki so posledica stanj bolezni, kot 
so migrena, glavobol, zdravljenje po Herpes Zostru – 
pasovcu, pretres možganov, nevralgija obraznega živca 
trigeminusa.

ODGOVARJA ODVETNICA BETI VREČEK MOČNIK, 
ODVETNIŠKA PISARNA ERZIN POTOČNIK

Bralec je po smrti žene postal solastnik hiše, in sicer do 
ene tretjine. Preostala solastnika sta njegov svak ter ženina 
mama, torej tašča. V hiši za zdaj živijo vsi skupaj, vendar med 
njimi prihaja do nesoglasij, zaradi česar se bralec namerava 
odseliti. Bralca zanima, na kakšen način lahko unovči svoj 
delež na nepremičnini. Solastnikoma je že predlagal prodajo 
hiše, vendar za to nista zainteresirana. Kaj mu še preostane?
Iz gornjega vprašanja je razvidno, da bralec zaradi nameravane 
izselitve iz hiše, ki je v solastnini, želi izvesti razdelitve solastnine 
in ga torej zanima, kakšne so možnosti in postopek razdelitve 
solastnine. Zaradi problematične narave solastniške skupnosti 
(težave pri dogovarjanju glede uporabe, vzdrževanja …), Stvar-
nopravni zakonik določa načine razdelitve solastnine. Delitev 
solastnine je lahko sporazumna ali sodna. Če se vsi solastniki 
strinjajo glede načina delitve, enostavno sklenejo pogodbo o raz-
delitvi solastnine in v njej določijo način delitve (npr. eden posta-
ne lastnik celote in ostale solastnike izplača; nepremičnino lahko 
prodajo in si razdelijo kupnino; vzpostavijo etažno lastnino in 
postanejo lastniki posamezne etaže). Če pa sporazuma med so-
lastniki ni, mora tisti od solastnikov, ki delitev želi (v gornjem 
primeru je to bralec), na pristojno nepravdno sodišče vložiti pre-
dlog za razdelitev solastnine. Točna pravila o tem določa 70. čl. 
SPZ. Temeljno pravilo je, da se nepremičnina fizično razdeli in 
da solastniki v naravi dobijo tisti del nepremičnine, za katerega 
izkažejo upravičen interes. Če fizična delitev ni možna, sodišče 
odloči, da se stvar proda in kupnina razdeli. Lahko pa sodišče 
na predlog solastnika odloči, da mu namesto prodaje pripada 
stvar v celoti, pri čemer mora izplačati druge solastnike. V tem 
primeru vsi solastniki do popolnega poplačila obdržijo zastavno 
pravico na nepremični. Bralcu predlagam, da najprej poskuša 
spor rešiti sporazumno in ostalima solastnikoma predlaga skle-
nitev pogodbe o razdelitvi solastnine, s katero bo nanju prenesel 
svoj solastniški delež, onadva pa mu bosta izplačala ustrezno 
kupnino. S tem bo za svoj delež dobil sorazmerno denarno nado-
mestilo, solastništvo pa bo prenehalo. Če to ne bi uspelo, bo treba 
na sodišče vložiti predlog za sodno delitev. Če bo interes ostalih 
dveh solastnikov, da se hiša ne proda, dovolj velik, bosta nekako 
prisiljena pristati na to, da bralcu izplačata njegov delež, onadva 
pa ostaneta izključna lastnika hiše, saj bo v nasprotnem primeru 
odrejena sodna prodaja nepremičnine.

Vprašanja za pravni nasvet lahko bralci naslovite na  
elektronski naslov: ales.senozetnik@g-glas.si.

Delitev solastnine

Območna zbornica za Gorenjsko pri Gospodarski zbornici Slovenije 
je Brunarici Sonček kot nosilcu projekta Pot pastirskih škratov na 
Krvavcu podelila zahvalo za prispevek na področju inovativnosti. 
Turistični produkt na inovativen, izviren in zabaven način združuje 
pohodništvo s pastirskim življenjem. Avtorji doživljajske poti so dr. 
Uroš Grilc, Nina Peče Grilc, dr. Petra Černe Oven in Gorazd Vahen.

Inovativna Pot pastirskih škratov
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JANEZ KUHAR

V Cerkljah na Gorenjskem so v nedeljo, 
10. junija, slovesno praznovali prvi Žu-
pnijski dan, ki se je začel s sveto mašo 
v župnijski cerkvi Marijinega vnebovze-
tja. Pri bogoslužju sta prepevala meša-
ni in otroški cerkveni pevski zbor pod 
vodstvom Damijana in Irme Močnik. 
Sveto mašo sta darovala župnik Jernej 
Marenk in kaplan Gašper Mauko. Ker se 
je veroučno leto že zaključilo, so učen-
ci, ki so redno obiskovali verouk, vrnili 
spričevala. Ob zaključku svete maše so 
pevci zapeli pesem Marija skoz življenje. 
Program pesmi za nedeljsko slovesnost 
je pripravil skladatelj Damijan Močnik. 
Prvi Župnijski dan je potekal na dvori-
šču župnišča v Cerkljah. To je bil dan, 
namenjen druženju župljanov za boljšo 
medsebojno povezanost. Požrtvovalni 
sodelavci in ljudje dobre volje so prine-
sli za tombolo razne dobitke in nagrade. 
Pripravili so tudi zanimiv kulturni pro-
gram, kjer so nastopili pevci Otroškega 
cerkvenega pevskega zbora Andrej Vav-
ken pod vodstvom zborovodkinje Irme 

Močnik. Poskrbljeno je bilo tudi za jeda-
čo in pijačo, gospodinje iz vse župnije pa 
so napekle pecivo. Ob koncu srečanja se 
jim je pridružil tudi cerkljanski župan 
Franc Čebulj, župnik Jernej Marenk pa 
se je zahvalil tistim, ki so pomagali pri 
izpeljavi prvega župnijskega dneva, in 

tudi vsem za prijetno druženje. »Vesel 
sem bil, da so se krajani odzvali v tako 
velikem številu«, je sklenil zahvalo cer-
kljanski župnik. Duhovno bogata ne-
delja v Cerkljah je minila v veselem in 
prijetnem razpoloženju, ki se ga bomo 
še dolgo spominjali.

Prvi Župnijski dan v Cerkljah

JANEZ KUHAR

V soboto, 14. aprila, je v vseh tridesetih 
vaseh in naseljih cerkljanske občine 
potekala čistilna akcija, v kateri je so-
delovalo več kot tisoč petdeset obča-
nov, od tega okoli 750 osnovnošolcev 
in srednješolcev. Skupaj so pobrali 25 
kubičnih metrov odpadkov. V akciji so 
sodelovale vaške skupnosti, kulturna, 
gasilska, športna in prostovoljna dru-
štva, likovno, lovsko in ribiško društvo, 
obrtniki in čebelarska družina ter po-
samezniki. Letošnja akcija je bila v ob-
čini Cerklje na Gorenjskem že dvajsetič 
zapored. Krajanom so se pridružili tudi 
učenci Osnovne šole Davorina Jenka, 
ki so čistili vsak v svojem kraju. Največ 
je bilo pločevink in plastenk ob cestah. 
Črnih odlagališč pa niso odkrili. Močno 
se tudi pozna, so povedali koordinatorji 
očiščevalne akcije po vaseh, da čistijo 
vsako leto, zato je smeti res manj. V či-
stilno akcijo se je aktivno vključil tudi 
cerkljanski župan Franc Čebulj. Od-

padke je pobiral in vozil v zbirni cen-
ter v Cerklje, tako kot gasilska društva 
in vaške skupnosti. Sicer občani lahko 
odpadke dvakrat tedensko brezplačno 
oddajo v zbirni center v Cerkljah. Po 

županovi oceni je bilo letos odpadkov 
bistveno manj kot prejšnja leta. Ob za-
ključku je župan Čebulj izrekel zahvalo 
vsem, ki so sodelovali v letošnji očišče-
valni akciji.

Odpadkov vsako leto manj

V čistilni akciji je sodelovalo več kot tisoč občanov.
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ALEŠ SENOŽETNIK

Stodesetletnico gasilstva v kraju so čla-
ni Prostovoljnega gasilskega društva 
Zgornji Brnik obeležili v soboto, 16. juni-
ja. Pestro dogajanje so začeli z zabavno 
športno igro curkomet in nadaljevali z 
gasilsko parado ter slovesnostjo.
Društvo je tudi po 110 letih delovanja v 
dobri kondiciji. Štejejo več kot štiristo 
članov, od tega 152 dobro usposobljenih 
operativnih gasilcev.
Kot je poudaril predsednik društva Aleš 
Jenko, so veseli, da se lahko pohvalijo s 
tako številno zasedbo zvestih članov, ki 
svoj prosti čas namenjajo društvu. To 
jim je še posebej prav prišlo v letih od 
2013 do 2015, ko so v največji meri po za-
slugi delavnih gasilcev sezidali nov ga-
silski dom.
Gasilske parade in proslave sta se ude-
ležila tudi Jože Smole, član upravnega 
odbora Gasilske zveze Slovenije, ter Blaž 
Kaplenik, predsednik Gasilske zveze Cer-
klje, ki združuje osem prostovoljnih ga-
silskih društev. Kot je poudaril Kaplenik, 
brniški gasilci izpolnjujejo vse ključne 
pogoje za uspešno delovanje, saj imajo 
številno in dobro usposobljeno gasilsko 
zasedbo, dober vozni park in opremo, 
ki jo vseskozi posodabljajo, ter nov in 
sodoben gasilski dom, kar je še posebej 
velik dosežek. Smole pa je poleg čestit-
ke izrazil tudi hvaležnost vsem genera-
cijam gasilcev z Zgornjega Brnika, ki so 
soustvarjali društvo, in poudaril pomen 

gasilstva v Sloveniji. "Bodite ponosni, da 
ste gasilci," je še dodal.
Cerkljanski župan Franc Čebulj se za 
dolgoletno uspešno vodenje društva 
zahvalil Francu Kropivniku mlajše-
mu, ki ga je letos nasledil Jenko, novi 
poveljnik pa je postal Uroš Frelih, ki 
je nasledil Metoda Kroparja, sedaj po-
veljnika Gasilske zveze Cerklje. Čebu-
lja veseli, da so se gasilci pred dobrim 
desetletjem povezali v zvezo, saj so 
pred tem delovali razkropljeno, zveza 
pa jih je povezala, zaradi česar danes 
delujejo še bolj učinkovito. Prav PGD 
Zgornji Brnik v njej igra eno ključnih 
vlog. Na proslavi so podelili značke za 

dolgoletno delo in priznanja za delo ter 
priznanja gasilske zveze. Plakete gasil-
skega veterana so prejeli Filip Frantar, 
Anton Globočnik, Anica Sirc, Franc Ku-
ralt in Marina Marko. Gasilska odliko-
vanja prve stopnje so šla v roke Janeza 
Marka, Mirana Sirca, Ivana Kropivni-
ka in Vida Žure. Gasilsko plamenico 
prve stopnje pa sta prejela Roman Šter 
in Janez Dobnikar. 
Za kulturno popestritev prireditve so 
poskrbeli člani Komornega moškega 
pevskega zbora Davorina Jenka, Godba 
Cerklje ter mladi recitatorji iz gasilskih 
vrst, dogajanje pa so zaključili z gasilsko 
veselico. 

Visok jubilej gasilcev z Zgornjega Brnika
Uradni začetek organiziranega gasilstva na Zgornjem Brniku nosi datum 8. marec 
1908. Člani Prostovoljnega gasilskega društva Zgornji Brnik so jubilej obeležili z 
gasilsko parado in slovesnostjo.

Gasilska parada ob 110-letnici delovanja PGD Zgornji Brnik

PGD CERKLJE

Gasilska mladina PGD Cerklje je kot že 
zadnjih nekaj let tudi letos dokazovala 
znanje in odlično pripravljenost na kvi-
zu gasilske mladine. Naša tekmovalna 
pot se je začela februarja na kvizu Gasil-
ske zveze Cerklje, nadaljevala pa na re-
gijskem tekmovanju na Bledu. Prav vse 
ekipe so se uvrstile med najboljšo dese-
terico. Najbolje pa sta se odrezali ekipi 

mladink, ki sta premagali vso konku-
renco in osvojili prvo in drugo mesto ter 
si s tem prislužili nastop na državnem 
tekmovanju.
Letošnji, 17. Državni kviz gasilske mladi-
ne je potekal marca v Trbovljah. Tekmo-
valke so najprej pokazale znanje iz prve 
pomoči, zgodovine gasilstva ter požarne 
preventive. Temu je sledil še praktičen 
del v športni dvorani, na katerem so po-
kazale še svoje sposobnosti hitrega veza-

nja vozlov ter opravljanja različnih ga-
silskih spretnosti. Monika Kropivnik ter 
Ana in Tina Basej so se uspešno prebile 
skozi vse trike teoretičnih nalog in tudi 
praktični del opravile brezhibno, kar jim 
je prineslo odlično tretje mesto. Drugi 
ekipi, ki so jo sestavljale Eva in Maja 
Boltežar ter Maša Ferlan, pa je zmanjka-
lo nekaj športne sreče, a je kljub temu 
osvojila vrhunsko 11. mesto med najbolj-
šimi 39 ekipami mladincev v Sloveniji. 

Mladinke iz Cerkelj bronaste na kvizu
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JANEZ KUHAR

Na 11. skupščini Gasilske zveze (GZ) Cerklje 
na Gorenjskem, ki je potekala konec me-
seca marca v gasilskem domu v Cerkljah, 
so gasilci izvolili novo vodstvo. Predsednik 
GZ Cerklje je postal Blaž Kaplenik, po-
veljnik pa Metod Kropar. Sprejeli so tudi 
program dela zveze za letošnje leto. Novi 
gasilski vozili letos pričakujejo gasilci v 
Zalogu pri Cerkljah in Velesovem. 
Gasilska zveza Cerklje združuje osem pro-
stovoljnih gasilskih društev oziroma več 
kot 1500 gasilcev s področja cerkljanske 
občine. Gasilcem se je za predano delo in 
dobro sodelovanje zahvalil cerkljanski 
župan Franc Čebulj, podpredsednik Ga-
silske zveze Slovenije Jože Derling pa se 
je zahvalil GZ Cerklje za zagotavljanje po-
žarne varnosti vsem občanom ter Občini 
Cerklje. 
Staremu predsedniku Jožetu Žlebirju so 
podelili naziv častnega predsednika ter 
posebno zahvalo za uspešno vodenje in 
prepoznavnost zveze. Jože Žlebir je vstopil 
med gasilce leta 1965. Bil je poklicni gasi-

lec v kranjski Savi, v Občinski gasilski zvezi 
Kranj, sektorski poveljnik v Gasilski zvezi 
Kranj in od leta 2007 predsednik GZ Cerklje. 
Zahvalo je prejel tudi župan Franc Čebulj 
za uspešno sodelovanje z Gasilsko zvezo 
in finančno pomoč ter spodbude v dese-
tih letih, kolikor deluje zveza. Priznanji 
jima je izročil novi predsednik GZ Cer-
klje Blaž Kaplenik. 

Gasilska zveza Cerklje ima  
novo vodstvo
Blaž Kaplenik je novi predsednik, Metod Kropar pa novi 
poveljnik Gasilske zveze Cerklje.

Jožeta Žlebirja so soglasno potrdili za 
častnega predsednika zveze. Priznanje mu  
je izročil Blaž Kaplenik.

JANEZ KUHAR

Letošnjega memoriala se je udeležilo 71 
ekip iz 18 gorenjskih gasilskih društev. 
»S tradicionalnim Barletovim memo-
rialom ohranjamo spomin na starosto 
slovenskega gasilstva, ki se je leta 1864 
rodil v Cerkljah. Tekmovanje ni povsem 
standardno gasilsko, ima nekaj poseb-
nosti, zato gasilci še toliko raje pridejo,« 
je povedal predsednik PGD Cerklje Pri-
mož Močnik. Gasilci so se pomerili v šti-
rih kategorijah. Pokazati so morali spre-
tnost, hitrost in znanje, podiranje tarče, 
metanje vrvi in cevi, izdelavo dvojne re-
ševalne zanke in črpanje vode v tarčo, in 
sicer z več kot 130 let staro ročno batno 
črpalko, ki jo organizatorjem vsako leto 

posodi PGD Zgornji Brnik. Najprestižnej-
ši pokal Občine Cerklje za zmagovalca 
v seštevku vseh kategorij so tudi letos 
prejeli gasilci Prostovoljnega gasilske-
ga društva Cerklje. Drugi so bili gasilci 
Zgornjega Brnika, tretji PGD Spodnji Br-
nik - Vopovlje, četrti gasilci Šenturške 
Gore. Za pokal občine se je potegovalo 16 
gasilskih društev. Pri članih je bila prva 
tretja ekipa Cerkelj, pri članicah pa je 
zmagala ekipa Zgornji Brnik 1. V kate-
goriji mladih do 11 let so slavile Cerklje. 
Mladina od 12. do 15. leta se je pomerila 
v prenosu vode in zbijanju tarče. Zmaga-
la je prva ekipa Cerkelj pred drugo ekipo 
Cerkelj in ekipo Spodnji Brnik - Vopovlje. 
V tekmovanju za največ načrpane vode 
je bila najboljša ekipa PGD Cerklje 2.

Na Barletovem memorialu  
zmagali gasilci Cerkelj
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ŠIVANJE PO MERI

GSM: 031 641 335

ponedeljek, sreda, petek

torek, četrtek

14h - 18h

9h - 14h

GRILC
ŠIVILJSTVOŠIVILJSTVO

ŠIVILJSKI SERVIS
ŠIVANJE PO MERI

GSM: 031 641 335

ponedeljek, sreda, petek

torek, četrtek

14h - 18h

9h - 14h

GRILC

tabla.pdf   1   20.6.2015   17:35:36

P
R

E
VO

Z
N

IŠ
T

VO
 M

A
R

TI
N

 G
R

IL
C

 S
.P

.,
 U

LI
C

A
 4

. 
O

K
TO

B
R

A
 1

, 
C

E
R

K
LJ

E

Ke
rn

 M
a t

il d
a 

s.
p.

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

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

Matjaž Tičar, s. p.
GSM: 041 338 038

www.geodetske-storitve.com

Splača se biti naročnik 
Gorenjskega glasa

Pokličite 04/201 42 41 ali pišite: 
narocnine@g-glas.si

w
w

w
.g

or
en

js
ki

gl
as

.s
i



GASILCI | 11 

JANEZ KUHAR

V petek, 4. maja, je bila na 
dan, ko goduje sveti Florjan, 
zavetnik gasilcev in pripro-
šnjik zoper ogenj in požar, 
v župnijski cerkvi Mariji-
nega vnebovzetja Cerkljah 
tradicionalna Florjanova 
gasilska sveta maša, ki jo 
je organiziralo Prostovoljno 
gasilsko društvo Cerklje, za 
vse žive in pokojne gasilce 
pa jo je daroval cerkljanski 
župnik Jernej Marenk. Ob 
tej priložnosti se je župnik 
še enkrat zahvalil vsem 
gasilcem za požrtvoval-
nost ob lanskem požaru 
na gospodarskem objektu 
ob župnišču, zahvalil pa 
se jim je tudi za nesebično 
pomoč, ki jo nudijo vsem 
pomoči potrebnim ljudem 
in živalim ter za zaščito 
imetja. Maše so se udele-
žili tudi člani prostovoljnih 
gasilskih društev iz Cerkelj, 

Štefanje Gore in Zgornjega 
Brnika ter predstavnika 
Gasilske zveze Cerklje, vseh 
skupaj 72. Na povorki od 
gasilskega doma do župnij-
ske cerkve jih je spremljala 
Godba Cerklje.
Z gasilsko mašo v podru-
žnični cerkvi sv. Simona 
in Juda Tadeja so gasilci 
Prostovoljnega gasilskega 
društva Spod nji Brnik - Vo-
povlje v nedeljo, 6. maja, 
že tretjič počastili god za-
vetnika gasilcev in pripro-
šnjika zoper ogenj in po-
žar svetega Florjana. Svete 
maše, ki jo je v podružnični 
cerkvi daroval duhovni po-
močnik Lucijan Potočnik, 
se je udeležilo 51 gasilcev. 
Po končani slovesnosti so 
pred cerkvijo gospodinje s 
Spodnjega Brnika in Vopo-
velj pripravile pogostitev z 
dobrotami iz kmečke peči 
in številnim prisotnim po-
nudile tudi sadne sokove.

Florjanovi maši v Cerkljah in na Spodnjem Brniku

Florjanove maše so se 4. maja v Cerkljah udeležila tri gasilska društva: Cerklje, Zgornji Brnik in Štefanja Gora. Na sliki so skupaj pred župnijsko 
cerkvijo z župnikom Jernejem Marenkom.

 
KOMUNALA KRANJ d.o.o., UL. MIRKA VADNOVA 1, KRANJ
NIK-2019/18 Čisto je lepo.

Prijavite se na:
• e-obvestila, obveščanje o splošnih  

novostih,
• brezplačno obveščanje o moteni  

oskrbi s pitno vodo,
• uredite prejemanje in/ali plačevanje 
računov preko e-pošte, e-računa ali  

direktne obremenitve računa.

Informacije na: 
04 28 11 300, info@komunala-kranj.si,

www.komunala-kranj.si
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DANIELA MOČNIK

Ob zaključku šahovske interesne dejavnosti je bil 15. maja izveden 
šahovski turnir. Prav posebno doživetje je taka prireditev. Otroci iz 
Zaloga in Cerkelj so najprej tekmovali v dveh krogih med seboj. V 
tretjem krogu so se pomerili v mešanih parih: oče s sinom, mama 
s sinom, babica z vnukom, odrasli med seboj … Predpisana tišina z 
vsemi ostalimi merili igre je bila upoštevana. Vzdušju so botrovali ve-
selje, ponos, znanje, uspeh, čestitke, sploh pa prejeta priznanja in 
sladka malica s krofi ter sokom ob sklepu dogodka. Sladko košarico 
dobrot je prispevala Pekarna Umnik. Za spodbudno organizacijo celo-
letnega projekta hvala tudi koordinatorici Lilijani Skubic.

Šahovski turnir

ALEŠ SENOŽETNIK

Aljaž Koglar, Žan Omers, Miha Prosenc, 
Sara Rozman, Mark Frantar, Lovro Je-
reb, Karin Kunstelj, Teja Peterlin, Enej 
Globočnik in Jernej Remic so učenci cer-
kljanske osnovne šole, ki so v vseh deve-
tih letih dosegli najboljši učni uspeh. Kot 
je povedala ravnateljica šole Damijana 
Božič Močnik, učenci niso dosegli le izje-
mnega učnega uspeha, temveč so uspe-
šni tudi na drugih področjih, od športa in 
glasbe do naravoslovnega področja.

Ob koncu šolskega leta jih je sprejel tudi 
župan Franc Čebulj in jim čestital za lep 
učni uspeh. "Želim vam, da bi bili tudi 
v prihodnje tako uspešni, kot ste bili do 
sedaj. Kamorkoli vas bo v prihodnje od-
nesla pot, ne pozabite, da ste iz Cerkelj, 
izpod Krvavca, predvsem pa, da ste Slo-
venci. Ponosno stopajte skozi življenje, 
saj bo tako vaše življenje polno in boste 
z njim zadovoljni, z vami pa tudi vsi 
drugi, ki vas bodo spremljali," je učen-
cem položil na srce cerkljanski župan 
in jim poleg priznanja ter slovenske 

zastave izročil tudi knjigo Po sončnih 
obronkih Slovenije avtorjev Francija 
Novaka in Urbana Goloba. Posvetil pa 
jim je tudi misel znamenitega Mahat-
me Gandhija, ki naj spremljajo mlade 
na njihovi nadaljni poti: "Naj bodo tvoje 
misli pozitivne, saj se bodo spremenile 
v besede. Naj bodo tvoje besede pozitiv-
ne, saj se bodo spremenile v dejanja. 
Naj bodo tvoja dejanja pozitivna, saj 
bodo odražala tvoje vrednote. Naj bodo 
tvoje vrednote pozitivne, saj bodo po-
stale tvoja usoda."

Župan sprejel deseterico najuspešnejših
Župan Franc Čebulj je ob koncu šolskega leta čestital najuspešnejšim učencem Osnovne šole 
Davorina Jenka.

Župan Franc Čebulj in ravnateljica Damijana Božič Močnik z generacijo najuspešnejših osnovnošolcev
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Voda je bila skozi vse šolsko leto rdeča nit pouka, interesnih 
dejavnosti in drugih aktivnosti osnovnošolcev v Cerkljah in 
Zalogu ter otrok Vrtca Murenčki. Celoletno delo so kronali z 
zaključno prireditvijo v cerkljanskem kulturnem hramu, ki 
je minila v znamenju pesmi, igre in plesa, celotna priredi-
tev pa je seveda minila v znamenju vode. O tem, kako široko 
so se lotili tematike med šolskim letom, pričajo tudi naslovi 
delavnic, ki so potekale na temo vode. Otroci so se denimo 
spoznavali z obrtništvom ob potokih v Cerkljah in se tako ob 
evropskem letu kulturne dediščine poučili o obrtniški prete-
klosti svojega domačega kraja. Lotili so se tudi družabnih iger 
na temo vode ter ročnih spretnosti. S tehniko origami so iz-
delovali figurice po motivih vodnih živali in ladjic, v družbi 
članov likovnega društva Cerklje so pripravili razstavo likov-
nih del. Udeležili so se ribiške delavnice, pomen vode pa so 
jim predstavili tudi gasilci. Spoznali so se tudi s prvo pomočjo 
in opozorilnimi znaki ob kopališčih ter se naučili pripraviti 
zdravilne napitke s pomočjo vode. 
Spomladi so cerkljanske osnovnošolce obiskali tudi vrstniki 
iz sarajevske Osnovne šole Kovačevići. Ker je obisk potekal 
ravno ob svetovnem dnevu vode, so učenci iz Sarajeva med 
drugim sodelovali pri delavnicah na to temo ter se družili ob 
drugih dejavnostih. »Slovenci so zelo dobri gostitelji, že šesto 
leto se udeležujemo podobnih srečanj, trikrat pa smo bili že 
v Cerkljah. Učenci se na ta način družijo z vrstniki iz prija-
teljske države, spoznavajo, kako poteka pouk v Sloveniji, in 
si širijo obzorja,« nam je ob obisku povedala ravnateljica OŠ 
Kovačevići Nadja Pejak.
Ker se nezadržno približuje konec šolskega leta, otroci in uči-
telji ter vzgojitelji že izbirajo temo, ki bo rdeča nit pouka in 
spremljevalnih dejavnosti v prihodnjem šolskem letu.

Od kaplje do morja
S pestro prireditvijo v Kulturnem hramu 
Ignacija Borštnika so učenci Osnovne šole 
Davorina Jenka in otroci Vrtca Murenčki 
sklenili letošnjo temo Od kaplje do morja, 
ki jih je spremljala skozi vse šolsko leto.

Rdečo nit Od kaplje do morja so v osnovni šoli in vrtcu sklenili  
z zaključno prireditvijo v kulturnem hramu.

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

TRGOVINA S KMETIJSKIM REPROMATERIALOM

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

BraneDolinar

Poženik2,4207Cerklje,tel.:(04)2527030

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

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

d.o.o

GSM: 031 760 594
www.sodnik.si

Zalog55,CerkljenaGorenjskem

75   LET

»Vodimo vas varno mimo davčnih čeri.«

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

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

S prireditvijo Kapljica čebelje šole ob 
dnevu čebel so učenci PŠ Zalog želeli 
pokazati izreden pomen čebel in jim z 
razstavo izkazati čast. Otroci so narisa-
li plakate s poučno vsebino, izdelali če-
belice in panjske končnice ter napisali 
hvalnice čebelam. Organizatorka Lilija-
na Skubic pravi, da se njihovi otroci res 
zavedajo, da če izumrejo čebele, izumre 
tudi človeštvo. "Tretjina svetovne pride-
lave hrane je odvisna od opraševalke, 
čebele, ki za en liter medu naredi toliko 
poti, da bi lahko štirikrat obkrožila Ze-
mljo. Otroci to vedo, zato čebelice, ki pri-
leti v učilnico, nikoli ne ubijejo, temveč 
jo spustijo na prostost." 
Na zaloški šoli so ponosni tudi na če-
belarski krožek in predvsem na učenca 
Miho Kvasa, ki je na tekmovanju mla-
dih čebelarjev v Krškem osvojil drugo 
mesto. Za izjemen dosežek mu je česti-
tala ravnateljica Damijana Božič Moč-
nik in dodala: "Med in medeni izdelki so 
ključnega pomena za naše zdravje, zato 
so tudi redno vključeni v prehrano na-
ših učencev. V poklon dnevu čebel smo 
skupaj s Čebelarskim društvom Cerklje 
na vrtu za Osnovno šolo Davorina Jen-

ka postavili nov čebelnjak." Prireditve 
sta se udeležila tudi člana čebelarskega 
društva Zoran Kmetič in Andrej Vidmar, 
župan občine Cerklje Franc Čebulj je bil 
žal zadržan, a je v opravičilu učencem 
sporočil: "Imejmo radi čebele in čuvajmo 
naravo, da bodo čebele preživele – in mi 
z njimi." 
Hkrati so na dan čebel zaloški učenci 
praznovali deset let ENO šole, kar pome-

ni, da že deset let v okviru mednarodne-
ga projekta iz Finske zasajajo drevesa ob 
svoji šoli in centralni šoli v Cerkljah. V 
obeležitev prvega desetletja so s pomočjo 
skrbnika ENO dreves Lada Ruparja slav-
nostno posadili lipo, učenec Leon pa je 
poudaril, da so zasadili že toliko dreves, 
da je nastal park, posvečen prijateljstvu 
udeležencev projekta iz Malezije, Make-
donije, Zambije ter Bosne in Hercegovine.

Imejmo radi čebele in čuvajmo naravo
Dvajsetega maja, na rojstni dan začetnika sodobnega čebelarstva Antona Janše,  
smo letos prvič praznovali svetovni dan čebel, obeležili so ga tudi na podružnici  
Osnovne šole Davorina Jenka v Zalogu.

Luka Kmetič je predstavil medovite rastline in zaščitno čebelarsko obleko. / Foto: Tina Dokl

ANKA ROPRET

V Marijinem vrtcu smo spomladi opravili dva zanimiva pohoda. V to-
rek, 10. aprila, se je 45 pohodnikov odpravilo proti slapu Orglice. Iz 
Kamniške Bistrice smo se odpravili proti partizanski bolnišnici Bela in 
nadaljevali do slapu nad njo. Raziskovanje naravnega spomenika je 
postreglo z mnogimi zanimivimi vprašanji o medosebnih odnosih, o 
pomembnosti razreševanja konfliktov po mirni poti. Komaj se je pohod 
zaključil, že je bilo postavljeno vprašanje, kam gremo pa jutri. Odpra-
vili smo se pogledat Železno jamo. Jamo, v kateri živijo tudi nekatere 
jamske živali – mi smo opazili netopirja in jamsko kobilico. Če si želite 
videti pravega okamenelega dinozavra, je ta jama pravi naslov. Razi-
skovali smo podzemlje in ob tem spoznali, da ne smemo sami razisko-
vati lukenj, saj se lahko zgodi, da luknja nima dna in pademo vanjo. Z 
zanimanjem smo si ogledali tudi jamarski muzej – otroke je navdušilo 
okostje jamskega medveda. Za piko na i pa smo si ogledali opremo 
pravega jamarja, kako pripeti ponesrečenca ipd. Potrpežljiva jamarja 
Božo in Marko sta odgovarjala na številna vprašanja.

Mladi pohodniki
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Dramska skupina Pod stražo je maja v 
Kulturnem hramu Ignacija Borštnika 
pripravila avtorski projekt Iz mamine 
skrinje. Projekt je nastal po zamisli Bre-
de Žargaj, ki je prispevala tudi scenarij 
in režirala predstavo. Dogodek je minil v 
znamenju petja, igranja na inštrumente 
in igranih prizorov, člani skupine pa so 
se lotili tudi položaja pomembnih žen-
sk iz sveta in znanih Slovenk. "Posvetili 

smo ga torej ženskam, mamam ter nji-
hovemu trudu in dosežkom. S tem smo 
jim izkazali vsaj kanček priznanja in 
zahvale," je ob tem povedala Mira Gerk-
man iz dramske skupine. Kot gostje so 
nastopili tudi člani Šenturškega okteta.
"Zakaj iz mamine skrinje? Mama je 
prva, ki nam nudi brezpogojno ljubezen, 
znanje, vero vase in ljudi. Poklonili smo 
se vsem mamam in se spomnili žensk, 
ki so morale zaorati ledino za svobodo 
in enakopravnost na različnih podro-

čjih, za odkrivanje lepega v pesmi, delu, 
odnosih. Brez njih danes ne bi bile to, 
kar smo in kar lahko smo. Dale so nam 
naše vrednote in veličino," je povedala 
avtorica Breda Žargaj.
Gre za peti avtorski program dramske 
skupine, z njim pa so se dotaknili tudi 
ohranjanja kulturne dediščine, saj so 
prikazali stare fotografije predmetov, 
oblačil in krajev na projekciji, stare 
predmete pa so razstavili po odru kot 
dekoracijo.

Poklon vsem ženskam

Nastopajoči na prireditvi / Foto: Vido Frantar

AVTOKLEPARSKA IN LIČARSKA DELA ZA VSA VOZILA.
SERVISI, POGODBENIK ZAVAROVALNIC.

Martin Jenko

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

faks: 04 / 25 26 121
GSM: 041 / 781 023
E-pošta: jmj@siol.net
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UREJANJE VRTOV
Marko Andrej, s. p., Zgornji Brnik 125

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

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

 sajenje in obrezovanje grmičevja  
 strojno zračenje trate

 obrezovanje sadnega drevja 
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V Tednu ljubiteljske kulture so moči združili pevci Komorne-
ga moškega pevskega zbora Davorina Jenka in Moškega pev-
skega zbora Pivka. Niz raznovrstnih skladb iz širokega opusa 
obeh zborov so poimenovali Majski zvoki. Ti so odmevali naj-
prej v Pivki, nato pa še v Kulturnem hramu Ignacija Borštnika 
v Cerkljah. Repertoar obeh zborov zajema skladbe domačih 
in tujih skladateljev iz različnih stilnih obdobij. Obema pa je 

skupno zlasti oživljanje že skoraj pozabljenih skladb sloven-
skih avtorjev ter ohranjanje izročila ljudskih pesmi v razno-
terih priredbah. Koncerta Majski zvoki sta postregla z vsem 
tem – s čudovito paleto raznovrstnih skladb, ki poslušalcev 
niso pustile ravnodušnih. "Namen je bil dosežen – koncerta 
sta obogatila tako poslušalce na obeh koncih naše domovine 
kot nas, pevce. Samo potovanje, izmenjava izkušenj, sprošče-
no druženje pred nastopi in po njih … so dobitki, ki se jih ne 
da ovrednotiti," so vtise po obeh nastopih strnili pevci.

Majski zvoki Davorincev
Pevci Komornega moškega pevskega zbora Davorina Jenka so s kolegi iz Pivke  
v maju pripravili dva koncerta.

Člani KMoPZ Davorin Jenko na prireditvi v Cerkljah

JANEZ KUHAR

V Hiši čez cesto na Miljah Pr' Franč v ob-
čini Šenčur so v soboto, 12. maja, pripra-
vili celodnevno slikarsko srečanje, na 
katerem so sodelovali slikarji Društva 
likovnikov Cerklje in člani KUD Klinič-
nega centra in Medicinske fakultete dr. 
Lojz Kraigher. Slikarji so slikali krajino 
občine Šenčur in kulturno dediščino, ki 
so ji v letu kulturne dediščine namenili 
poseben poudarek. Srečanja se je udele-
žilo 16 slikarjev. Poleg njih so sodelova-
li tudi ustvarjalci v glini in lesu. Barba 
Štembergar Zupan, Niko Zupan in Dra-
gica Markun so ustvarjali v glini, Mar-
jan Smrekar in Ivan Kropivnik pa sta 
rezbarila. Vsem udeležencem srečanja 
je Jože Poklukar naredil karikature. Ker 
se je srečanje začelo v tednu ljubiteljske 
kulture, je na Frančevem vrtu župan Ob-
čine Šenčur Ciril Kozjek ob tej priložno-
sti posadil že četrto sadno drevo, tokrat 
hruško viljamovko. Zasaditev so pope-

strili s kulturnim programom. Dragica 
Markun je za to slovesnost napisala pe-
sem o hruški in jo tudi prebrala, ljudski 

pevci Hiše čez cesto pa so zapeli nekaj 
ljudskih pesmi. Sledilo je prijetno večer-
no druženje.

Cerkljanski likovniki v Hiši čez cesto
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Člani Godbe Cerklje so tudi letošnjo 
pomlad zelo aktivni – prvega maja so 
pripravili zdaj že tradicionalno prvo-
majsko budnico, s katero so počastili 
praznik dela in prebudili občane. Na 
tem mestu še enkrat hvala vsem, ki 
ste na tak ali drugačen način pogostili 
mlade glasbenike. 

Za praznik sv. Florjana, zavetnika 
gasilcev, so gasilci PGD Cerklje orga-
nizirali obisk svete maše in srečanje 
gasilcev. Člane PGD Cerklje, Zgornji 
Brnik in Štefanja Gora so godbeniki z 
igranjem koračnic v slovesnem spre-
vodu pospremili od gasilnega doma do 
cerkve.
V juniju so pripravili koncert z naslovom 
Fiesta Latina. V goste so povabili tolkalce 

Kr' Bis Banda. Za vroče latino ritme in 
dobro vzdušje so torej poskrbeli godbe-
niki z gosti, za dobro voljo in smeh pa 
povezovalca Avgust in Domen. 
S svojim igranjem je Godba Cerklje pope-
strila tudi 110-letnico PGD Zgornji Brnik 
in prireditev Kravca s Krvavca. Poleti za 
kratek čas odhajajo na počitnice, a se 
kmalu vrnejo, da s svojo glasbo spet raz-
veselijo poslušalce.

Pomlad cerkljanskih godbenikov
Pomladne mesece Godbe Cerklje so zaznamovali številni nastopi.
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JANEZ KUHAR

V galeriji Petrovčeve hiše v Cerkljah na Gorenjskem so v če-
trtek, 7. junija, s krajšim kulturnim programom ob osemde-
setletnici Marjete Žižek slovesno odprli razstavo del družine 
Žižek iz Cerkelj. Skupaj s hčerko Lidijo in sinom Evgenom so 
razstavljali v galeriji Petrovčeve hiše ročne izdelke, ki polnijo 
njihov vsakdan in poskrbijo, da jim nikoli ni dolgčas.
Marjeta Žižek je razstavljala kvačkane zajčke, pirhe in voščil-
nice, ki jih je izdelala za velikonočne in božične praznike, raz-
lična darila iz volne in bombažnih niti. Kot nam je povedala, 
je do sedaj izdelala 1001 mucka iz volne in jih vse podarila, v 
delu pa jih ima še 110. Izdelala je tudi nekaj sto snežakov, pi-
ščančkov, polžkov, ovčk in več kot dva tisoč voščilnic ter veliko 
otroških copatk. Sodelovala je že na 28 skupinskih razstavah, 
to pa je njena druga samostojna razstava.
Hčerka Lidija je med drugim razstavljala nakit, ročno izdelane 
jaslice, pirhe ter čestitke za poroko ter razna vabila. Pod njeni-
mi rokami nastajajo različne ogrlice, voščilnice, koledarji – in 
še kaj bi se našlo. Vsak prosti trenutek nameni ustvarjanju.

Sin Evgen pa je v posebni vitrini na ogled postavil 45 maket 
letal, helikopterjev, ladij in oklepnikov, ki jih je sam sestavi, 
in kot so obiskovalci opazili, je natančen kot švicarska ura. 
Doma ima še okoli 150 najrazličnejših maket. Obiskovalci so 
bili nad razstavo navdušeni.

Razstava ročnih del družine Žižek
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Na Spodnjem Brniku so se na velikonočni ponedeljek zbrali 
kmetje na blagoslovu traktorjev, in sicer drugič po več kot štiri-
desetih letih. Kmetje se zavedajo, da nesreča nikoli ne počiva in 
tudi blagoslova nikoli ni preveč, zato so se na Spodnjem Brniku 
že drugič po štiridesetih letih odločili, da se spet srečajo v po-
družnični cerkvi svetega Simona in Jude Tadeja ter blagoslovijo 
zemljo, kmetije in vso kmetijsko mehanizacijo, še posebno pa 
traktorje, ki kmetom pomagajo pri delu. Tako se je pred podru-
žnično cerkvijo na Spodnjem Brniku zbralo 34 voznikov traktor-
jev iz župnij Velesovo in Cerklje na Gorenjskem, ki jih je blago-
slovil tamkajšnji duhovni pomočnik Lucijan Potočnik. Kmetje 
se zavedajo tudi nevarnosti, ki prežijo pri delu s stroji, ter tudi 
tega, da dober pridelek ni odvisen samo od njihovega truda.

Pobudnik blagoslova traktorjev je bil lansko leto Franci Fon s 
Spodnjega Brnika, ki je poudaril: "Kmetje s ponosom nadalju-
jemo svoje delo na slovenski zemlji in ne glede na vse križe in 
težave, s katerimi se srečujemo, pomagajmo tudi drugim, saj je 
tudi nam dobro, ko drugi pomagajo nam. Zaradi obilice dela in 
vsakodnevnih skrbi velikokrat zmanjka priložnosti za druženje 
in povezovanje," pa je povedal Robert Golc, eden izmed organi-
zatorjev dogodka. Sledila sta še pogostitev in praznično druže-
nje, za kar zlasti na kmetih prevečkrat zmanjka časa. Še poseb-
no so se izkazale gospodinje s Spodnjega Brnika in iz Vopovelj.

Na Spodnjem Brniku 
blagoslovili traktorje
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Najboljše za vaš žar  

PRIHAJA IZ MESARIJE SELAK! 
Domače meso pripravljeno po starih in  

preverjenih receptih.

MARKO SELAK S.P. I KOPITARJEV TRG 4, VODICE I 041 637 488

  NOVA KNJIGA

                                         Jelena Justin 

POZDRAVLJENE,  
GORE 4

7 poglavij7 gorskih skupin70 planinskih tur

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova cesta 4  

v Kranju, jo naročite po tel. št.: 04/201 42 41 ali  

na: narocnine@g-glas.si. Za dostavo po pošti se poštnina  

zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.
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Jelena Justin je ob 70-letnici Gorenjskega glasa izbrala 

70 najlepših planinskih tur iz sedmih gorskih skupin: 

Dolomiti, Karnijske Alpe, Zahodne Julijske Alpe, Vzhodne 

Julijske Alpe, Karavanke, Kamniško-Savinjske Alpe in 

Alpsko predgorje. Vodnik je prava planinska poslastica.
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V nedeljo, 29. aprila, je bilo na Spodnjem Brniku zopet slovesno. V 
podružnični cerkvi sv. Simona in Juda Tadeja je dekan Urban Kokalj 
ob somaševanju cerkljanskega župnika Jerneja Marenka, duhovne-
ga pomočnika Lucijana Potočnika in prelata Stanislava Zidarja slove-
sno blagoslovil obnovljen stranski oltar sv. Jedrt. Obnovitvena dela 
so opravili v delavnici Rudolfa Polnerja iz Maribora. Cerkev je bila 
posvečena 4. maja 1555. leta, oltar je leta 1779 izdelal kipar Valentin 
Vrbnik iz Kranja, sliko sv. Jedrt v stranskem oltarju pa je upodobil 
priznani slikar Leopold Layer. Oltar krasita lesena stranska kipa sv. 
Jakoba in sv. Uršule. Pred leti so iz obeh stranskih oltarjev sv. Urbana 
in sv. Jedrt ukradli štiri angelčke. Rezbar Brane Vegelj iz Petkovca je 
po slikovnem gradivu izdelal nove, ki že krasijo oba oltarja. Verniki 
so ob tej priložnosti napolnili lepo okrašeno podružnično cerkev na 
Spodnjem Brniku. Pri sveti maši je prepeval in polepšal bogoslužje 
Mešani cerkveni pevski zbor podružnične cerkve sv. Simona in Juda 
Tadeja pod vodstvom Mateje Stare. Sledila sta še praznično druže-
nje in pogostitev pred cerkvijo, kjer so se še posebej izkazale gospo-
dinje iz Spodnjega Brnika in Vopovelj.

Slovesnost na Spodnjem Brniku

FRANŠIZNA SKUPINA

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

Ugodno vam ponujamo:
 vse vrste zemeljskih izkopov

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

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

Cikotić in partner, d. n. o.
Pipanova 13a, 4208 Šenčur
Tel: 04/25 16 100
Gsm: 040 513 968
E-pošta: pod.kostanji@gmail.com
Spletna stran www.pod-kostanji.com V
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KMETIJA PR´ KOVČET 
BOŠTJAN JENKO, s.p.

Pšata 12, 4207 Cerklje
gsm: 064/134-910, tel.: 04/252-30-14
e-pošta: prkovcet@gmail.com

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

KO RK Lom je peljal krajane Loma na izlet v Cerklje. Ogledali so si 
Dom Taber, pot jih je nato vodila v čebelarski muzej na Spodnjem 
Brniku, zanimivosti v Cerkljah jim je predstavil Tone Kramarič. Obi-
skali so Adergas, kjer so si ogledali cerkev in katakombe, izlet pa 
so zaključili na kmečkem turizmu Ambrož pod Krvavcem.

Krajani Loma obiskali Cerklje

Krajani Loma so na izletu v cerkljansko faro doživeli veliko lepega. 
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DRUGI DEL: LJUBLJANA

Borštnik se je že v dijaških letih odločil, 
da bo postal igralec. Po treh letih vojaške 
službe je verjetno s Hribarjevo pomočjo 
postal uradnik banke Slavija v Ljubljani 
(približno leta 1879). Ljubljanski župan 
Ivan Hribar namreč v Mojih spominih I 
(leta 1928) omenja, da sta se z Borštni-
kom poznala še iz Cerkelj, saj je bil po 
njegovih besedah Borštnik "doma iz 
meni sosedne hiše". Hribar je "iz priva-
tnih nastopov v družbi uradnikov banke 
Slavije" spoznal Borštnikov igralski ta-
lent in mu omogočil nastop na gledali-
ških deskah Dramatičnega društva. 
Decembra 1882 sta se ljubljanski gleda-
liški publiki predstavila Ignacij Borštnik 
z umetniškim imenom Gorazd in Zofi-
ja Turkova z ljubljanskih Prul, kasnejša 
Borštnikova žena, ki si je nadela ume-
tniško ime Zvonarjeva, poznejša prva-
kinja ljubljanske, zagrebške in sofijske 
Drame in sploh najboljša Nora (glavna 
ženska vloga v drami Henrika Ibsena z 
enakim imenom) na južnoslovanskih 
odrih. Borštnik je debitiral v enodejan-
ki Svojeglavneži srbskega pisatelja Koste 
Trifkovića. Že ob njegovem prvem nasto-
pu so bile kritike ugodne in spodbudne.
Ker je bila tedaj ljubljanska gledališka 
publika nezahtevna, so se ji morali gle-
dališki umetniki prilagajati. Tako je bila 
lahko ena izmed najbolj priljubljenih 
iger Revček Andrejček Karla Morreja, ki 
ga je iz nemščine leta 1891 prevedel Ja-

kob Bedenek iz Šmartnega pri Cerkljah. 
Čeprav je bil repertoar nezahteven, je 
Borštnik z resnostjo pristopa, zavzeto-
stjo za gledališče in talentom kmalu 
osvojil ljubljansko gledališko občinstvo 
in vodstvo Dramatičnega društva. V treh 
sezonah je dokazal, da je najboljši lju-
bljanski gledališčnik.
Vodstvo Dramatičnega društva, katerega 
podpredsednik je bil tedaj Ivan Hribar, 
je uvidelo, da brez šolanega igralskega 
kadra slovensko gledališče ne bo napre-
dovalo in moglo konkurirati nemškemu 
gledališču v Ljubljani.
Odločili so se in v študijskem letu 
1885/86 poslali Borštnika na Dunaj v dra-
matično šolo. Borštnik je študij opravil 
z odličnim uspehom. Od predavateljev 
ga je najbolj navdušil dr. Rudolf Tyrolt s 

predavanji o tedaj modernem realistič-
nem gledališču in s svojo prvovrstno in-
terpretacijo realističnih in naturalistič-
nih vlog. Temu slogu igranja je Borštnik 
ostal zvest vse življenje.
Vrnil se je v Ljubljano, veliko igral, reži-
ral in vodil dramatično šolo. Ker je bilo 
naše občinstvo preprosto, je bil tudi re-
pertoar nezahteven. Borštnik je obliko-
val številne vloge ljubimcev in komičnih 
figur. Obenem pa je postavil na oder tudi 
nekaj pomembnih del, kot so Schiller-
jeva drama Kovarstvo in ljubezen, Go-
goljev Revizor, Ibsenova Nora, da bi se 
približal sodobnim tokovom evropskega 
gledališča. Borštnik se je tudi prav do-
bro zavedal, da brez domačih dramskih 
besedil ni mogoče ustvariti narodnega 
gledališča. Sam prime za pero in napiše 
nekaj krajših dramskih besedil:
- Ponesrečena glavna skušnja – komič-
na slika iz gledališkega življenja; upri-
zorjena leta 1886
- Beli lasje – mlado srce – solo prizor, 
uprizorjena 1891
Leta 1888 ljubljanski gledališčniki uprizo-
rijo Borštnikovo dramatizacijo Tavčarje-
ve novele Otok in Struga, čez dve leti pa še 
izvirno Borštnikovo igro Stari Ilija, ki leta 
1891 izide tudi v knjižni obliki.
Leta 1892, ob 25-letnici Dramatičnega 
društva, je bilo dograjeno Deželno gleda-
lišče (sedanja Opera) v Ljubljani. Odprli 
so ga z uprizoritvijo Jurčičeve Veroni-
ke Deseniške, ki jo je predelal in reži-
ral Borštnik. Veroniko je igrala njegova 
žena Zofija. 

(Nadaljevanje prihodnjič)

Ignacij Borštnik
Slovenci se letos spominjamo 160. obletnice rojstva, prihodnje leto pa stote obletnice 
smrti dramskega igralca Ignacija Borštnika. Objavljamo nadaljevanje njegove 
življenjske zgodbe.

DANIJEL NOVAK

V nedeljo, 1. julija ob 16. uri, bo Kultur-
no društvo Ignacija Borštnika v spomin 
in počastitev rojstva velikega igralca 
na Borštnikovi domačiji v Cerkljah pri-
pravilo praznovanje v sodelovanju z lo-
kalnimi društvi. Po odkritju obnovljene 
spominske plošče nad vhodnimi vrati 

hiše bo sledil kulturni program s poz-
dravnimi govori gostov, ki jih bo povezo-
vala pesem pevcev Šenturškega okteta. V 
nadaljevanju programa bomo ob priso-
tnosti predstavnikov Mestne občine Ma-
ribor na vrtu Borštnikove hiše posadili 
potomko najstarejše vinske trte na sve-
tu, ki že več kot štiristo let raste na ma-
riborskem Lentu. Program bo glasbeno 

obogatil še ansambel Veseli trgovci, ki 
letos tudi praznuje častiti jubilej, 55-le-
tnico obstoja. Med drugimi so uglasbili 
tudi Borštnikovo pesem Vrnitev, zado-
nela pa bo tudi vsem znana Cerkljanska 
fara. Letos torej v Cerkljah praznujemo 
obletnico rojstva, že drugo leto pa obele-
žujemo stoto obletnico Borštnikove smr-
ti. Prireditev sofinancira Občina Cerklje.

Povabilo k praznovanju Borštnikovega rojstva
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 Ribogojnica
  Mlada  
govedina 

  Kisla repa in 
kislo zelje

Kmetija  Pr' Kral, Grad 13, Cerklje

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

031-479-801, Helena AV
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Zgornji Brnik 32, 4207 Cerklje, Tel.: 04 25 26 580

Kuhinjske stenske obloge   Tuš kabine  
Nadstreški  Drsna vrata  Nihajna vrata

Pregradne stene  Steklene ograje 

V Domu Taber v Šmartnem je bila sredi maja slovesnost, na kate-
ri so predali v uporabo urejene knjižne regale v devetih dnevnih 
prostorih za bivanje. Stanovalcem je na voljo 4430 knjig. Urejanje 
knjižnice sta prevzela stanovalca zakonca Lidija in Ivo Puc, kasneje 
pa se jima je pridružil še Franci Štern. Kot je povedala Lidija Puc, so 
knjige zložene v regalih po avtorjih in po naslovih knjig. Ob odprtju 
so pripravili krajši kulturni program, v katerem so nastopili učenci 
glasbene šole Piano forte iz Trboj. Kot zadnji med mladimi glas-
beniki se je predstavil Lovro Prevodnik s skladbo Naj živi vesela 
družba. Kot smo slišali, glasba pove tisto, česar učene in globoke 
pesniške besede ne morejo. Daniela Močnik iz bralnega krožka pa 
je zbranim prebrala odlomek povesti iz knjige Mohorjeve družbe.

V Domu Taber odprli knjižnico

Potegnjene so paralele med Aškerčevim Prologom k Epu o Trubarju 
in Kodrovim zgodovinskim romanom Luteranci, katerega zgodba se 
odvija v 16. stoletju od Kranja prek Cerkelj vse do Kamnika. Prolog, 
ki je nastal ob štiristoti obletnici Trubarjevega rojstva, časti očeta 
slovenskega knjižnega jezika, ki zagotovo velja za osrednjo oseb-
nost slovenske kulture. Sprva katoliški duhovnik nato po sledeh 
Martina Lutra začne širiti protestantsko vero, ki s svojo vizijo do-
seže cilj: svojemu narodu je dal črkopis, z njim pa prvi dve sloven-
ski tiskani knjigi Katekizem in Abecednik. Kot izreden domoljub je 
svoj narod prvi nagovoril z besedami Lubi Slouenci, v izgnanstvu 
pa mislil na usodo svoje domovine, na jezik svojega naroda, branje 
in slovensko šolo. Ob 510. obletnici rojstva prvaka slovenskih pro-
testantov je Galerija Bala pod okriljem kranjske enote JSKD gostila 
člane Kluba Liberius z interpretacijo omenjenega Prologa: "… Prve 
liste dobil sem danes iz tiskarne, glej! Veliko preudarjal sem in mi-
slil, kako naj pišem jezik svoj slovenski in v kakšne črke vlivam naj 
besede, ki ljudstvo izgovarja jih domá … Najdražji božji dar je jezik 
naš, odsev, odmev je našega duhá." Ker je 8. junij delovni dan, ga 
večina ne doživlja kot državni praznik!

Počastili državni praznik
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DAMJAN KOROŠEC

Igralci košarkarskih ekip športnega društva, pionirji U15 Eu-
ropcar Krvavec in mladinci U19 Ambrož Krvavec, so v dneh 
med 17. in 23. majem nastopili na močnih mednarodnih tur-
nirjih v Ardresu in Le Portelu na severu Francije. 
Pionirska ekipa se je udeležila mednarodnega turnirja FIBA 
Henri-Seux v Ardresu. Letos je bil organiziran že 36. po vrsti 
in naša ekipa se ga je udeležila šestnajstič. Na turnirju je na-
stopilo 24 ekip iz 18 držav: Belgije (Fresh Air), Grčije (Thessalo-

nique), Luxemburga (Steinsel), Nizozemske (Limburg), Anglije 
(Henfield Heat Brighton), Irske (Moycullen), Litve (Rasainiai), 
Poljske (Kielce), Španije (Madrid), Francije (Ardres A, Ardres B, 
Longuenesse Saint Omer, Indre at Loire, Ille de France, Nord, 
Pas de Calais), Slovenije (Europcar Krvavec in ECE Triglav), 
Švice (Ženeva), selekciji karibskih Martinik ter Guadeloupe, 
reprezentanci iz Nigerije ter Slonokoščene obale in ekipa z 
afriškega otoka Reunion Saint-Paul. 
Istočasno je na mednarodnem turnirju v Le Portelu petnajstič 
nastopila še mladinska ekipa Ambrož Krvavec. Tam so poleg 
naše igrale še francoske ekipe ESSM Le Portel A, ESSM Le Por-
tel B, Saint Quentin, belgijski Basketschool Oostende, poljska 
Varšava, nizozemska Basket academie Limburg in afriška se-
lekcija Shakara.

Košarkarji v Franciji

Selekcija mladincev Ambrož Krvavec / Foto: arhiv društva

Salon Prevc ŽABNICA, Dorfarje 17
T: 04 502 19 00
E: info@prevc.si

Alples studio BTC Ljubljana, Dvorana Desetka
T: 01 541 18 20
T: alples.studio@prevc.si

www.prevc.si

V novi kuhinji Alples 
je kuhanje čisti užitek.

–50% 

promocijski popust

in darilni bon do 

250 EUR za nakup 

treh gospodinjskih 

aparatov

Cene Prevc
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ALPLES STUDIO BTC 
Ljubljana BTC, dvorana 10
T: 01 541 18 20 
E: alples.studio@prevc.si

Več informacij in celovita ponudba na www.prevc.si

–50 % na kuhinje Alples

Kuhinja, majhna ali velika –
naj bo taka, kot se šika.
Kuhinja in pika.

Salon Prevc, Žabnica, tel. 04 502 19 00
Alples studio, BTC Ljubljana, tel. 01 541 18 20
www.prevc.si 

Alples studio se nahaja v BTC Ljubljana, dvorana 10. Na 400 m2 popolnoma  
prenovljenega razstavnega prostora boste našli pohištvo za celovito opremo vašega 
stanovanja, hiše ali apartmaja.

Oglejte si najnovejše trende pri opremljanju kuhinj. Kuhinja je vedno bila središče 
in najpomembnejši prostor doma. Če vam je všeč moderna, rustikalna ali klasična 
kuhinja, našli boste pravo zase.

Spalnica je prostor za počitek in sprostitev, kakovostno pohištvo pa dopolnite z 
izbiro ustreznega ležišča, ki ga v Alples studiu lahko preizkusite. Udobje je namreč 
individualen občutek.

Otroške in mladinske sobe s sestavljanjem elementov po vaši izbiri poskrbijo  
za vse podobe odraščanja. Številne barve, različne postelje, pisalne mize, omarice in 
predalniki omogočijo popolno zadovoljstvo vašega otroka.

V Alples studiu najdete tudi pohištvo po meri, ki je s 100% prileganjem v prostor 
primerno za garderobne sobe, spalnice, predsobe, mansarde ali apartmaje.

Ambienti v salonu so zaključene celote in posamezni prostori se medsebojno  
dopolnjujejo, zato le pridite po idejo in nasvet za celotno stanovanje. Če opremljate 
na novo, prenavljate ali šele razmišljate o tem, Alples studio BTC je pravi naslov za vas. 

Prenovljen Alples studio BTC vabi

IRENA HACIN KÖLNER

V nedeljo, 15. aprila, je Orientacijski klub Komenda v sodelovanju 
z Osnovno šolo Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem organiziral 
tretjo tekmo Slovenske orientacijske lige v Zalogu pri Cerkljah (SOL 
3), ki se je je udeležilo več kot dvesto tekmovalcev. Na progo se je 
podalo tudi veliko predšolskih in šolskih otrok, mladih in starejših, 
ki so se z orientacijo srečali prvič. Vzdušje je bilo odlično. Na zma-
govalni oder so stopili vsi, ki so se pogumno preizkusili v orienta-
ciji. Organizatorji smo s tekmovanjem SOL 3 v okolici Zaloga zelo 
zadovoljni, saj je bilo videti številne vesele obraze udeležencev.

Orientacisti v Cerkljah



JANEZ KUHAR

Na Kmečkem turizmu Pri Mežnarju so 1. 
maja podelili priznanja in nagrade naj-
vztrajnejšim pohodnikom na Štefanjo 
goro v sezoni, ki je trajala od lanskega 
1. maja do letošnjega 30. aprila. Med 
najbolj vztrajnimi obiskovalci, ki sta se 
v zadnjem letu kar 359-krat podala na 
Štefanjo goro, sta bila Ančka in Feliks 
Grkman iz Klanca pri Komendi. Kar 13 
pohodnikov je bilo na Štefanji gori več 
kot tristokrat, ti pa so poleg majic in 
medalj prejeli tudi pokale. Tončka in 
Janez Vrtač z Visokega sta se povzpela 
332-krat, Viktor Pungartnik iz Adergasa 
pa 331-krat. Na šestem mestu je bil s 329 
vzponi Marjan Koglar iz Cerkelj, sedma 
Suzana Umnik s 328 vzponi, osmi s 326 
vzponi Bojan Bajželj (oba Šenčur), deveti 
Janez Vertnik s 321 vzponi s Spodnjega 
Brnika, deseta Ana Blažun iz Velesovega 
s 318 vzponi, 11. Peter Kavran iz Adergasa 
s 316 vzponi, 12. Janez Žalar z Visokega s 
305 vzponi in 13. Vera Karun s 302 vzpo-
noma. Največji ljubitelji tega vrha so se 
povezali v Klub K-100, ki združuje vse, 
ki se v eni sezoni na Štefanjo goro pov-
zpnejo vsaj stokrat. V letošnji sezoni je 
bilo 16 pohodnikov, ki so dosegli petde-
set obiskov in prejeli bronasto medaljo, 
pet pohodnikov s 75 obiski, ki so prejeli 
srebrne medalje, ter 56 pohodnikov z 
več kot sto obiski in zlatimi medalja-
mi. "Kmečki turizem smo odprli pred 24 
leti, vpisno knjigo pa smo prvič name-
stili leta 1997 in od takrat dalje prireja-
mo tudi srečanja ob zaključku sezone. 
Prvo leto smo našteli okoli tisoč vpisov, 
letos pa 18.690," nam je povedala Jožica 
Banovšek, ki skupaj z družino skrbi za 
pohodnike na Štefanji gori. Najstarej-
ši pohodnik je bil 86-letni Mitja Rakar 
iz Srednje vasi pri Šenčurju, ki je v le-
tošnji sezoni zabeležil 151 obiskov, naj-
mlajši član pa je šestletni Lovro Grkman 
s Klanca pri Komendi, ki je s pomočjo 
dedka in babice zabeležil 126 obiskov. 
Prireditev je domiselno vodil Jože Jerič, 
nagrade, pokale in medalje pa sta pode-
ljevala župana Cerkelj in Šenčurja Franc 
Čebulj in Ciril Kozjek.

Priznanja  
prijateljem  
Štefanje gore

Pohodniki, ki so bili v enem letu več kot tristokrat na Štefanji gori

Nagrada za najboljšega serviserja vozil znamke Citroën leta 2017!

SERVISI CITROËN

ZANESLJIVO
SKRBNI

IZBRANI ORIGINALNI

NADOMESTNI DELI

DO

-35%ZA ČLANE KLUBA
MYCITROËN PLUS

KONCESIONAR

O splošnih pogojih članstva v klubu zvestobe MyCitroën plus in ugodnostih 
si preberite na spletni strani www.citroen.si. Slika je simbolična.

SERVISI CITROËN

ZANESLJIVO
SKRBNI

IZBRANI ORIGINALNI

NADOMESTNI DELI

DO

-35%ZA ČLANE KLUBA
MYCITROËN PLUS

KONCESIONAR

O splošnih pogojih članstva v klubu zvestobe MyCitroën plus in ugodnostih 
si preberite na spletni strani www.citroen.si. Slika je simbolična.

VABLJENI v trgovino AGROTEHNIKA v ŠENČURJU, Beleharjeva 6a.

DELOVNI ČAS: pon.–pet.: od 8. do 16. ure, sob.: od 8. do 12. ure
TELEFON: 04/25 11 155, 031/542 198, E-pošta: agrotehnika.retra@gmail.com

                     KOSILNIC 
   IN TRAKTORJEV

AKCIJA 
Prodaja vrtnih strojev različnih              
       proizvajalcev, servis 
         in popravilo vseh vrtnih
        strojev na naši lokaciji! 
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NK VELESOVO CERKLJE

Za nogometaši je še ena uspešna spo-
mladanska sezona tekmovanja, ki nam 
je prinesla solidne rezultate in veliko 
prijetnih tekmovalnih trenutkov. Tako 
so vse naše selekcije zasedla zlato sre-
dino na lestvicah v vseh tekmovanjih. 
Veseli smo, da otroci napredujejo v 
igralskem smislu kot v smislu in posta-
jajo zrele osebnosti. Glede na zgoščenost 
tekmovalnega urnika ter dejstvo, da so 
morali nekateri igralci pokrivati tudi 
po dve selekciji, kar je velik napor, smo 
hvaležni vsem igralcem, da so zdrža-
li tekmovalni ritem, in staršem, ki so 
nam nesebično pomagali pri prevozu, 
predvsem na gostovanjih. 
V spomladanskem delu se je našemu 
klubu priključil Ivan Levstek, trener (z 
licenco PRO) z bogatimi izkušnjami pri 
treniranju in vodenju ekip tudi na naj-
višjem rangu tekmovanj, ima pa tudi 
najvišjo trenersko izobrazbo. Naša želja 
je, da v klub privabimo še več takih tre-
nerjev z bogatimi izkušnjami.
V klubu smo imeli 9. junija zaključek se-
zone, na katerega so bili povabljeni vsi 

igralci kluba, njihovi starši, sponzorji in 
donatorji klubu, župan Občine Cerklje 
na Gorenjskem ter vsi simpatizerji na-
šega kluba. Na druženju smo se prijetno 
zabavali, igrali in delno tekmovali. 
V poletnih mesecih vabimo vse ljubitelje 
nogometa na brezplačne poletne nogo-
metne urice, ki bodo potekale ob torkih 
in četrtkih ob 18. uri, več informacij do-
bite pri naših trenerjih in kontaktni ose-
bi Urošu Betonu.

Pomembno je poudariti, da se intenziv-
no pogovarjamo z NK Šenčur o tesnej-
šem sodelovanju pri vseh selekcijah, saj 
smo skupaj lahko še uspešnejši.
V klubu si tudi jeseni želimo boljšega 
sodelovanja z vsemi deležniki v nogo-
metu, županom, občinsko upravo, sve-
tniki, osnovno šolo, podružnično šolo, 
vrtci in predvsem s podjetji in obrtniki v 
naši občini, da bomo dobro sodelovali in 
bomo skupaj še uspešnejši.

Za nogometaši je zaključek sezone

Trening pod vodstvom novega trenerja Ivana Levstka / Foto: NK Velesovo, Cerklje

BLAŽ FILIPIČ

Ob zaključku šolskega leta so člani Ka-
rate kluba Cerklje svoje znanje pokazali 
na izpitu za višji pas, ki se je za gorenj-
sko regijo odvijal 16. junija v Kamniku. 
Pred pričetkom izpita so se svojim star-
šem in prijateljem z nastopom pred-

stavili naši najmlajši karateisti, ki so 
zaključili Malo šolo Sankukai karate-
je. Pri prehodu v naslednjo skupino, so 
prejeli svoj prvi beli pas (8. kyu), ki so ga 
označili tako, da so na pas naredili prvo 
od skupno treh črtic. Vsaka predstavlja 
korak bližje k rumenemu pasu. Po kon-
čanih treningih tega semestra, si bomo 

privoščili zaslužen krajši predah, nato 
pa bomo, tako kot vsako leto, spakirali 
kovčke za odhod, na tokrat že 41. Sanku-
kai letno karate šolo v Umagu. 
V mesecu septembru bomo v svoje vrste 
zopet sprejemali začetnike, ki se nam 
bodo pridružili na poti Sankukai boril-
nih veščin.   

Izpiti za višji pas in Mala šola karateja
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NIKA BREŽNIK

V nedeljo, 20. maja, je v mestu Brixen v 
južnem delu Tirolske potekal tradicional-
ni 36. miting Brixia. Nastopilo je kar 18 
ekip iz štirih držav – Italije, Nemčije, Švi-
ce in Slovenije. Za slovensko ekipo je tek-
movala tudi Lucija Kropar, ki je slovenske 
barve zastopala v teku na osemsto metrov 
in s solidnim nastopom tekmovanje za-
ključila na sedmem mestu. Za Lucijo, ki 
je daljše teke začela trenirati šele jeseni, je 
bil to prvi reprezentančni nastop, vendar 
verjamemo, da nikakor zadnji.
Da so noge hitre, je mlada atletinja doka-
zala tudi na državnem prvenstvu za mlaj-
še mladinke, kjer je z rezultatom 2:15,45 za 
las zgrešila normo za Evropsko prvenstvo 
v kategoriji U18. Lucija je prva atletinja, ki 
je svoj talent od vsega začetka razvijala po 
programu Atletske šole Rožle Prezelj, ki se 
sedaj že peto leto zapored izvaja na OŠ Da-
vorina Jenka v Cerkljah na Gorenjskem. 

Kasneje se je Lucija vključila v skupino 
najstarejših atletov naše atletske šole, 
ki redno vadijo v Kranju pod vodstvom 
Rožleta Prezlja, trikratnega olimpijca, 

olimpijskega finalista in aktualnega dr-
žavnega rekorderja v skoku v višino, ki 
za športnike skrbi tudi kot Varuh pravic 
športnikov.

Lucija prvič v reprezentančnem dresu

JANEZ KUHAR

Na Jami pri Kranju je bilo v nedeljo, 13. 
maja, prvo izmed štirih tekmovanj v ročni 
košnji za državno prvenstvo, ki jih organi-
zira Društvo koscev in kosic Slovenije. Med 
seniorji je bil Lojze Križnar s Štefanje Gore 
tretji, zmagal pa je Janez Koren iz Bratoncev.

Lojze Križnar tretji

KLJUČAVNIČARSTVO
ZORMAN D.O.O.

Franc Zorman
Praprotna Polica 18

4207 Cerklje na Gorenjskem

gsm: 041 608 798
franczorman@siol.net

 

Jerovšek Primož, s. p. 

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

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

Izdelava pohištva, notranjih vrat in tapeciranje.

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

JANEZ KUHAR

Pohodniška sekcija Škrjančki Planinskega društva Komenda je v soboto, 9. junija, organizi-
rala trinajsti pohod bosonogih, tokrat s Komendske Dobrave na Šenturško goro pod Krvav-
cem. Tako je bila letošnja pot daljša za dva kilometra. Udeležilo se ga je sto pohodnikov. 
Družabno srečanje je bilo v Planinskem domu Milana Šinkovca v Podborštu pri Komendi, 
kjer so udeleženci iz rok Zorana Sodnika, predsednika Planinskega društva Komenda, in 
Franca Drolca, vodje pohodniške sekcije Škrjančki, prejeli spominske medalje.

Sto bosonogih osvojilo Šenturško goro



26 | PRIREDITVE

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

Zavod za turizem 
Cerklje

Občina Cerklje  
na Gorenjskem

TIC Cerklje  
na Gorenjskem

Več o dogodkih si lahko preberete na www.cerklje.si in na  
www.torurism-cerklje.si.

Petek, 29. junij • Kabinska žičnica Krvavec, ob 19. uri

VEČERJA NA ZAJLI

Organizator: Dvor Jezeršek in Gostilna Krištof 

Nedelja, 1. julij • Rojstna hiša Ignacija Borštnika v Cerkljah,  
od 10. do 18. ure

DAN ODPRTIH VRAT BORŠTNIKOVE HIŠE

Organizator: Kulturno društvo Ignacija Borštnika Cerklje

Nedelja, 1. julij • Rojstna hiša Ignacija Borštnika v Cerkljah, ob 16. uri

SLAVNOSTNA PRIREDITEV OB 160. OBLETNICI ROJSTVA  
IGNACIJA BORŠTNIKA

Organizator: Kulturno društvo Ignacija Borštnika Cerklje

Ponedeljek, 2., in sobota, 7. julij • Župnijsko dvorišče v Cerkljah,  
od 9. do 15. ure

ORATORIJ V CERKLJAH

Organizator: Župnija Cerklje in Družinski in mladinski center Cerklje

Torek, 3. julij • zbirno mesto pred AMD v Cerkljah, ob 8. uri

POHODNI IZLET PO POTEH KRVAVCA

Organizator: Društvo upokojencev Cerklje

Petek, 6., in sobota, 7. julij • Krvavec

ODPRTJE MONSTER BIKE PARKA IN NOVE PROGE JEZERCA TRAIL

Organizator: RTC Krvavec

Sobota, 7. julij • Pod Jenkovo lipo v Dvorjah, ob 10. uri

TRADICIONALNI PIKNIK DRUŠTVA UPOKOJENCEV CERKLJE

Organizator: Društvo upokojencev Cerklje

Torek, 10. julij • zbirno mesto pred AMD v Cerkljah, ob 8. uri

KOLESARSKI IZLET ZBILJSKO JEZERO

Organizator: Društvo upokojencev Cerklje

Petek, 13. julij • Kabinska žičnica Krvavec, ob 19. uri

VEČERJA NA ZAJLI

Organizator: Dvor Jezeršek in Gostilna Krištof

Torek, 17. julij • zbirno mesto pred AMD v Cerkljah, ob 7. uri

PLANINSKI IZLET MARTULJŠKI SLAPOVI

Organizator: Društvo upokojencev Cerklje

Nedelja, 22. julij • Krvavec

DRŽAVNO PRVENSTVO MTB KROS

Organizator: Športno društvo Energija

Nedelja, 5. avgust • Krvavec

GORSKI DAN Z ONA-ON.COM

Organizator: Ona-on.com in RTC Krvavec

Nedelja, 5. avgust • Rojstna hiša Ignacija Borštnika v Cerkljah,  
od 10. do 18. ure

DAN ODPRTIH VRAT BORŠTNIKOVE HIŠE

Organizator: Kulturno društvo Ignacija Borštnika Cerklje

Sobota, 11. avgust • Lovska koča na Štefanji gori, ob 9. in 11. uri

POHOD PO POTI SPOMINA IN TOVARIŠTVA IN SPOMINSKA SLOVESNOST 
NA ŠTEFANJI GORI

Organizator: Občinska organizacija združenja borcev za vrednote NOB 
Cerklje na Gorenjskem

Torek, 14. avgust • zbirno mesto pred AMD v Cerkljah, ob 8. uri

KOLESARSKI IZLET PANGERŠČICA–LOVSKA KOČA

Organizator: Društvo upokojencev Cerklje

Sreda, 15. avgust • Planina Koren, ob 12. uri

MAŠA ZA PASTIRJE IN PLANINCE NA PLANINI KOREN

Organizator: Pašna skupnost Kriška planina in Kulturno društvo  
Šenturška Gora   

Nedelja, 19. avgust • Krvavec, ob 10. uri

ŽEGNANJSKA MAŠA V KAPELI MARIJE SNEŽNE

Organizator: Pašni skupnosti Jezerca in Kriška planina

Torek, 21. avgust • zbirno mesto pred AMD v Cerkljah, ob 7. uri

PLANINSKI IZLET RODICA

Organizator: Društvo upokojencev Cerklje

Sobota, 25. avgust • pred Osnovno šolo Davorina Jenka Cerklje, ob 10. uri

FEST PO ROKOVEM 2018

Organizator: Zavod za turizem Cerklje, Kulturno društvo Folklora Cerklje, 
Prostovoljno gasilsko društvo Zalog pri Cerkljah

Sobota, 25., in nedelja, 26. avgust • Krvavec

FRESH BIKE FESTIVAL 2018

Organizator: RTC Krvavec s partnerji

Zavod za kulturne dejavnosti Smejmo se vabi k vpisu abonmaja 
Nasmejmo se! v Kulturnem hramu Ignacija Borštnika. Na ogled bo 
šest gledaliških komedij: Realisti (SNG Nova Gorica), Petelinji zaj-
trk (Šentjakobsko gledališče Ljubljana), Resnica (Slovensko stalno 
gledališče iz Trsta), Pismo Rosno (Špas teater), Priznam (avtorska 
predstava šestih igralk), ter nastop Orlekov in Matjaža Javšnika.

Nova sezona smeha
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MAŠA LIKOSAR

Humanitarno društvo Lions klub Brnik je organiziralo dobro-
delno druženje in rekreacijske pohode pod naslovom Hodim, 
da pomagam. Osrednji namen dogodka je bil zbiranje sred-
stev za rehabilitacijo otrok s cerebralno paralizo, za nakup 
didaktičnih pripomočkov gibalno oviranim učencem Osnov-
ne šole Helena Puhar v Kranju in organizacijo šahovskega 
turnirja ob stoletnici šole za slepe. Organizator Mitja Košnik 
pove, da so tokrat z dobrodelnimi prispevki, srečolovom in 
licitacijami zbrali kar dva tisoč petsto evrov. 
Obiskovalci so se izpred gostilne Pod Jenkovo lipo podali na 
enega od treh pohodov – družinskega, ki je bil namenjen 
predvsem družinam z otroki, saj so med potjo iskali zaklad in 
se merili v družabnih igrah; rekreativnega, ki se je vil po goz-
dni poti do vasi Dvorje, ali planinskega, ki je meril deset kilo-
metrov in se je povzpel na Štefanjo goro. Slednjega se je ude-
ležil tudi posebni gost Martin Močnik, ki je skoraj popolnoma 
slep prehodil 790 kilometrov dolgo pot Camino de Santiago s 
svojo psičko vodnico Bibo. Pohodniki so se ob vrnitvi družili s 
športnimi gosti Anžetom Laniškom, Niko Križnar, Žigo Jelar-
jem in Katjo Višnar. Vsak od njih je v dobrodelni namen dal 
na licitacijo kos svoje športne opreme.

Hodili so zato,  
da bi pomagali
Brniški lionsi so zbirali sredstva za 
rehabilitacijo otrok s cerebralno paralizo.

Žiga Jelar, Anže Lanišek, Katja Višnar, Nika Križnar in organizator 
Mitja Košnik 

Zavod za kulturne prireditve Zabavno je tudi v prihajajoči sezoni 
pripravlja predstave za otroke v Kulturnem hramu Ignacija Borštni-
ka v Cerkljah. Tokrat bodo otroke, njihove starše, brate in stare 
starše razveselile predstave Žogica Marogica, Pika Nogavička in 
gusar Val, Grdi Raček, Peter Pan, Ledena Pravljica in Afriško sonce. 
Vpis abonmajev bo mogoč od 20. avgusta dalje. 

Predstave za najmlajše

   Sprejemamooblačilazakemičnočiščenje.
   Peremotudiodeje,gostinskoperilo invsevrstezaves.

BimLine
računovodska hiša

Boljši servis. Boljše storitve.

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

Ulica Ignaca Borštnika 15, 4207 Cerklje

KLEPKLEPARSARSTTVVO IN KRO IN KROOVVSSTTVVOO

JENKJENKOO
Adergas 6, 4207 Cerklje na Gorenjskem

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

TRGOVINA
Z NOVIMI IN RABLJENIMI AVTODELI
AVTOKLEPARSTVO

Dvorje 93, 4207 CERKLJE

GSM: 041/331 396

Tel./fax: 04/25 26 750

se priporoča

MILAN KRNIČAR s.p

TRGOVINA
Z NOVIMI IN RABLJENIMI AVTODELI
AVTOKLEPARSTVO

Dvorje 93, 4207 CERKLJE

GSM: 041/331 396

Tel./fax: 04/25 26 750

se priporoča

MILAN KRNIČAR s.p



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

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

ZA VAS NUDIMO
LONČNICE

REZANO CVETJE
VSE ZA POROKO

ŠOPKE
ŽALNI PROGRAM

ARANŽIRANJE

NOVO V DOMAČEM KOTIČKU 
  KRUH in PEKOVSKI IZDELKI 

  SLADKOR KRISTALNI - ZELO UGODNO.

SLADOLEDI LJUBLJANSKIH MLEKARN 

   MEŠANA DRVA in PELETI  
   za kurjavo - PREDSEZONSKE CENE

  FOLIJA IN MREŽA ZA BALIRANJE 

VSE ZA KMETIJO IN VRT
velika izbira  
TEKOČIH IN  

MINERALNIH  
GNOJIL  

za kmetijstvo  
in vrt
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Vaš trgovec v Cerkljah na Gorenjskem
PREŠA, D.O.O., CERKLJE, Slovenska cesta 51, 4207 Cerklje na Gorenjskem
T: 04 281 57 00  I  www.rpresa.si


