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Za vas beležimo časLokalna novica je kraljica

Občankam in občanom občine Cerklje  
na Gorenjskem voščimo vesele božične praznike  

z željo, da vas v letu 2015 spremljajo zdravje,  
sreča in veliko uspehov!

Franc Čebulj, župan
Občinski svet in Občinska uprava

Naročnina na Gorenjski 
glas je lepo darilo!

Pokličite na  04 201 42 41
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Pogovor z županom

Po jesenskih volitvah so se 
novoizvoljeni svetniki sestali že 
na treh sejah občinskega sveta – 
dveh rednih in eni izredni. Kako 
ste zadovoljni z dosedanjim 
sodelovanjem? Ste oblikovali 
kakšno koalicijo?

»Koalicija za razvoj občine Cer-
klje je bila jasno razvidna že na 
volitvah s podporo moji kandida-
turi. Nekatere svetniške skupine 
oziroma svetniki, ki niso v koalici-
ji, so zavzeli stališče, da bodo kon-
struktivno sodelovali, seveda pa je 
bilo potrebnih tudi več pogovorov, 
s katerimi sem svetnikom želel 
predstaviti sodelovanje na pro-
gramskem delu, ki sem ga javno 
predstavil že v predvolilnem času. 
V občinah, kakršna je naša, pros-
tora za visoko politiko in rivalstvo 
med strankami in posamezniki ni 
in upam, da bomo delovali kon-
struktivno in da ne bo nasprotova-
nja razvojnim projektom, ki smo 
jih v preteklosti z veliko podporo 
občinskih svetnikov tudi realizi-
rali. Zato upam, da bodo predvsem 
novi svetniki kmalu spoznali, da 
bodo morali konstruktivno sode-
lovati z vsemi, tudi z županom, 
saj bomo le tako v resnih kriznih 
časih – ki še prihajajo – vsaj nekaj 
projektov za dobro naših občanov 
lahko tudi realizirali.«

Ste že imenovali podžupana?
»Ne še, nameravam pa to naredi-

ti v letu dni. Svetniškim skupinam 
sem svoj pogled na imenovanje 
podžupana že predstavil in v tem 
času vsem svetnikom dajem mož-
nost, da pokažejo svoj interes in 
znanje v poznavanju dela občinske 
uprave na prav vseh segmentih. 
Želim namreč podžupana, ki bo 
svojo funkcijo dejansko opravljal 
in bil tako tudi zadolžen za posa-
mezna področja. Take osebe, ki bi 
bile pripravljene prevzeti to odgo-
vornost, vidim, toda mislim, da se 

bo sčasoma pokazalo še več mož-
nosti za izbiro podžupana.«

Izredno sejo, na kateri ste svet-
nikom pojasnili namero občine 
za nakup RTC Krvavec, ste za 
javnost zaprli. Zakaj in ali kljub 
vsemu občanom lahko poveste 
kaj več o tem? Bo Občina zdaj 
kupila RTC Krvavec ali ne?

»To vprašanje je res na mestu, 
odgovora pa v tem trenutku še 
nimam. Svetnikom smo na izre-
dni seji predstavili neobvezujočo 
ponudbo, ki jo je oddala Občina, 
in stanje družbe RTC Krvavec, ki 
ga je orisal naš zunanji sodelavec 
Simon Mastnak iz družbe Alta. 
Podal nam je dokaj podrobno 
obrazložitev, zakaj bi bilo RTC 
Krvavec smiselno kupiti in zakaj 
morebiti ne. Vprašanja svetnikov 
na tej seji so bila na mestu, zato 
smo jim vsi skupaj skušali podati 
kar najbolj jasne in odkrite odgo-
vore. Seja je bila za javnost zapr-
ta zato, ker sem kot župan v fazi 
pogovorov vezan na pogodbo o 
nerazkrivanju in zaupnosti podat-
kov. Predlog kot neobvezujočo 

ponudbo so svetniki podprli, in 
sicer da se odkupi 98,5-odstotni 
delež in ne zgolj kontrolnega, kot 
sem sprva menil, saj s tem zapira-
mo možnost tujemu kapitalu RTC 
Krvavec.«

Zakaj takšna odločitev?
»Kot sem že dejal, zato, ker se 

za nakup Krvavca zanimajo tudi 
nekateri tujci, ki pa se jih sam ose-
bno ne veselim najbolj. Menim, da 
družbe ne bodo kupili zato, da bi 
razvojno vanjo vlagali. Presene-
ča pa me velika podpora z vseh 
koncev Slovenije, da preprečimo 
nakup RTC Krvavec tujcu in da 
ostane v slovenski lasti oz. da ga 
odkupi Občina Cerklje na Gorenj-
skem. Vsekakor pa bo, če RTC 
Krvavec odkupi Občina Cerklje, 
dana možnost, da iščemo preko 
konzorcija podjetja tudi tujega 
solastnika, predvsem agencije, ki 
bodo zagotavljale dober obisk tako 
Krvavca v zimskem in letnem času 
kakor tudi širše regije, kjer imamo 
turistom kaj pokazati in ponuditi.    

A pogajanja se bodo šele začela. 
Od Uniorja Zreče kot prodajalca 
čakamo povabilo k nadaljnjim 
pogovorom, tem pa bo sledil po-
drobni pregled same gospodarske 
družbe na vseh segmentih (prav-
nih in finančnih) ter cenitev same 
infrastrukture. Po opravljenem 
pregledu bo padla končna odloči-
tev, ali gospodarsko družbo (RTC 
Krvavec) kupiti ali ne. Ne mudi se 
nam, vsekakor je treba postopek 
peljati zelo premišljeno. Pričaku-
jem korektna pogajanja s proda-

jalci brez špekulacij iz ozadij. Za-
ključek je seveda lahko drugačen, 
kot si ga želim (da ga kupijo tujci), 
a v tem primeru ne verjamem, da 
bomo lahko veseli …«

Nedavna seja je bila v znamen-
ju sprejemanja občinskega pro-
računa. Koliko denarja bo na 
voljo v prihodnjem letu in katere 
projekte lahko izpostavite?

»V osnutku občinskega proraču-
na za leto 2015 je dobrih devet mili-
jonov evrov, a ob predpostavki, da s 
strani države občine dobimo toliko 
denarja, kot ga določa zakonodaja 
letošnjega leta. Ali bo temu tako, bo 
jasno šele januarja, ko naj bi pro-
račun tudi dokončno sprejeli. To je 
osnova, da občinska uprava lahko 
dokonča začete projekte in začne 
nove. Predvideli smo le najnujnej-
še investicije, ki že potekajo ali so 
načrtovane že dlje časa. Če nam bo 
država sredstva zmanjšala, kot nam 
napoveduje, bomo temu primerno 
sukcesivno zmanjšali izdatke vsem 
porabnikom občinskega denarja. 
Smo pa v predlog proračuna zapi-
sali tudi možnost zadolževanja v 
višini pol milijona evrov, če bo to 
seveda sploh potrebno.«

Mokro leto gradbenim projek-
tom letos ni bilo naklonjeno. Ste 
glavne investicije kljub vsemu 
uspeli izpeljati po načrtih?

»Gradnja kanalizacije v Spod-
njem Zalogu poteka, prav tako se 
je začela skupaj z ostalo komunal-
no infrastrukturo graditi v vzho-
dnem delu Cerkelj. Tudi zuna-
nja ureditev doma starostnikov še 
poteka, zapleta pa se pri uspelem 
javnem razpisu ministrstva za 
gospodarski razvoj in tehnologi-
jo. Odločbo za črpanje skoraj 7 
milijonov evrov za gradnjo doma 
starostnikov in kanalizacijo na 
odseku Zalog-Klanec smo preje-
li, denarja pa še ne toliko, kolikor 
ga je bilo odobrenega v letošnjem 
letu. Zato smo morali vzeti pre-
mostitveni kredit za investicijske 
projekte, ki so v teku.«

Kaj sebi in občanom želite v 
letu 2015?

»Občanom, sodelavcem, vsem 
najbližjim in tudi sebi želim pred-
vsem zdravja in da bi se stanje 
duha v državi na vseh področjih 
izboljšalo. Vsem želim vesel, pri-
jeten božič in res vse najboljše v 
novem letu!« Jasna Paladin

Občina bi kupila RTC Krvavec
Župan Franc Čebulj je brez pravega predaha začel že svoj šesti mandat, skupaj z njim pa tudi nova  
sestava občinskega sveta. Svetniki so že dodobra zavihali rokave in tako med drugim že razpravljali  

o nakupu RTC Krvavec in proračunu za prihodnje leto.

Župan Franc Čebulj

NOVICE IZPOD KRVAVCA (ISSN 1406 - 1369) so priloga Gorenjskega glasa za občino 
Cerklje. Prilogo pripravlja Gorenjski glas, odgovorna urednica Marija Volčjak, urednica 
Jasna Paladin, oglasno trženje Janez Čimžar, 041/704-857. Priprava za tisk Gorenjski 
glas, tisk: Ti skar na Lit te ra pic ta, d. o. o. NOVICE IZPOD KRVAVCA številka 5 so priloga 
102. številke Gorenjskega glasa, 23. decembra 2014, v nakladi 2440 izvodov pa jih 
dobijo vsa gospodinjstva v občini Cerklje brezplačno. Sestavni del NOVIC IZPOD KRVAV-
CA 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. 

Na naslovnici: Novoletni okraski / Foto: Gorazd Kavčič 

Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem
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Ugodno vam ponujamo:
 vse vrste zemeljskih izkopov

 urejanje dvorišč
 urejanje zelenih površin in okolice

 posek in spravilo lesa
 manjša zaključna gradbena dela

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

Projekt AirLED ali Lokalni 
gospodarski razvoj na območjih 
okoli letališč se je začel v letu 
2012, združil pa je štiri srednje-
evropske regije okoli letališč na 
Madžarskem, Poljskem, v Italiji 
in v Sloveniji, med drugim tudi 
Gorenjsko, kjer sta projekt skupaj 
vodila Občina Cerklje in Regio-
nalna razvojna agencija Gorenjske 
(BSC Kranj). 

Projekt v vrednosti 1,65 evra je 
financiral Evropski sklad za regi-
onalni razvoj, Gorenjski pa je od 
tega pripadlo 311 tisoč evrov. Kot 
je na predstavitvi projekta uvodo-
ma povedal župan Franc Čebulj, 
je za vsemi veliko napornega in 
zahtevnega dela, a projekt, ki se bo 
zaključil ob koncu letošnjega leta, 
je prinesel tudi več predvidenih 
rezultatov. Izdelali so regionalni 
policentrični razvojni načrt za 
območje Letališča Jožeta Pučni-
ka Ljubljana z okolico in razvili 
spletno orodje oz. aplikacijo za 
lažje načrtovanje infrastrukture. 
Po zamisli sodelujočih v projektu 
bi bilo v letu 2021 območje okoli 
ljubljanskega letališča pravi Aero-
polis oziroma letališko mesto. Na 
dosegu roke bi bile ugodne prome-
tne povezave, hotelske namestitve, 
konferenčne dvorane, pisarne, 
sodobna logistična infrastruktura, 
nakupovalni center in privlačna 
dopolnila ponudba vseh vrst. Da bi 
lažje privabili potencialne investi-
torje, so vzpostavili informacijsko 
točko OneStopShop. »Informa-
cijska točka je namenjena inve-
stitorjem, ki lahko na enem mestu 

dobijo informacije in praktične 
nasvete o možnostih in priložnos-
tih razvoja svojih podjetij na ožjem 
območju letališča (v predvidenih 
poslovno-logističnih conah) in na 
območju obrtno-poslovnih con 
občine Cerklje na Gorenjskem pa 
tudi širše v regiji. Namen te info 
točke je izboljšati lokalno poslov-
no okolje z zmanjševanjem števila 
ločenih uradov, agencij in podjetij, 
do katerih bi sicer verjetno morali 
pristopati za nasvete in dovolje-
nja,« je OneStopShop predstavila 
Špela Bergant Zarnik, ki je za pro-
jekt zadolžena na Občini Cerklje.

Informacijska točka OneStop-
Shop ima dva zaposlena, združe-

na pa je s turistično-informacij-
skim centrom Zavoda za turizem 
Cerklje. Denar za prostore, vso 
potrebno opremo in usposabljan-

je dveh zaposlenih je zagotovljen 
v sklopu projekta AirLED. 

Jasna Paladin, 
foto: Gorazd Kavčič

Razvili bodo letališko mesto
V sejni sobi Občine Cerklje so minulo sredo predstavili zaključek projekta AirLED, v okviru  

katerega je zaživela tudi informacijska točka, namenjena potencialnim investitorjem za  
naložbe na območju brniškega letališča.

Partnerji v projektu AirLED (z leve): Barbara Špehar, Regionalna razvojna agencija Gorenjske (BSC Kranj), župan Franc Čebulj, 
Stanislav Bobnar, direktor aeroinženiringa Aerodrom Ljubljana, d. d., in Špela Bergant Zarnik z Občine Cerklje na Gorenjskem

Podjetniki in obrtniki, 
ki se predstavljamo  

v Novicah izpod Krvavca,  
vam želimo  

vesele praznike ter srečno  
in zdravja polno leto  

2015!
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Občina

Na podlagi sklepa upravnega odbora Društvo obrtnikov in podjetnikov (DOP) Cerklje objavlja naslednji

RAZPIS
Predmet razpisa: Podelitev nagrade za magistrsko ali diplomsko 
nalogo z naslovom Podjetništvo in obrt v cerkljanski občini 
Višina nagrade: Izbrana naloga se nagradi v višini 500 EUR (bruto), 
ki se izplača po predložitvi naloge in zaključenem študiju.  
Pogoji: Na razpisu lahko sodelujejo študenti ali absolventi, ki bodo v 
letu 2015/16 zaključili študij. Kandidati morajo k vlogi priložiti: 
Opis predloga naloge (dispozicija);
Izjavo, s katero kandidat soglaša z javno objavo naloge;

Izjavo, da bo kandidat nalogo predstavil na občnem zboru DOP-a ter 
po potrebi zainteresirani javnosti. 
Rok za oddajo je 28. 2. 2015. Opis predloga magistrske ali diplomske 
naloge sprejemamo po e-pošti: drustvo.dop.cerklje@gmail.com.
Izbor naloge bo izvedel upravni odbor 20 dni po zaključku razpisa in 
vse kandidate po e-pošti obvestil o izbrani nalogi. 

Cerklje, 20. 11. 2014 

Med svetniki polovica novih obrazov
Volivci so na lokalnih volitvah v začetku oktobra odločili, da že šesti mandat podelijo  

dosedanjemu županu Francu Čebulju, z delom pa je začel tudi novoizvoljeni 16-članski občinski svet  
Občine Cerklje na Gorenjskem.

Župan Franc Čebulj v družbi novoizvoljenih članov Občinskega sveta občine Cerklje na Gorenjskem

Svetniki so se na svoji konstitutivni seji zbra-
li natanko mesec dni po volitvah. Predsednica 
občinske volilne komisije Mojca Ropret jim je 
podala poročilo o poteku in izidu volitev, nato 
pa so tudi uradno potrdili svoje mandate. 

V občinski svet so bili torej izvoljeni: Franc 
Čebulj, Klavdija Frelih, Janez Korbar, Marija 
Slemc in Rajko Rozman (vsi Lista za razvoj vasi 
pod Krvavcem), Peter Preložnik, Marija Remic 
in Matevž Bohinc (vsi SDS), Marko Bolka, Ire-
na Ropret in Jaka Ciperle (Lista za vas), Miha 
Zevnik (SLS), Rok Mihelčič Potočnik (lista 
Tudi mi smo del vas), Luka Štumberger (Lista 
obrti, podjetništva in turizma), Stanislav Ber-
nard (SD) in Jože Ipavec (NSi). Ker je bil Franc 
Čebulj izvoljen za župana, se je svetniški fun-
kciji odpovedal, na tem mestu pa ga je nado-
mestila Andreja Bogataj. Med svetniki je osem 
novih imen, znižala se je tudi njihova povpreč-
na starost. Lista za razvoj vasi pod Krvavcem je 
obdržala pet mest, tudi SDS ima enako število 

svetnikov kot v prejšnjem mandatu, največ je 
pridobila Lista za vas, ki ima letos dva svet-
nika več, Lista obrti, podjetništva in turizma 
ima namesto dveh zdaj le še enega svetnika, 
NSI, SLS in SD ostajajo pri enem svetniku, na 
novo pa se je v občinski svet uspelo uvrstiti listi 
Tudi mi smo del vas. Že na prvi seji je bilo opa-
ziti oblikovanje neformalne opozicije, ki jo z 
osmimi svetniki sestavljajo predstavniki Liste 
za vas, SDS, liste Tudi mi smo del vas in liste 
podjetnikov.

V komisijo za mandatna vprašanja, volitve 
in imenovanja so bili imenovani Janez Korbar, 
Marko Bolka in Jože Ipavec. Po konstitutivni 
seji so se svetniki sestali še na izredni seji, ki je 
bila za javnost zaprta, minuli četrtek pa že tudi 
na drugi redni seji, na kateri so med drugim 
obravnavali osnutek proračuna za leto 2015, 
potrdili pa so tudi člane nadzornega odbora 
Občine Cerklje.

Jasna Paladin, foto: Gorazd Kavčič

Svetniki so potrdili dopolnitev občin-
skega odloka o družinskih prejemkih, in 
sicer v členu, ki ureja pravice uveljavljanja 
enkratne denarne pomoči za novorojence. 
Upravičenec do takšne pomoči ob rojstvu 
otroka je eden od staršev, pod pogojem, da 
sta upravičenec in novorojenec državljana 
RS in imata tako novorojenec kakor tudi 
eden od staršev na dan rojstva novorojenca 
prijavljeno stalno bivališče v občini Cer-
klje, po tej spremembi pa so upravičenci 
tudi tujci, ki imajo dovoljenje za stalno 
prebivanje in stalno prebivališče v občini 
Cerklje, njihov novorojenec pa prijavljeno 
stalno bivališče v navedeni občini v roku 
enega meseca po njegovem rojstvu. J. P.

Enkratna denarna pomoč  
za novorojence
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Srečno 2015Srečno 2015Srečno 2015

Se zvezdice iskrijo,
naj nas temne misli zapustijo,

za sreËo, zdravje, 
veselje in toplino ...
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V akciji zbrali več kot 100 ton nevarnih odpadkov
V mesecu oktobru smo tudi na območju občine Cerklje zbirali 
nevarne odpadke s posebno mobilno postajo. Brezplačno 
ste lahko oddali različne vrste nevarnih odpadkov. Akcija 
je potekala na območju vseh občin, kjer smo izvajalci javne 
službe ravnanja z odpadki. Na območju občine Cerklje smo 
zbrali približno 10 ton nevarnih odpadkov. 

Med nevarne odpadke sodijo odpadna zdravila, pralna in 
kozmetična sredstva, ki vsebujejo nevarne snovi, barve, laki, 
topila, lepila, škropiva, pesticidi, razne kemikalije, spreji, odpadno 
jedilno in motorno olje, masti, hladilna tekočina, akumulatorji, 
baterije, tonerji, neonske cevi …
Mednje sodi tudi embalaža, v kateri je bil izdelek z nevarnimi 
snovmi (embalaža barve, kemikalij …).

Na izdelku preverite, ali vsebuje nevarne snovi. Bodite pozorni 
na različna opozorila in navodila v obliki grafičnih simbolov: 
vnetljivo, zdravju škodljivo, eksplozivno, oksidativno, okolju 
škodljivo, strupeno, jedko.

Hvala, ker boste omogočili, da bodo nevarni odpadki končali na 
varnem.

Uvedba e-računov in računov na elektronski naslov
Z novim letom bomo nudili možnost poši-
ljanja računov za komunalne storitve v 
obliki e-računov ali računov na vaš elek-
tronski naslov. Obe obliki enakovredno 
nadomeščata račun v papirni obliki, kar 

pomeni do okolja prijaznejše poslovanje. 
Namesto klasičnega papirnega računa 
po navadni pošti se torej lahko odločite 
za prejemanje računov v svojo spletno 
banko ali elektronski naslov.

Na prejemanje e-računov za komunalne 
storitve se prijavite neposredno v svoji 
spletni banki.  Če pa želite prejemati račun 
v obliki pdf. na elektronski naslov, nam to 
sporočite na info@komunala-kranj.si.

Nevarne odpadke lahko oddate tudi med letom, in sicer 
v času odprtja zbirnega centra Cerklje. V centru odpadke 
sprejemamo ob petkih med 13. in 18. uro in ob sobotah 
med 8. in 13. uro.
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Aktualno

Na policiji se to obdobje ocenjuje kot eno 
izmed rizičnih obdobij, saj nas božično-novo-
letni prazniki s svojim decembrskim navdihom 
močno obremenijo.

Žal ne govorim o veselih dogodkih, raznih 
praznovanjih in druženju, ki si jih organizira-
mo v zasebnem življenju. Tukaj so mišljeni tudi 
tisti posamezniki ali skupine, ki poskušajo to 
naše prizadevanje za mir in red spodnesti. Vlo-
milci v tem času nikakor ne počivajo, saj izko-
riščajo odsotnost stanovalcev, ti pa prav tako ne 

poskrbijo za preventivne samozaščitne ukrepe. 
Že sama luč v kuhinji je določen podatek za tis-
tega, ki razmišlja o kaznivem dejanju. Nikar v 
teh prazničnih dneh ne zapuščajte stanovanja, 
ne da bi se prepričali, da so vrata zaklenjena 
in okna zaprta. Pojavljajo se tudi razni prepro-
dajalci posode in drugih artiklov, kar je zgolj 
prikrit ogled hiše in bližnje okolice za poten-
cialnega storilca – vlomilca. Bodite pozorni na 
vsako spremembo v okolju in se odzovite nanjo 
(dalj časa parkirano neznano vozilo, registrsko 
območje vozila iz drugih regij Slovenije, osebe 
imajo ob sebi večje torbe za prodajo artiklov 
...). Vse to je zgolj za ustvarjanje vtisa, da se 
prodaja.

V veselem decembru se ob praznovanjih 
popije tudi kakšen kozarček. Policisti ob tem 
opažamo, da je bilo v zadnjem obdobju veliko 
takšnih voznikov, ki so se v skupini dogovo-

rili o vozniku, ki ne uživa alkohola. Pohval-
no! Resnično opažamo spremembe na cesti, 
čeprav te še vedno niso zadovoljive in policisti 
ob tem stremimo k popolnosti. Veselje je lah-
ko neizmerno tudi brez alkohola, če pa že, do 
mere in ob organiziranem prevozu. Poostreni 
nadzori bodo seveda uperjeni v to, da se s ceste 
odstrani voznike, ki vozijo pod vplivom alko-
hola, ker povzročajo prometne nesreče in s tem 
slabo voljo nesrečnih naključij drugih udele-
žencev. Naj pripomnim, da je ob bližajočih se 

praznikih prepovedana uporaba pirotehnike, 
katerih glavni namen je učinek poka (petarde 
in podobno), dovoljena pa so sredstva, katerih 
glavni namen je svetlobni učinek (rakete in 
podobno), in sicer v času od 26. decembra 2014 
do 2. januarja 2015. Splošna prepoved uporabe 
pirotehnike ne glede na namen pa je pred bol-
nišnicami, domovi starejših občanov, v zaprtih 
prostorih, strnjenih delih naselja in podobno, 
kjer je urbano središče za zadrževanje ljudi.

Upajmo na najboljše in da nas bo zima, ki je 
po koledarju že prisotna, razveselila tudi s sne-
žno odejo in tako pripomogla k dobri zimski 
sezoni tudi na smučišču Krvavec. Želim vam 
varne praznike skozi celotni december in seve-
da polno zdravja ter uspehov v teh težkih časih, 
vsakemu posebej.  

Robert Šebenik,  
vodja policijskega okoliša

MODRI KOTIČEK

Petarde so prepovedane
Pa smo pri koncu … leta namreč. Vse prehitro čas beži in  

sploh se ne zavemo, kako za seboj puščamo odtise svojega življenja.  
Proti koncu leta se pregledujejo analize, pišejo poročila in  

ustvarjajo novi plani za prihodnje leto.

Robert Šebenik / Foto: Gorazd Kavčič

Četrtek, 25. decembra, ob 18. uri
Krvavec – plaža
TRADICIONALNA BOŽIČNA MAŠA 
NA KRVAVCU

Petek, 26. decembra, ob 10. uri
Štefanja Gora, cerkev sv. Štefana
SVETA MAŠA IN TRADICIONALNO 
ŽEGNANJE KONJ NA ŠTEFANOVO 
Organizacija: Konjeniško društvo Krvavec

Petek, 26. decembra, ob 18. uri
Cerkev sv. Janeza Krstnika na 
Zgornjem Brniku
VEČER BOŽIČNIH PESMI NOCOJ 
JE ENA LEPA NOČ, 
koncert Komornega moškega pevskega 
zbora Davorina Jenka Cerklje pod 
vodstvom Jožefa Močnika
Organizacija: Komorni moški pevski zbor 
Davorina Jenka Cerklje

Sobota, 27. decembra, ob 19. uri
Kulturni hram Ignacija Borštnika Cerklje
BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT 
GODBE CERKLJE, 
dirigent je prof. Tomaž Kukovič. 
Organizacija: KD Godba Cerklje

Sreda, 31. decembra, ob 20. uri
Domačija Vodnik Adergas
SILVESTROVANJE PRI VODNIKU 
z izbranim novoletnim menijem, zabava z 
ansamblom Leteči muzikanti 
Organizacija: Domačija Vodnik Adergas 

Petek, 9. januarja, ob 11. uri
Smučišče Krvavec
PRVENSTVO KROVCEV, KLEPARJEV IN 
TESARJEV V SMUČANJU
Prijave na dan tekme od 8. ure dalje ali prej 
na: silvester.oblak@gmail.com.
Organizacija: Sekcija krovcev, kleparjev in 
tesarjev Gorenjske

Sobota, 17. januarja, ob 19. uri
Nedelja, 18. januarja, ob 15. uri
Kulturni hram Ignacija Borštnika Cerklje
KOMEDIJA PLES V TRNOVLJAH
Organizacija: Dramska sekcija Pod Stražo

Pridržujemo si pravico do spremembe programa.
Zavod za turizem Cerklje
TIC – Turistično informativni center 
Petrovčeva hiša, Krvavška 1b, 4207 Cerklje na 
Gorenjskem
T: +386 4 28 15 822 
W: www.tic-cerklje.si 
E: info@tic-cerklje.si 
FB: www.facebook.com/ticcerkljenagorenjskem
Odprto: od ponedeljka do petka 8.00–18.00

KOLEDAR 
PRIREDITEV
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Župan je drugo najstarejšo občanko Cerkelj 
(že spomladi je sto let dopolnila Marijina sovaš-
čanka in sošolka Justina Vreček) počastil z veli-
kim šopkom, košaro dobrot, čajem in piškoti, ki 
se jih je slavljenka še posebej razveselila.

»Zob že dolgo nimam več, a na stara leta od 
vsega najraje dobro jem,« je nekoliko hudo-
mušno pripomnila in dodala, da ima najraje 
prav piškote, rada pa ima tudi potico, žgance 
in zelje ter kisel krompir, krhlje in hruške … 
Zadnjih šest let ji noge ne služijo več, zato se 
naokoli prevaža z vozičkom, zanjo pa skrbita 
predvsem soseda Vida Janhar in njen sin Miha, 
pa tudi negovalke, o prav vseh pa ima Marija 
Vertnik same lepe besede. »Včasih je živela 
izredno skromno, zdaj pa poskrbimo, da ji nič 
ne manjka. Kar si zaželi, ji skušamo ustreči,« 
pravi soseda Vida. Čeprav pri svojih stotih letih 
že slabše sliši, radia in televizije pa ne mara, je 
rada na tekočem z novicami. Sem in tja še pre-
bere kakšen časopis, prav vse jo zanima, zato 
obiske sprejme odprtih rok in z vsakomer rada 
poklepeta. Kot sama pravi: »Še vedno sem firb-
čna, pa čeprav stara!« Poročila se je pozno, že 
trideset let je vdova, izgubila pa je tudi sina, ki 
je pri 21 letih umrl v nesreči Adriinega letala na 

Korziki. »Raje kot 'fabriko' sem si izbrala delo 
na kmetiji, a to je bilo samo garanje. Nikoli ni 
zmanjkalo dela, a najraje sem bila na svežem 
zraku,« je povedala zbranim na občini, nato 
pa dobre volje pozirala tudi fotografu, kar pri 
starejših ni ravno pravilo. Že vse svoje življenje 

živi v Lahovčah, zato ne preseneča, da so njen 
visok jubilej, ki ga je praznovala 20. novembra, 
primerno počastili tudi njeni sokrajani. Gasil-
ci so ji na predvečer praznika postavili mlaj z 
veliko rožo, rojstni dan pa je nato praznovala v 
krogu svojih najbližjih. Jasna Paladin

Stoletnica Marija Vertnik
Pred dobrim mesecem dni je svoj stoti rojstni dan praznovala Marija Vertnik iz Lahovč, po domače Kovačeva 

Micka, že dan prej pa jo je v prostorih občine sprejel župan Franc Čebulj.

Ob visokem jubileju ji je veliko zdravja zaželel tudi župan Franc Čebulj. / Foto: Gorazd Kavčič

- VAR JE NJE INO XA
-  IZ DE LA VA IN MON TA ŽA OGRAJ IZ INO XA 

(ne rja ve če ga je kla)
- KLJU ČAV NI ČAR SKA DELA

Pra prot na Po li ca 18, 4207 Cer klje,  
tel./faks: 04/25 22 134, gsm: 041/608 798

FRANC ZOR MAN, s. p.

TR GO VI NA Z AV TO DE LI  
IN AV TO ME HA NIČ NE STO RIT VE

BraneDolinar

Poženik2,4207Cerklje,tel.:(04)2527030

servis viličarjev in traktorjev
Simon Zupanec s.p.

Ulica Antona Kodra 8, 4207 Cerklje

Tel., faks: 04 25 21 615, GSM: 031 648 917,e-pošta:serviltra@gmail.com

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

Izdelava pohištva, notranjih vrat in tapeciranje.

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

JerovšekPrimož,s.p.

Lahovče9,4207Cerklje
tel./fax:04/2522000

Cenjenim gostom želimo  
srečno novo leto in se priporočamo.Jaslice na ogledJaslice na ogled

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
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Praznični december

Tradicionalno razstavo jaslic, ki 
so jo organizirali člani Društva 
likovnikov Cerklje, Družinski in 
mladinski center Cerklje ter Občina 
Cerklje, so v Petrovčevi hiši odprli 
4. decembra, dogodek pa so združili 
še s prihodom svetega Miklavža in 
Miklavževim sejmom, ki je zaradi 
slabega vremena potekal kar v hiši.

V obeh nadstropjih je na ogled 
osemnajst postavitev jaslic štiri-
najstih avtorjev, osrednje mesto 
pa tudi letos zasedajo Cerkljanske 
jaslice, ki jih je ob pomoči članov 
Društva likovnikov Cerklje izdelal 
in postavil Avgust Starovašnik. Kot 
nam je povedal, je za izdelavo pora-
bil tri mesece, za samo postavitev 
pa tri dni, saj so jaslice razprostrte 
na kar devetih metrih miz. Na njih 
je mogoče prešteti več kot petdeset 
pastirjev in dvesto ovac, še posebno 
zanimivih pa je petnajst objektov, 

ki ponazarjajo znamenite stavbe 
občine – letos od Dvorij do Cer-
kelj. Poleg votline s sveto družino 
jaslice letos med drugim sestavljajo 

cerkev sv. Helene v Gradu, Jenkova 
rojstna hiša v Dvorjah, Petrovčeva, 
Hribarjeva in Premuzarjeva hiša v 
Cerkljah, Grad Strmol … Likovni-
ki so skupaj poslikali tudi ozadje, 
praznični prt pa je delo Marinke 
Štern.

Zbrani so na odprtju razstave 
lahko prisluhnili tudi Danieli Moč-
nik, ki je predstavila, kako so naši 
predniki jaslice pripravljali skozi 
zgodovino. »Cerkljanska farna cer-
kev hrani dvoje izredno znamenite 
jaslice. Cesar Jožef II. je že v začet-
ku svojega vladanja prepovedal 
postavljanje jaslic v cerkvah, kar 
je povzročilo propad morebitnih 
dotedanjih cerkljanskih jaslic. Po 

letu 1804, ko je Dunaj spet dovolil 
postavljanje jaslic, so zagotovo za 
novo cerkljansko cerkev Marijinega 
vnebovzetja nastale še ohranjene, 
sicer restavracije potrebne, omarič-
ne jaslice. Druge so odrske jaslice, 
katerih nastanek si je zamislil in 
izpeljal župnik Janez Černilec. Na 
prizorišče, ki ga predstavljajo kuli-
se in zvezdno nebo ter krajina iz 
naravnih elementov, so postavljene 
realistično oblikovane osebe: sv. 
družina, pastirji z ovcami, trije kra-
lji s kamelo ... Jaslične figure si je isti 
župnik omislil že pred vojno in jih s 
Tirolske uvozil. Nekaj let po drugi 
svetovni vojni si je zaželel za te lepe 
figure izpopolnjeno okolje. Od kod 
je dobil idejo, da bi nad pokrajino 
postavil severno nebesno stran, jo 
razsvetlil z zvezdicami, urejenimi 
tako, kakor so na sveti večer o pol-
noči? Kakor se dobro spomni Janez 
Močnik, je imel župnik v knjižnici 
knjigo Delajmo jaslice Nika Kureta 
iz leta 1941, v kateri je fotografija 
kopije odrskih jaslic slikarja Matev-
ža Langusa. Mogoče je prav tu eden 
od virov njegove zamisli,« je med 
drugim povedala Daniela Močnik.

Razstava jaslic bo v Petrovčevi 
hiši na ogled še vse do 6. januar-
ja, z njo pa tudi nekaj novoletnega 
okrasja, ki so ga izdelali otroci v 
osnovni šoli in Marijinem vrtcu.

Jasna Paladin, 
foto: Gorazd Kavčič

Jaslice od Dvorij do Cerkelj
V Petrovčevi hiši so tudi letos postavili Cerkljanske jaslice, ki jih je ob pomoči Ivana Kropivnika in drugih 

članov Društva likovnikov Cerklje izdelal Avgust Starovašnik.

Avgust Starovašnik ob svojih Cerkljanskih jaslicah

V Pristavi na Gradu Strmol je bila konec novembra na ogled 
tradicionalna razstava steklenih adventnih dekoracij z naslovom 
Advent v steklu Marjana Česna iz Velesovega, brez katere si mno-
gi adventnega obdobja ne predstavljajo več. Prav veliko zanimanje 
obiskovalcev iz vseh koncev Slovenije in mnoge spodbude, ki jih 
dobiva, so tisto, kar Česna navdihuje iz leta v leto. In tudi letos 
je dokazal, da mu idej še ni zmanjkalo. Razstavil je namreč sko-
raj štiristo adventnih aranžmajev. »Letošnja razstava je nastajala 
najdlje od vseh dosedanjih, saj sem s pripravami začel dobesedno 
takoj po zaključku lanske razstave. Prvič sem za vse skupaj porabil 
toliko časa, je pa tudi aranžmajev zato največ doslej. Verjetno jih 
nikdar več ne bo toliko, saj je razstava zame zelo velik zalogaj, tako 
finančno kot časovno. Zgolj za postavitev sem porabil teden dni, a 
čeprav sem še vsako leto pomisli, da je razstava moja zadnja, lahko 
že zdaj zatrdim, da bo na ogled tudi prihodnje leto,« nam je povedal 
Marjan Česen, ki je ves material za aranžmaje tudi letos v naravi 
nabral sam. Jasna Paladin, foto: Gorazd Kavčič

Že osmi Advent v steklu

Marjan Česen je tudi letos dokazal, da mu idej za adventne aranžmaje še ni 
zmanjkalo.

V Petrovčevi hiši so do 6. januarja na ogled tudi več kot dvesto let 
stare lesene jaslice Mihe Robida iz Apnega. Jaslice naj bi izdelal 
Mihov praprapraded Bartolomej Robida. Vsako leto jih je postavila 
Mihova babica, se spominja Miha, po njeni smrti pa je jaslice oče 
podaril sinu Mihu. J. Ku.

Na ogled tudi 200 let stare jaslice

Jaslice Mihe Robida so stare dvesto let.
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Za Vas izdelujemo razne kovinske 
izdelke oz. izdelke po naročilu:

DVORIŠČNA VRATA, STOPNICE,
INOKS OGRAJE, VARJENJE IN

MANJŠA POPRAVILA OZ. PREDELAVE

Janez Kveder s.p., Visoko 2 A, 4212 Visoko
e-pošta:info@panelo.si   °  www.panelo.so

gsm: 041 328 042

Vsem občanom in občankam 
občine Cerklje želimo  
vesele božične praznike  
in vso srečo ter zdravje  
v novem letu. Vesele praznike in srečno v letu 2015

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
to rek za pr to

Ke
rn

 M
a t

il d
a 

s.
p.

Sejalec je nagrada za inovativne dosežke 
v turizmu. S sejalcem so nagrajene tiste ino-
vacije, ki prispevajo k večji prepoznavnosti 
turistične ponudbe Slovenije. Letos se je naj-
prej med pet polfinalistov, kasneje med tri 
finaliste za naziv sejalec 2014, uvrstila tudi 
Večerja na zajli. Žal ni posegla po najvišjem 
mestu, vendar so sodelujoči pri projektu 
ponosni na uvrstitev v finale in njihovo uspe-
šno partnersko sodelovanje. 

Večerja na zajli je produkt Dvora Jezeršek, 
gostilne Krištof, krvavške žičnice s svojimi 
kabinami poskrbijo za mini zasebne resta-
vracije, ob zgornji postaji kabinske žični-

ce na Krvavcu brunarica Rozka za pridih 
domačnosti, folkloristi iz Cerkelj pa za pri-
jeten sprejem gostov in kulturni program. Z 
Večerjo na zajli ustvarjajo sodelujoči pose-
bno kulinarično dogodivščino, o kateri pri-
poveduje že samo ime projekta. Večerja na 
zajli je 4. julija praznovala prvi rojstni dan. 
Tomaž Bolka iz gostilne Krištof ugotavlja, 
da so s tem, ko so se pri projektu prepletli 
različni segmenti, na pravi poti – kar je poka-
zala tudi nominacija za letošnjega sejalca. 
»Zgodba se razvija naprej,« zaključi Bolka. 
In z nadaljevanjem v tej smeri ima gotovo 
svetlo prihodnost. Alenka Brun

Med najboljšimi za sejalca 2014  
tudi Večerja na zajli

Pozitiven odziv občanov na projekt Dedi-
ščina starih hišnih imen, ki ga sofinancira 
občina Cerklje in vodi RAGOR, lahko vidi-
mo skozi številčno močan obisk vsakega od 
treh organiziranih srečanj letošnjega leta. 
Sodelovanje vseh prisotnih je dokaz, da smo 
projekt vzeli za svojega in ga pozdravljamo. 
Občani smo ponosni na dediščino hišnih 
imen, ki v vseh vaseh občine živi še danes. 
Priimki se menjajo, hišna imena ostajajo sko-
zi stoletja ista. Hišna imena prepletajo med 

seboj ves ponos rodbine, toplino rodne hiše 
in ljubezen do domače zemlje. Na vse hiše, 
ki izpolnjujejo pogoje, bodo nameščene lon-
čene tablice z izpisom hišnega imena. Sebi 
in turistom bomo pokazali, da je dediščina 
starih hišnih imen v občini Cerklje še kako 
živa. Vse, ki bi o projektu želeli izvedeti več, 
naprošamo, da za dodatne informacije pokli-
čete na 04 581 34 16 ali pišete na klemen.
klinar@ragor.si. Vabljeni k odkrivanju dedi-
ščine naših krajev! Alojzija Korbar Tacar

Dediščina starih hišnih imen

Že prvi smučarski dan je smučišče obiska-
lo okoli 500 smučarjev. »Na Krvavcu so letos 
uvedli novo traso komercialne veleslalomske 
proge in test hitrosti smučarja, ki bo ob normal-
nih vremenskih razmerah obratovala vse dni v 
tednu. »S to novo progo smo sprostili progo št. 
7, ki je bila sicer do sedaj uporabljena za komer-
cialno progo. Na ta način bo proga št. 7, sicer 

lažje (modre) zahtevnosti, ves čas obratovanja 
smučišča namenjena prostemu rekreativnemu 
smučanju. Slednja s svojo konfiguracijo, ki je 
položnejša, predstavlja pridobitev za začetnike 
v območju štirisedežnice Tiha dolina,« nam 
je povedal Luka Vrančič iz RTC Krvavec in 
dodal, da so letos kupili tudi nov teptalni stroj, 
opravili večja vzdrževalna in obnovitvena dela 

na kabinski žičnici ter sedežnici Njivice 1 in 2, 
ki zdaj zagotavljajo še večjo stabilnost obrato-
vanja in varnost potnikov na njih, z dodatnimi 
savnami so prenovili wellness ponudbo v Hote-
lu Krvavec, obogatili so tudi gostinsko ponud-
bo na Plaži Krvavec ter vzpostavili novo splet-
no stran smučišča. Cene smučarskih vozovnic 
ostajajo enake kot lani. Jasna Paladin

Novosti na smučišču Krvavec
Na Krvavcu se je letošnja smučarska sezona uradno začela 12. decembra.
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Jenkovo leto

Slavni rojak bi bil zagotovo ponosen na 
bogato zborovsko in glasbeno ustvarjalnost, 
ki jo negujejo v njegovih rodnih Cerkljah. 
Na jubilejnem koncertu v spomin skladate-
lju Davorinu Jenku so namreč nastopili štirje 
domači zbori, oktet in najmlajši po času delo-
vanja, pihalni orkester. Poslušalci so na dobro 
obiskani prireditvi tako prisluhnili več kot sto 
pevkam, pevcem in mladim orkestrašem, ki 
skoraj v celoti prihajajo iz Cerkelj in okoliških 
vasi. Obletnico so cerkljanski kulturni delavci 
v letošnjem letu sicer zaznamovali z vrsto pri-
reditev, vrhunec pa je bil zadnjo novembrsko 
nedeljo v Kulturnem hramu Ignacija Borštnika 
nedvomno koncert z naslovom Blagor mu, ki 
se spočije. Nastopajoči so na njem predsta-
vili bogato glasbeno in še posebej zborovsko 
ustvarjalnost, ki ima v Cerkljah že dolgoletno 
domovinsko pravico, v program pa so uvrstili 
izbor pesmi, ki jih je na svoji dolgoletni ustvar-
jalni poti uglasbil Jenko. Ohranjenih je okrog 
štirideset skladb, ki jih je po večini napisal na 
besedila pomembnih slovenskih pesnikov, med 
katerimi zagotovo izstopata France Prešeren in 
Simon Jenko. Prav Davorin Jenko je bil prvi, 
ki je uglasbil Prešernovo Zdravljico, po zaslugi 
njegove glasbe pa je Naprej njegovega študent-
skega prijatelja Simona Jenka postala tudi prva 
slovenska pesem, prevedena v angleški jezik.

Spominski večer so s pesmijo Frana Cegnar-
ja Na grobih odprli pevci Komornega moškega 
pevskega zbora, ki nosi skladateljevo ime. Sim-
bolično, saj gre za eno njegovih najbolj znanih 
otožnic, s katero se je pred stotimi leti zbor 
Glasbene matice poslovil od skladatelja, ko so 
ga na ljubljanskih Žalah položili k zadnjemu 
počitku. Skladatelj Janez Močnik je v uvodnem 
nagovoru med drugim povedal, da je takratna 
oblast ob skladateljevem grobu prepovedala 
vsakršne govore, saj je Jenko po več kot štiride-
setih letih bivanja v Srbiji postal državljan Srbi-
je, države, ki je bila leta 1914 že globoko v vojni 
z njegovo takratno domovino Avstro-Ogrsko. 
Delegacija z županom Francem Čebuljem, 
Danijelo Močnik in Branetom Jagodicem je ob 
tem položila venec na spomenik skladatelju v 
središču Cerkelj.

Potem, ko je Komorni moški pevski zbor 
Davorina Jenka pod vodstvom Jožefa Moč-
nika med drugim izvedel še dve uglasbitvi 
Jenkovih pesmi, je v nadaljevanju navdušil 
Mladinski pevski zbor OŠ Davorina Jenka z 
zborovodkinjo Irmo Močnik, v nadaljevanju je 
na oder stopil še Cerkveni ženski pevski zbor 
Andreja Vavkna z Damijanom Močnikom. Kot 
naslednji na domačem odru je Šenturški oktet 
z umetniškim vodjem Brankom Jagodicem 
med tremi skladbami izbral tudi Prešernovo 
Zdravljico. Zanimivo je bilo slišati nekoliko 
drugačno izvedbo, kot je ta, ki je v uporabi kot 
državna himna.

Oktetu je na odru sledil Cerkveni Meša-
ni pevski zbor Andreja Vavkna z dirigentom 
Damijanom Močnikom, Godba Cerklje pa je 
vnesla nekaj borbenega duha in nežne melodije 
hkrati s skladbama Strunam in najbrž Jenkovo 
najbolj znano Naprej, zastava Slave! Ob zaklju-

čku je navdušil združeni zbor skoraj sto pevk in 
pevcev s priredbo znane pesmi Lipa in vrhun-
cem večera Zborom Ciganov iz opere Vračara. 
Več skladb je s klavirjem spremljala Damijana 
Božič Močnik, sicer ravnateljica cerkljanske 
osnovne šole, ki nosi skladateljevo ime.  

Skladatelj bi bil zagotovo navdušen nad boga-
to zborovsko in glasbeno tradicijo v Cerkljah, 
saj bi težko našli občino v Sloveniji s toliko pev-
ci na prebivalca. Še posebno velik prispevek pri 
zborovski dejavnosti in tudi k siceršnji kulturni 
sliki v občini velja pripisati širši družini Moč-
nik, ki na ta način s pevci in glasbeniki vseh 
generacij skrbi, da duh Davorina Jenka tudi sto 
let po njegovi smrti v njegovem kraju ostaja. 

Igor Kavčič

Nadaljujejo Jenkovo pot
Zadnjo novembrsko nedeljo so v Cerkljah s spominskim koncertom obeležili 100. obletnico smrti slovenskega 

skladatelja Davorina Jenka.

Na spominskem koncertu Davorinu Jenku v Cerkljah je nastopil tudi skoraj stočlanski združeni zbor cerkljanskih pevk in pevcev, ki sta ga izmenično vodila Irma in 
Damijan Močnik. / Foto: Matic Zorman

Venec na spomenik skladatelju, ki stoji sredi Cerkelj, 
so ponesli župan Franc Čebulj, vodja Šenturškega 
okteta Brane Jagodic in kulturna animatorka Danijela 
Močnik. / Foto: Matic Zorman

Komorni moški pevski zbor Davorina Jenka 
Cerklje v petek, 26. decembra, ob 18. 
uri vabi v cerkev sv. Janeza Krstnika na 
Zgornjem Brniku na večer božičnih pesmi 
ob živih jaslicah z naslovom Nocoj je ena 
lepa noč.
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Več kot sedemsto učencev vseh razredov iz 
osnovne in podružnične šole se je zjutraj zbralo 
v športni dvorani na skupni prireditvi, ki so jo 
posvetili jubileju. V kratkem kulturnem pro-
gramu so učenci predstavili življenje svojega 
rojaka in rezultate šolske ankete, ki je poka-
zala, da že najmlajši njegovo delo zelo dobro 
poznajo, zaigrali znano Naprej zastava slave, 
ki jo je uglasbil prav Jenko, nato pa vsi skupaj 
zapeli še njegovo najbolj znano skladbo Lipa 
zelenela je. »Zelo sem ponosna, da imamo na 
naši šoli takšne učence, kot ste vi. Pri likovnem 
pouku, glasbi, slovenščini, zgodovini in drugih 
predmetih ste se o Davorinu Jenku veliko pogo-
varjali. Tudi naši včerajšnji gostje iz Novega 
Sada niso mogli prehvaliti vaše poslušnosti na 
koncertu in učiteljev, ki vas pripravljajo na tak-
šne dogodke. Danes praznujemo sto let od Jen-
kove smrti, prihodnje leto pa bo še bolj veselo, 
saj bomo praznovali njegov 180. rojstni dan,« 
je zbrane nagovorila ravnateljica Damijana 
Božič Močnik in se tako dotaknila dogodka, 
ki so ga v sklopu praznovanja pripravili že dan 
prej. V Kulturnem hramu Ignacija Borštnika v 
Cerkljah je namreč potekal koncert solopevcev 
iz Novega Sada.

Na visok jubilej bo na šoli v Cerkljah odslej 
spominjal tudi Jenkov kotiček, ki so ga na 

zgornjem hodniku uredili učenci sobotne šole 
za radovedne. Jenkovo delo in življenje so pred-
stavili na časovnem traku skupaj s starimi foto-
grafijami in besedilom, skupaj z ravnateljico 

pa sta ga slavnostno odprla Anja iz POŽ Zalog 
in devetošolec Blaž. Po odprtju kotička so pri 
Jenkovem spomeniku položili še venec.

Jasna Paladin

Skupaj zapeli Jenkovo »Lipo«
V torek, 25. novembra, natanko sto let od smrti Davorina Jenka, so učenci in učitelji osnovne šole iz Cerkelj, ki 
nosi skladateljevo ime, in podružnične šole iz Zaloga pripravili skupno prireditev znanemu rojaku v spomin.

Pesem Lipa zelenela je je zapelo več kot sedemsto učencev in učiteljev. / Foto: Matic Zorman

OŠ Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem odslej bogati tudi Jenkov kotiček. 

Spominu na Davorina Jenka je bil posvečen tudi koncert skupine solopevcev iz 
Novega Sada. / Foto: OŠ Davorina Jenka Cerklje

Ob stoti obletnici smrti skladatelja  Davorina Jenka so člani KUD 
Pod lipo Adergas v soboto, 29. novembra, v dvorani v Adergasu 
pripravili spominski večer z naslovom Večer z Davorinom Jenkom. 
Sodelovali so domači Moški pevski zbor Fantje izpod lipe, otroški 
pevski zbor, glasbeniki in recitatorji, nastopili pa so tudi dramski 
igralci s prizori iz življenja Davorina Jenka. J. Ku.

Večer z Davorinom Jenkom  
v Adergasu

Večer so s pesmimi obogatili pevci skupine Fantje izpod lipe iz Adergasa.  
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V župnijski dvorani v Cerkljah je bila tri dni 
na ogled že tretja skupna razstava likovnikov iz 
Cerkelj in Naklega z naslovom Narodne v sliki, 
pesmi in besedi. 

Zamisel za razstavo, s katero bi združili 
slovensko ljudsko pesem, folkloro in likovno 
umetnost, se je porodila likovnikom v Naklem, 
lani pa so k sodelovanju povabili še člane Druš-

tva likovnikov Cerklje. »Za novo serijo slik z 
motivi iz narodnih pesmi smo se dogovorili že 
takoj po prejšnji razstavi. V Naklem so nare-
dili izbor narodnih pesmi, dogovorili smo se 
za enotno velikost slik, vse ostalo pa je delo 
vsakega likovnika posebej,« nam je na odprtju 
v Cerkljah povedal predsednik Društva likov-
nikov Cerklje Avgust Starovašnik. Na razsta-

vi je sodelovalo 24 slikarjev iz obeh društev, 
ustvarili so 33 slik, motive pa so tokrat iskali 
v 25 narodnih pesmih. Skladno z naslovom so 
v projektu sodelovali še pevci ljudskih pesmi – 
člani pevske skupine Klasje iz Cerkelj in Kvar-
teta Slavček z Loga pri Brezovici ter plesalci 
KD Folklora Cerklje.

Jasna Paladin, foto: Gorazd Kavčič

Narodne v sliki, pesmi in plesu
Člani Društva likovnikov Cerklje in Kulturnega društva Dobrava Naklo so konec novembra predstavili 

že svojo tretjo skupno razstavo.

Majda Koritnik, Milan Kolenko in Pavla Janežič iz KD Folklora Cerklje pred 
likovnimi deli

Člani društva likovnikov Cerklje so se znova pridružili projektu likovnikov iz 
Naklega.

Marta Bergant iz Vodic se je s slikanjem zares spoprijateljila šele pred 
približno dvema letoma, ko je razvila svoj likovni talent in se odločila 
za obiskovanje slikarske šole. Rezultat veselja do likovnega ustvarjanja 
so slike, večinoma manjših formatov in z njej značilnimi abstraktnimi 
motivi in živimi barvami, ki so tudi rdeča nit njenega ustvarjanja. 

»Slike so manjših formatov zato, ker sem začela slikati na kose odpa-
dnega materiala. Svoje izdelke sem pokazala prijateljem, ki so me 
pohvalili in spodbudili, da jih razstavim in tako pokažem še drugim. 
Zelo veliko sem jih že podarila, a veselje do slikanja je bilo vse večje, 
zato je bilo tudi slik čedalje več in skupaj smo se odločili za razstavo,« 

nam je povedala v Poženiku rojena Marta Bergant, ki si je za razstavo 
zato izbrala prav Petrovčevo hišo. Pravi, da ji žive barve dajejo energi-
jo, zato upa, da imajo tak vpliv tudi na vse, ki so jim njene slike všeč. 
Že njena prva samostojna razstava, ki jo je podprla tudi Občina Cer-
klje, pa je imela tudi dobrodelno noto. Celoten izkupiček od prodanih 
slik – razstavljenih je več kot sto del – ali dobrih 870 evrov je namreč 
podarila nekdanji sodelavki Lidiji iz Ljubljane za zdravljenje njene 
hudo bolne hčerke Hane. Dotacijo je v družbi slikarke Marte Bergant 
izbrani mamici minuli četrtek predal župan Franc Čebulj. 

Jasna Paladin

Žive barve za dober namen
V Petrovčevi hiši v Cerkljah je bila na ogled dobrodelna razstava Marte Bergant, ki je zbrani denar od 

prodanih slik podarila mamici Lidiji za zdravljenje njene hudo bolne hčerke Hane.

Župan Franc Čebulj ob predaji zbranega denarja mamici Lidiji Marta Bergant na svoji razstavi v Petrovčevi hiši / Foto: Primož Pičulin
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Likozar Iztok, s. p.,  
Trg Davorina Jen ka 6, Cer klje

Tel.: 04/2526-100,  
GSM: 041/646-494

Del. čas:   pon–pet.: 7.–18. ure, sob.: 7.–13. ure, ned.: 8.–11. ure

V prazničnem času nas obiščite v Cerkljah, kjer Vam po     
izredno ugodnih cenah nudimo sveže meso in mesne izdelke iz lastne 

proizvodnje (suho meso, mrežno pečenko, tatarski biftek ...).

Dodatne ugodnosti na KARTICO ZAUPANJA.

KAMNOSEŠTVO
Roman Šter, s. p.

Zg. Brnik 18
4207 Cerklje

Tel.: 04/25-26-720
Tel.: 04/25-26-725

GSM: 041/36-88-79

SIMONSODNIK,s.p.
Faks:04/2521090,GSM:031760594,www.sodnik.si

Zalog55,4207CerkljenaGorenjskem

70 let

TRGOVINA S KMETIJSKIM REPROMATERIALOM

CERKLJE, Ul. 4. oktobra 10, 4207 Cerklje
Tel.: 04/252 6 440, 04/252 6 444
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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
Dne 14. decembra je minilo 

natanko sto let od rojstva Frane-
ta Milčinskega - Ježka. V njegov 
spomin je cerkljanski bralno-štu-
dijski krožek Liberius v gostišču 
Jezeršek na Zgornjem Brniku pri-
pravil večer Ježkove poezije.

»Zbirki pesmi Preprosta lju-
bezen in Ljubezen naj gre vedno 
v cvet, ki štejeta več kot šeststo 
naslovov, sta nas prijetno presene-
tili. Že sama naslova zbirk povesta 
veliko, pravzaprav vse: preprosto, 
vsakdanje, večno. Če smo na 
svetu zato, da se učimo, je smisel 
vsega preprosta ljubezen. Prepro-
sta ljubezen od rojstva do smrti je 
življenje od otroštva do starosti, 
ki je neskončno igrivo, preprosto 
učljivo, polno izkušenj, nenehnega 
upanja, tihih hotenj, trpkih spoz-
nanj, milozvočnih in težkih besed, 
tudi mogočnih dejanj. Ježkova 
poezija sega od zemlje do neba, je 
iskriva in modra. Podarja vsem in 
nas uči preproste ljubezni. Samo 
to potrebuje naš planet. Morda je 

Ježek s svojimi besedili vizionar, 
prerok današnjega časa – kdo ve?« 
je Ježka tenkočutno predstavila 
predsednica Unescovega kluba 
Cerklje prof. Daniela Močnik.

Pisana množica udeležencev, 
polna prijetnih vtisov, je izvedela 

veliko o vsestranskem pesniku, 
satiriku, pevcu, igralcu, ki je delo-
val na področju lutk, igre, filma, 
popevke in recitalov. V svojih 
delih je izražal kritiko, tudi vizio-
narstvo, ter opozarjal na človekove 
pravice – prav v duhu nujnega pri-
zadevanja za človekove pravice je 
potekal sam literarni večer. Pa tudi 
v sproščenem, pozitivnem, opti-
mističnem vzdušju, kakršen je bil 
v svojem srcu ter ustvarjanju tudi 
sam Ježek. Kot je iskreno zapisala 
Lilijana Skubic: »Problemi so, kri-
vice so ... Kako rešiti vse to? Son-
čna ura dobro ve, šteti temnih ur ne 
sme – kaj zato, če temno danes je 
nebo, jutri zlato sonce bo.«

Samo Lesjak, 
foto: Matic Zorman

Ježkova preprosta ljubezen

Poezija Franeta Milčinskega - Ježka še vedno dokazuje, da je mogoče v surovem 
svetu ohraniti mero za človeško nežnost, strpnost in modrost smeha. 

V Ljubljani je 13. decembra potekalo srečanje članov Združenja 
za esperanto, in sicer kot spominska slovesnost ob obletnici Reso-
lucije o esperantu in Zamenhofovi rojstnodnevni obletnici. Uvodni 
nagovor je imel Janez Jug, nato pa je med drugimi spregovorila tudi 
Nika Rožej o svoji 92-letni mami Sonji Tavčar, srčni esperantistki, 
ki pravi, da je esperanto jezik ljubezni in srčnosti. Janez Zadravec je 
opozoril na širši prostor in leta 1948 sprejeto deklaracijo o človeko-
vih pravicah, v kateri 19. člen govori o pravici do svobode mišljenja, 
izražanja, širjenja informacij. A kaj, ko si ta člen različno razlagamo. 
Ob tem pa je najobčutljivejši del pretok informacij. V vseh točkah 
je še vedno prisotno vprašanje jezika – enotni termini za sodstvo, 
računalništvo. Navsezadnje je esperanto nastal zaradi družbenih 
potreb. Kako naprej? Z navdušenjem smo pozdravili nove prevode 
slovenske poezije v esperanto. Tomaž Longyka, odlični strokovnjak 
za esperanto, ki je letos že gostoval tudi v Cerkljah, obožuje opus 
Antona Aškerca, enega največjih evropskih piscev balad, ki obrav-
nava splošne človekove situacije in jih tudi lapidarno rešuje. Med 
novostmi je Balado pri sankta Marteno (Balada o sv. Martinu): U, 
tiu vintro! Lupoj cent! Ne venos mi sub la tegment'. (Uh, kaka zima! 
Sto volkov! Nocoj ne pridem živ pod krov.)  Daniela Močnik

Srečanje Združenja za esperanto
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Kako težko pričakovana je bila nova igra čla-
nov Dramske sekcije Pod Stražo, je dokazala 
oba dneva do zadnjega polna dvorana Kultur-
nega hrama Ignacija Borštnika v Cerkljah, prav 
nič manjša pa niso bila pričakovanja samih 
igralcev, ki smo jih obiskali tik pred premier-
nim nastopom.

»Malce nas že stiska in bolj, ko se bo dvorana 
polnila, huje bo,« so nam priznali, a treme ni 
bilo slutiti niti za hip, ne ob zadnjih napotkih 
režiserke Brede Žargaj ne v garderobi, ko si je 
bilo treba urediti pričeske. Še več, nalezljiva 
dobra volja in smeh sta se med njimi širila že 
mnogo prej, predno so se prižgale odrske luči. 
Da so se zabavali ves čas vaj, ni dvomiti, a ven-
darle je projekt precej zahtevnejši, kot se morda 
zdi na prvi pogled. »Letos smo bili res zelo prid-
ni in sploh nismo imeli nobenega pravega počit-
ka. Takoj po zaključku projekta Slovenec moj, 
zapoj z menoj, v okviru katerega smo predstavi-
li planšarstvo na Krvavcu, smo staknili glave in 
izbrali novo igro. Že pred poletjem so bile vloge 
razdeljene, poleti smo začeli z bralnimi vajami 
v krajevnem domu v Poženiku, jeseni pa smo 
se dogovorili z občino in se oktobra preselili na 
oder Kulturnega hrama Ignacija Borštnika, kjer 
so vaje postale res tiste prave,« nam je poveda-
la režiserka Breda Žargaj in dodala, da so tudi 
tokratno komedijo v treh dejanjih prilagodili 
lokalnemu okolju in tudi jeziku. Za priredbo je 
bila letos zaslužna Mira Gerkman, ki je v delu, 
povzetem po ljudski igri Cvetka Golarja, upo-
rabila domačo, cerkljansko govorico, ki pa je 
znana večinoma le še starejši generaciji. 

In kakšna je zgodba? Gospodarju domačije je 
v roke prišlo pismo, sicer namenjeno njegove-
mu sinu, situacija se zaplete, oče se pred 'ta mla-
do' želi postaviti, ona pa si naredi načrt, kako 
ga bo zmešala oz. utrdila, da bo sprevidel, da 

'ta star' in 'ta mlada' ne gresta skupaj. Zaplet, 
razplet, vmes pa obilica smeha, za katerega je 
poskrbela več kot dvajsetčlanska zasedba. V 
glavni vlogi se je izkazal Matija Koritnik, nje-
govega sina Lojzeta je zaigral Aleš Gerkman, 
njegovo sestro Polono Mira Gerkman, Maja-
rončkova Mica je bila Bernarda Zevnik, Pet-
elinova Mina Majda Novak, Selanova Metka 
Saša Gerkman, Poldko je zaigrala Anja Šenk, 
soboslikarja Toneta Miro Štern, kot mož in 
žena sta se ujela Davor in Jerneja Novak, pred-
sednik društva Mladost je v igri Peter Prelož-
nik, birt Tone Preložnik, godca pa Jože Teran 
in Vido Grilc. Da je tudi po tehnični plati vse 
potekalo tako, kot je treba, sta poskrbeli šepe-

talki Andreja Štern in Veronika Grilc, kulise 
so delo Mira Šterna, Toneta Preložnika, Jožeta 
Terana in Rafka Gerkmana, za luči sta skrbela 
Peter Preložnik in Vido Frantar, za glasbo pa 
Jože Teran.

Igro bodo na cerkljanskem odru znova pono-
vili 17. in 18. januarja, za zdaj potrjeno pa je 
tudi že gostovanje v Dvorani na Češnjici v 
Železnikih, kjer bodo nastopili 21. februarja. 
Člani Dramske skupine pod Stražo vsem obča-
nom in gledalcem njihovih predstav v prihaja-
jočem letu, ki bo za njih jubilejno, želijo sreče, 
uspehov in zadovoljstva, predvsem pa zdravja 
in dobre volje tudi v njihovi družbi.

Jasna Paladin, foto: Matic Zorman

Ples v Trnovljah
Takšen naslov nosi nova komedija v treh dejanjih, ki so jo konec novembra premierno uprizorili člani 
Dramske sekcije Pod Stražo KD Davorin Jenko Cerklje. Smeha na premieri in ponovitvi dan za tem 

ni manjkalo, zdaj so na vrsti gostovanja.

Igralci Dramske sekcije Pod Stražo z režiserko Bredo Žargaj na premieri Plesa v Trnovljah

Septembra je Bralni študijski krožek Liberius pri Unescovem klubu 
Cerklje s sodelovanjem domačih pevskih zborov (MPZ OŠ Davori-
na Jenka, Šenturški oktet, CŽZ Andreja Vavkna, KMoPZ Davorina 
Jenka) in z gosti Glasbene šole Kranj (učenca solopetja z mentorico 
mag. Francko Šenk ter korepetitorko Katjo Frelih Dobrovoljc), pia-
nistoma Evo Žlebir in Gašperjem Jerebom ter člani Trobilnega kvar-
teta KD Godba Domžale pripravil spominsko prireditev, na kateri 
smo z besedo, pesmijo in glasbo počastili življenje in delo rojakov, 
ustvarjalcev cerkljanske dediščine, ki je nikakor ne smemo prezreti. 
In prav ob letošnjih dnevih evropske kulturne dediščine je bila pri-
ložnost, da ob izzivih sodobnega časa med mladimi širimo zavest o 
domačijskem in jih spodbujamo k ohranjanju le-tega za prihodnost. 
Tako smo z izbranim koncertnim programom počastili spomin na zbi-
ralca in zapisovalca ljudskega blaga Matevža Ravnikarja Poženčana, 
izumitelja fotografije na steklo in pesnika Janeza Puharja, učitelja in 
skladateljev vokalne in instrumentalne glasbe Leopolda Cveka, Fran-
ceta Kimovca in Davorina Jenka kot osrednje osebnosti spominskega 

koncerta. V program je bil vključen tudi Andrej Vavken, dolgoletni 
cerkljanski učitelj, organist in skladatelj številnih zborovskih kompo-
zicij, mnogih z odlično orgelsko/klavirsko spremljavo. Prireditev so 
sklenili domžalski gostje, ki so prvič izvedli Janeza Močnika Veseli 
rondo na teme Andreja Vavkna in Cerkljansko koračnico, za katero je 
skladatelj Močnik uporabil eno Vavknovo in eno svojo temo. 

Posebni gostji prireditve sta bili Damijana Pečnik kot slavnostna 
govornica in predstavnica Zavoda za varstvo kulturne dediščine RS 
ter dr. Mladena Prelić z Etnografskega inštituta Srbske akademije zna-
nosti in umetnosti iz Beograda kot raziskovalka življenja Davorina 
Jenka v dveh domovinah Srbiji in Sloveniji. 

Ob tej priložnosti je ob podpori Občine Cerklje, Andragoškega cen-
tra Slovenije ter Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport izšla 
publikacija Naša dediščina s koncertnim programom ter prispevki 
Prelićeve o Davorinu Jenku, Janeza Močnika o znamenitem cerkljan-
skem kvartetu ter študija Blaža Močnika o lokalizaciji in dataciji 
nastanka cerkljanskih puharotipij.  Daniela Močnik 

Naša dediščina
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27.

P	O	R	O	Č	I	L	O
o	izidu	rednih	lokalnih	volitev	za	župana	in	za	člane	

občinskega	sveta
Občine	Cerklje	na	Gorenjskem,	ki	so	bile	dne	5.	oktobra	2014

Občinska volilna komisija Občine Cerklje na Gorenjskem je na podla-
gi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - ura-
dno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12) in na podlagi zapisnikov 
o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja za župana in 
člane občinskega sveta z volitev 5. oktobra 2014 na 5. redni seji dne 
7.10.2014 ugotovila:

I.

Na rednih lokalnih volitvah z dne 5. oktobra 2014 je imelo pravico 
glasovati 5.860 volivcev.

Skupaj je glasovalo 2.831 volivcev ali 48,31%, od tega 2.810 na voli-
ščih, predčasno 21 volivcev in po pošti 0 volivcev.

II.

Za župana občine Cerklje na Gorenjskem je bilo oddanih 2.831 gla-
sovnic. 

Neveljavnih glasovnic je bilo 73, veljavnih pa 2.758 glasovnic. 

Posamezni kandidati za župana so dobili naslednje število glasov:

FRANC	ČEBULJ	 1.866	glasov	 67,66	%
JANI	PODREPŠEK	 677	glasov	 24,55	%
BOŠTJAN	ROBAS	 215	glasov	 7,80	%

Občinska volilna komisija je na podlagi 107. člena Zakona o lokalnih 
volitvah ugotovila, da je za župana Občine Cerklje na Gorenjskem že 
v prvem krogu izvoljen:

FRANC	ČEBULJ,	roj.	21.	08.	1952,	Adergas	št	27,	
Cerklje	na	Gorenjskem.

III.

Za člane občinskega sveta Občine Cerklje na Gorenjskem je bilo 
oddanih 2.831 glasovnic, od tega je bilo veljavnih 2.718, neveljavnih 
pa 113 glasovnic.

Liste so dobile naslednje število glasov:

Zap.št. Ime liste  Št. glasov % glasov
 1  SLOVENSKA DEMOKRATSKA 
  STRANKA 416 15.31  
 2 LISTA ZA VAS 415 15.27  
 3 LISTA ZA RAZVOJ VASI 
  POD KRVAVCEM 707 26.01  
 4 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 264 9.71  
 5 DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA 
  UPOKOJENCEV SLOVENIJE 131 4.82  
 6 LISTA TUDI MI SMO DEL VAS 138 5.08  
 7 LISTA OBRTI PODJETNIŠTVA IN 
  TURIZMA 248 9.12  
 8 SOCIALNI DEMOKRATI 137 5.04  
 9 NOVA SLOVENIJA - 
  KRŠČANSKI DEMOKRATI 262 9.64  

Glede na število osvojenih mandatov ter ob upoštevanju, da nihče od 
kandidatov v skladu z določbami 86. člena Zakona o lokalnih volitvah 
ni dobil dovolj preferenčnih glasov, so bili za člane občinskega sveta 
Občine Cerklje na Gorenjskem izvoljeni:

Lista:	1	-	SLOVENSKA	DEMOKRATSKA	STRANKA 

 1 Peter Preložnik  
 2 Marija Remic  
 3 Matevž Bohinc  

Lista:	2	-	LISTA	ZA	VAS

 1 Marko Bolka  
 2 Irena Ropret  
 3 Jaka Ciperle  

Lista:	3	-	LISTA	ZA	RAZVOJ	VASI	POD	KRVAVCEM

 1  Franc Čebulj  
 2 Klavdija Frelih  
 3 Janez Korbar  
 4 Marija Slemc  
 5 Rajko Rozman  

Lista:	4	-	SLOVENSKA	LJUDSKA	STRANKA

 1 Miha Zevnik  
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Lista: 5 - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV 
SLOVENIJE

Št. izvoljenih:  0 

Lista: 6 - LISTA TUDI MI SMO DEL VAS

 1 Rok Mihelčič Potočnik  

Lista: 7 - LISTA OBRTI PODJETNIŠTVA IN TURIZMA

 1 Luka Štumberger

Lista: 8 - SOCIALNI DEMOKRATI

 1 Stanislav Bernard  

Lista: 9 - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI

 1 Jože Ipavec  

Številka: 041-08/2014-110     
Datum:  7.10.2014 

 PREDSEDNICA
 OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE 
 Občine Cerklje na Gorenjskem
 Mojca Ropret, univ. dipl. prav., l.r.

28.

Na podlagi 37.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, ZLS-UPB2 ter št. 27/08, 
76/08, 79/09 in 51/10), 30. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, ZLV-UPB3 ter št. 
45/08) in 22. člena Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni 
vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 3/2010) je Občinski svet 
Občine Cerklje na Gorenjskem na 1. seji, dne  5.11.2014, sprejel 
naslednji

S K L E P 

o potrditvi mandata nadomestnemu članu Občinskega sveta 
Občine Cerklje na Gorenjskem

1. člen

Člana Občinskega sveta Občine Cerklje na Gorenjskem Franca 
Čebulja, ki mu je zaradi nezdružljivosti funkcij prenehal mandat, nado-
mesti Andreja Bogataj, Spodnji Brnik 40,  kot šesta kandidatka z Liste 
za razvoj vasi pod Krvavcem.

2. člen

Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja.
Objavi se v Uradnem vestniku Občine Cerklje na Gorenjskem.

Številka: 032-05/2014-01
Datum: 5.11.2014      
   
 Občina Cerklje na Gorenjskem
 Župan
 Franc Čebulj, l.r.

29.

Na podlagi 21. člena Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 
94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 - 
ZUJF) in 16. člena Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni ves-
tnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 3/10), je občinski svet Občine 
Cerklje na Gorenjskem na svoji 2. redni seji, dne 18.12.2014 sprejel  

O D L O K
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O DRUŽINSKIH 

PREJEMKIH V OBČINI CERKLJE NA GORENJSKEM

1. člen

V Odloku o družinskih prejemkih v Občini Cerklje na Gorenjskem (Ura-
dni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 5/06, 3/09 in 1/14) se 
1. alineja 4. člena odloka spremeni tako, da se glasi: 

»Upravičenec do enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka je eden 
izmed staršev pod pogojem, da sta upravičenec in novorojenec oba 
državljana Republike Slovenije in imata tako novorojenec kakor eden 
izmed staršev na dan rojstva novorojenca prijavljeno stalno bivališče 
v Občini Cerklje na Gorenjskem, ter tujci, ki imajo dovoljenje za stalno 
prebivanje in stalno prebivališče v Občini Cerklje na Gorenjskem, nji-
hov novorojenec pa prijavljeno stalno prebivališče v navedeni občini v 
roku enega meseca po njegovem rojstvu.«

2. člen

Ostala določila odloka ostanejo nespremenjena.

3. člen

Ta odlok se objavi v Uradnem Vestniku Občine Cerklje na Gorenjskem 
in začne veljati naslednji dan po objavi. 

Številka: 032-05/2014-09
V Cerkljah, dne 18.12.2014

 Občina Cerklje na Gorenjskem
 ŽUPAN
 Franc Čebulj l.r.

30.

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 
79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) in Sta-
tuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št.:   3/2010) je Župan Občine Cerklje na Gorenjskem 
dne 04. 12. 2014  sprejel

SKLEP O ZAČASNEM FINANCIRANJU
OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM V OBDOBJU 

JANUAR – MAREC 2015

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina sklepa)

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Cerklje 
na Gorenjskem  (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 
31. marca 2015 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financi-
ranja).
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2. člen
(podlaga za začasno financiranje)

Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2014. 
Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih  izdatkov 
občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, 
št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B; v 
nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Cerklje na Gorenj-
skem za leto 2014 (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št.: 
1/2014, 4/2014; v nadaljevanju: odlok o proračunu).

2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA

2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter 
odhodki in  izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih 
zneskih:

A.	 BILANCA	PRIHODKOV	IN	ODHODKOV	 

Skupina/podskupina kontov  

 I.	SKUPAJ	PRIHODKI	(70+71+72+73+74+78) 1.401.795
 TEKOČI	PRIHODKI	(70+71) 1.223.093
70 DAVČNI PRIHODKI 1.116.609
 700 Davki na dohodek in dobiček 1.026.548
 703 Davki na premoženje 24.136
 704 Domači davki na blago in storitve 65.925
71 NEDAVČNI PRIHODKI 106.485
 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 63.270
 711 Takse in pristojbine 822
 712 Denarne kazni  7.522
 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 8.404
 714 Drugi nedavčni prihodki 26.467
72 KAPITALSKI PRIHODKI 0
 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 0
 722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega 
 premoženja 0
73 PREJETE DONACIJE 0
 730 Prejete donacije iz domačih virov 0
  
74 TRANSFERNI PRIHODKI 178.701
 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih 
 institucij 48.022
 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 
 iz sredstev proračuna Evropske unije  130.679
 II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 888.265
40 TEKOČI ODHODKI 250.789
 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 46.257
 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost  7.012
 402 Izdatki za blago in storitve 177.444
 403 Plačila domačih obresti 20.000
 409 Rezerve 77
41 TEKOČI TRANSFERI 389.203
 410 Subvencije 22.469
 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 292.944
 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 1.502
 413 Drugi tekoči domači transferi 72.288
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 248.272
 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 248.272
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 0
  
 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, 
 ki niso proračunski uporabniki 0
  
 III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK  
 (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) 513.530

B.	 RAČUN	FINANČNIH	TERJATEV	IN	NALOŽB  
Skupina/Podskupina kontov   

 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN 
 KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 0
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0
 750 Prejeta vračila danih posojil  0
 751 Prodaja kapitalskih deležev 
 752 Kupnine iz naslova privatizacije 
 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
 KAPITALSKIH DELEŽEV  (440+441+442+443) 388.616
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
 KAPITALSKIH DELEŽEV 388.616
  
 441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 388.616
  
 VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA  
 IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) -388.616
  
C.		 RAČUN	FINANCIRANJA  

Skupina/Podskupina kontov  

 VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0
50 ZADOLŽEVANJE 0
 500 Domače zadolževanje 0
 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 75.000
55 ODPLAČILA DOLGA 75.000
 550 Odplačila domačega dolga 75.000
  
 IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
 NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 49.914
 X.	NETO	ZADOLŽEVANJE	(VII.-VIII.) -75.000
  XI. NETO FINANCIRANJE (VI+X.-IX.) -513.530

V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine 
povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 
43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v 
začasnem financiranju.

3. člen
(posebni del proračuna)

Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni prora-
čunskih postavk - podkontov  in so priloga k temu sklepu ter se objavijo 
na spletni strani občine.

3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA

4. člen
(uporaba predpisov)

V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega finan-
ciranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje 
proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna 
Republike Slovenije in odlok o proračunu.

5. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)

V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki pre-
vzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v 
proračunu preteklega leta. 

Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja pre-
vzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta 
samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določene-
ga v posebnem delu proračuna. 

Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na 
podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
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4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA 
     FINANCIRANJA

6. člen
(obseg zadolževanja občine)

V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži do višine, ki 
je potrebna za odplačilo glavnic dolga v tekočem proračunskem letu. 

6. KONČNA DOLOČBA

7. člen
(uveljavitev sklepa)

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem Vestniku Obči-
ne Cerklje na Gorenjskem, uporablja pa se od 1. januarja 2015 dalje.

Številka: 032-01/2014-25
Kraj, datum: 04. 12. 2014

 OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM
 ŽUPAN
 FRANC ČEBULJ, l.r.

31.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 
94/07– ZLS - UPB2, 27/2008 Odl.US, 76/2008, 100/2008 Odl.
US, 79/2009, 14/2010 Odl.US, 51/2010, 84/2010 Odl.US), 21. čle-
na Zakona o graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 102/2004 ZGO1-UPB1, 
(14/2005 popr.), 92/2005-ZJC-B, 93/2005-ZVMS, 111/2005 Odl.
US, 120/2006 Odl.US, 126/2007, 57/2009 Skl.US, 108/2009, 
61/2010-ZRud-1 (62/2010 popr.), 20/2011 Odl.US),  3. in 39. člena 
Zakona o cestah (Ur. l. RS, št. 109/2010), 7. člena Statuta Občine 
Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenj-
skem, št. 3/2010), 2. in 7. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest 
v Občini Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 4/2009 in 3/2014) je Občinski svet Občine Cerklje 
na Gorenjskem na svoji 2. redni seji dne 18. 12. 2014, sprejel naslednji 

S K L E P
O RAZGLASITVI ZEMLJIŠČA ZA GRAJENO JAVNO DOBRO

1.

Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobi naslednje 
zemljišče

-   parcela št. 542/8 k.o. 2118- CERKLJE (ID 3113556), površina 
252 m2.

2.

Pri nepremičnini iz 1. točke tega sklepa se v zemljiški knjigi pri lastniku:
Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje 
na Gorenjskem, matična številka: 5874670, zaznamuje:
»grajeno javno dobro lokalnega pomena – občinska cesta«.

3.

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Cerklje na Gorenjskem 
in začne veljati naslednji dan po objavi. 

Številka: 032-05/2014-06
Datum:   18.12.2014
 Občina Cerklje na Gorenjskem
 ŽUPAN
 FRANC ČEBULJ, l.r.

32.

Na podlagi 18. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega 
zemljišča Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Gorenjske, 
št. 41/98, Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem,  št. 4/2002 
in 4/2003) in 7. člena statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni 
vestnik Cerklje na Gorenjskem, št. 3/2010),  je občinski svet Občine 
Cerklje na Gorenjskem na svoji 2. redni seji dne 18. 12. 2014 sprejel 
naslednji 

S K L E P

O VREDNOSTI TOČKE ZA DOLOČITEV VIŠINE NADOMESTILA 
ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA 

NA OBMOČJU OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM 
ZA LETO 2015

1. člen

Vrednost točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča na območju občine Cerklje na Gorenjskem  za leto 2015 
znaša  0,0008471 €/m2 mesečno.

2. člen

Ta sklep velja z dnem sprejema na občinskem svetu, objavi se v Ura-
dnem vestniku Občine Cerklje na Gorenjskem, uporablja pa se od 01. 
januarja 2015.

Številka: 032-05/2014-07
Datum:   18. 12. 2014
 Občina Cerklje na Gorenjskem
 ŽUPAN
 FRANC ČEBULJ, l. r.

33.

Na podlagi 7. člena statuta občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni 
vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem št. 3/2010) je občinski svet na 
2. redni seji dne 18. 12. 2014 sprejel naslednji 

SKLEP
O VREDNOSTI GRADBENE CENE STANOVANJSKIH HIŠ, 

STANOVANJ IN DRUGIH NEPREMIČNIN V OBČINI CERKLJE 
NA GORENJSKEM za leto 2015

 
1. člen

S tem sklepom se določi gradbena cena koristne stanovanjske  povr-
šine, ki je element za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in 
stanovanj ter drugih nepremičnin.

Povprečna gradbena cena za m2  stanovanjske površine na območju 
Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2015  znaša za:
- naselje Cerklje 872,59 €
- ostala naselja 837,72 €

2. člen

Ta sklep velja z dnem sprejema na občinskem svetu, objavi se v Ura-
dnem vestniku Občine Cerklje na Gorenjskem, uporablja pa se od 
01. 01. 2015.

Številka: 032-05/2014-08
Datum:   18. 12. 2014

 Občina Cerklje na Gorenjskem
 ŽUPAN
 FRANC ČEBULJ, l. r.
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KUD Pod lipo Adergas
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Številni obiskovalci, ki so napolnili dvorano v Adergasu, so bili 
navdušeni nad vsemi, tako kislimi kot sladkimi izdelki gospodinj za 
zimske dni, kot tudi nad bogatim kulturnim programom, ki so ga pri-
pravili člani domačega kulturnega društva. Za razstavo in pokušino 
so gospodinje pripravile vse, kar so letos pripravile doma za ozimnico. 
Mize so bile polne najrazličnejših dobrot iz »špajze«. Predstavile so 
ozimnico, okusne marmelade iz najrazličnejšega sadja, tudi iz kivija, 
kutine in kakijev, sokove in likerje, posušeno sadje, domače žganje, 
jabolčni kis, zdravilna zelišča, domače salame, potice, kruh, pečen v 
krušni peči, piškote, najrazličnejše paštete … Na prireditvi je sode-
lovalo 25 gospodinj.

Za odlično organizacijo, izvedbo in vodenje prireditve je bila števil-
nih pohval deležna Angelca Maček. Z nasveti je sodeloval tudi priz-
nani kuhar Jože Bukovinski, ki je predstavil jedi iz doma pridelane 
tatarske ajde, kot so ajdovi štruklji z orehi in borovnicami. Kot je pove-
dal Bukovinski, redno uživanje proizvodov iz tatarske ajde v zmernih 
količinah odganja raka iz telesa oziroma zmanjšuje rakava obolenja, 
znižuje krvni tlak in tudi sladkor v krvi.  Janez Kuhar

Dobrote iz »špajze«
Člani KUD Pod lipo iz Adergasa in gospodinje iz vasi pod Krvavcem so sredi novembra  

pripravili prireditev Pokukajmo v špajzo.

Dobrote so ponudile tudi (od leve): Anica Maček, po domače Virškova,  
Angelca Maček, Blejčeva, obe iz Adergasa, in Angeli Rozman, Slemčeva iz 
Praprotne Police.

Da znajo družine pod Krvavcem še vedno 
ubrano peti, so dokazale v soboto, 18. oktobra, 
v nabito polni dvorani Kulturno umetniškega 
društva Pod lipo Adergas. 

Prireditev Družina poje so v Adergasu pripra-
vili že četrtič. Prepevalo je devet družin in več 
skupin ter posameznikov, skupaj 68. Družine 
so prepevale ponarodele, stare ljudske in tudi 
cerkvene pesmi, za kar so bile nagrajene z dol-
gim aplavzom. Prireditev je zelo dobro vodi-
la Angelca Maček. Dejala je: »Dragocena je 
naša ljudska dediščina, zato naj se to bogastvo 
ohranja in predaja naslednjim rodovom. Pesmi 

so prepevali tako na družabnih prireditvah, 
gostijah in družinskih praznovanjih. Korenine 
ljudskega petja pa segajo daleč do naših ded-
kov in babic. Nekoč so si ljudje trdo kmečko 
življenje olajšali s petjem.« Ubrano so zapele 
družine Sirc, Maček, Plevelove sestri Jelka in 
Brigita ter brat Štefan, bratje Kosirnik, Rekar-
jevi, Vidmarjevi in Pristavovi, sestre Lombar 
iz Babnega Vrta in drugi. Ko so Sirčevi otroci 
– Žan na harmoniki, Vesna na citrah in Rudi 
na kitaro – zaigrali Slakovega Čebelarja, je 
zapela vsa dvorana. Zakonca Rekar sta navdu-
šila z igranjem na diatonično harmoniko in na 

bršlinov list. Najštevilnejša je bila 17-članska 
družina Vreček iz Zgornjega Brnika, zadnji pa 
so se predstavili Fantje izpod lipe iz Adergasa. 
Zbor desetih pevcev vodi Nancy Sirc, zapeli 
pa so En hribček bom kupil in Žena me krega. 
Nastopili so tudi glasbeniki ter pevci in pevke 
iz Trboj, Babnega Vrta in Šenčurja. Vsi pevci 
in obiskovalci v dvorani pa so skupaj ob koncu 
prireditve zapeli pesem Pod rožnato planino. 

Predsednik društva KUD Pod lipo Adergas 
Franci Sirc se je za odlično vodenje prireditve 
zahvalil Angelci Maček z željo, da bo pripravi-
la še več takšnih prireditev. Janez Kuhar

V Adergasu so prepevale družine
Nekoč so si ljudje trdo kmečko življenje olajšali s petjem. Družine so letos prepevale ponarodele,  

stare ljudske in tudi cerkvene pesmi, za kar so bile nagrajene z dolgim aplavzom.  
Prireditev je domiselno vodila Angelca Maček.

Ubrano je zapela tudi družina Sirc iz Adergasa. Mačkova dekleta iz Adergasa skupaj z mamo Angelco
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Folklora

Bogat program prireditve so pred polno dvo-
rano obiskovalcev odprli pevci domače fol-
klorne skupine, ki so združeni v skupini Kla-
sje, zapeli pa so nekaj ljudskih pesmi iz Cerkelj 
in okolice. Sledil je splet gorenjskih plesov 
domačih folklornih plesalcev, ki bodo že pri-
hodnje leto praznovali svojo prvo desetletnico, 
vodi pa jih Brane Šmid. Da folklorni plesi še 
zdaleč niso le zanimanje starejših, so dokazali 

mladi iz otroške folklorne skupine OŠ Davori-
na Jenka Cerklje na Gorenjskem. Zaplesali in 
zapeli, s skečem pa tudi nasmejali so skupaj s 
svojo mentorico Petro Fajdiga. V Cerkljah so 
na letošnjem Večeru folklore gostili dve fol-
klorni skupini. Svoje bogato plesno znanje so 
predstavili člani Folklorne skupine Kamnik, 
ki sodi med najstarejše folklorne skupine na 
Gorenjskem, na tokratnem nastopu pa so se 

osredotočili predvsem na plese iz Tuhinjske 
doline. Plesalci iz Folklorne skupine Juliana 
iz Hrušice pa so zaplesali spleta gorenjskih 
plesov Likof in Vrnitev iz Amerike. Prireditev 
pa ni bila le zabavna, ampak tudi zelo poučna, 
za kar je poskrbela članica domačega društva 
Jožica Šmid. Zbranim je predstavila kamniško 
in gorenjsko nošo ter noše z začetka 1. svetovne 
vojne. Jasna Paladin, foto: Tina Dokl

Na klinčku visi kiklca
Kulturni hram Ignacija Borštnika je bil v petek, 8. novembra, v znamenju folklore. Na odru se je pelo in plesalo 

na že 8. Večeru folklore, ki so ga člani KD Folklora Cerklje poimenovali Na klinčku visi kiklca.

Otroška folklorna skupina OŠ Davorina Jenka Cerklje na GorenjskemJožica Šmid iz KD Folklora Cerklje pri predstavitvi t. i. narodnih noš

Za cerkljansko Folkloro so se iztekli razgibani in ustvarjalni meseci. 
Začelo se je z udeležbo na folklornem festivalu z mednarodno udeležbo 
v Kozjem konec maja, nadaljevalo pa junija v Bistrici ob Dravi na XVI. 
Srečanju veteranskih FS Slovenije. Sledil je nastop na folklorni prire-
ditvi z mednarodno udeležbo – na Etno-folk festivalu, ki ga je junija v 
Kranju organiziralo Makedonsko kulturno društvo. Naši folkloristi so 
edini zastopali slovensko folkloro. Ob državnem prazniku so nastopili 
dvakrat: v Tacen jih je povabilo Združenje Sever, na Šenturško Goro 
pa Šenturški oktet, ki je organiziral občinsko proslavo. V mednarodni 
folklorni družbi so uživali še enkrat: kot edina skupina iz Slovenije so 
avgusta sodelovali na folklornem festivalu v kraju Bosanska Otoka. 
»Presenetilo nas je gostoljubje in izrazi simpatij, ki jih do Slovenije goji-
jo ljudje iz tega dela Bosne. Naš nastop – folklorna skupina je zaplesala 
dva spleta, pevska skupina Klasje pa je zapela štiri ljudske pesmi – je 
številno občinstvo toplo sprejelo. Kljub skromnim razmeram je orga-
nizator solidno izvedel tridnevno prireditev. V medsebojnih stikih smo 
spoznali, da so pogoji za delovanje folklornih skupin v obeh državah 
podobni,« je svoje vtise strnil predsednik KD Folklora. 

V juliju je Folklora začela sodelovati v zanimivem projektu Večerja na 
zajli. Tega organizatorji RTC Krvavec, Gostilna Krištof in Gostinstvo 
Jezeršek vsakih štirinajst dni sicer izvajajo že nekaj časa, vendar pa so 
prišli do spoznanja, da je treba kulinaričnemu užitku v gondolah ter lepi 
naravi dodati še nekaj – kulturno doživetje. Pokazalo se je, da je ljudska 
glasba in ples, noše ter pristno doživetje, ki ga znajo ustvariti naši folklori-
sti, tisto, kar je še manjkalo, da bi gostje iz vse Slovenije odhajali domov z 
najlepšimi vtisi. Folkloristi so zadovoljni, da sodelujejo pri uspešni zgod-
bi, in sicer v dveh smislih: da se Cerklje s Krvavcem še bolj uveljavijo kot 
turistični izziv in da sodoben poslovni projekt pridobi dodatno vrednost, 
če je oplemeniten z ustvarjalno širino in optimizmom naših prednikov. 

V avgustu so ob Sejmu na rokovo člani KD Folklora uspešno organi-
zirali eno svojih največjih prireditev – II. folklorni festival Zapoj in zau-
kaj, dekleta zasukaj. Poleg domače so sodelovale še folklorne skupine iz 

Grobelj, Komende, Naklega in Šenčurja, dve pevski in ena godčevska 
skupina. V povorki je korakalo okrog 130 udeležencev v ljudskih nošah, 
prvič pa so bili vključeni tudi vozovi s konjskimi vpregami. Pa še ena 
novost je prijetno presenetila: člani društvene dramske sekcije so pred-
stavili kmečko opravilo, ki je včasih spadalo med imenitnejše: mlačev. S 
cepci in drugim že zaprašenim orodjem so starejšim, ki se tega opravila 
še spominjajo, obudili spomine, mlajšim pa predstavili del ljudskega 
izročila. »Z letos realizirano vsebino bomo nadaljevali v naslednjih 
letih, saj nas k temu zavezuje programska zasnova prireditve. Vsako 
leto si pridobimo nove izkušnje in se trudimo odpraviti pomanjkljivo-
sti. S festivalom imamo velike načrte. V nekaj letih naj bi postal ena 
najpomembnejših tovrstnih prireditev širšega območja z mednarodno 
udeležbo. Kako in s katerimi partnerji bomo to uresničili, je stvar skrbne 
presoje društvenih organov. Vsekakor pa si zasluži ustrezne pozornosti 
odgovornih občinskih organov, ki so folklori že doslej izkazovali naklo-
njenost,« je zaključil predsednik društva.

Tudi jesen je bila razgibana. Najpomembnejši dogodek je bil VII. 
večer folklore. Številni izrazi pohvale gledalcev potrjujejo, da so bili 
s programom in izvedbo zadovoljni, lepa udeležba pa je dokaz, da so 
prizadevanja našega društva padla na plodna tla. Posebno smo veseli, 
da je v programu sodelovala tudi šolska folklorna skupina. 

Pravega počitka pa si folkloristi ne morejo privoščiti, saj se prizadevno 
pripravljajo na obeleževanje 10-letnice folklore v Cerkljah. Jubilejna 
prireditev bo 18. aprila. Za uprizoritev Ohceti po starem bodo združili 
moči plesalci in pevci KD Folklora in AFS Ozara Kranj ter otroška 
skupina. Pred tem pa bo program izveden na Primskovem. Tudi drugi 
folklorni dogodki iz programa našega društva v letu 2015 bodo obarva-
ni jubilejno. Potrudili se bomo, da bodo kar se da zanimivi.

Za zaključek pa vabilo: vsi, ki bi radi plesali, peli, godli, sodelovali 
pri prikazih ljudskih običajev in opravil, bili le član sekcije narodnih 
noš ali podporni član, pridružite se nam. Ne bo vam žal! 

Branko Lipar

Razgibano folklorno dogajanje
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Ulica 4. oktobra 1
4207 Cerklje

Tel.: 04/25 25 189
GSM: 031/641 335

ŠIVILJSTVO GRILC 

Šivanje po meri - vsa popravila oblačil.
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Primož Hudobivnik s.p.
Dvorje 55, 4207 Cerklje, tel.: 041 353 774

Prodaja in dostava kurilnega olja. 
Razrez in čiščenje hišnih cisteren.

Prodaja in razvoz slovenskih peletov, 
 briketov in premoga.

POGREBNIK, d. o. o.

Pogrebne storitve,  
Dvorje 13, 4207 Cerklje
 
Tel.: 04/25-21-424,  
GSM: 041 624 685 ali 070 443 902 
pogrebnik@siol.net ali darkojeric72@gmail.com

Srečno 2015!

Žan Novak se že od nekdaj rad vrti okoli pečice in sestavin za peko tort, 
piškotov in drugih slaščic. Čeprav si je nekoč bolj želel postati kuhar, 
pa je spoznal, da ga bolj od zelenjave in mesa veseli delo slaščičarja, 
zato se je po maturi, kjer je dobil naziv živilski tehnik, odločil vpisati 
na Biotehnično fakulteto – na oddelek za živilstvo in prehrano. A ne le 
to, takoj po končani srednji šoli se je ob podpori staršev odločil odpreti 
svoje podjetje.

»Časi so težki, služb ni veliko, a v slaščičarstvu še gre. Je pa tako, 
da se za majhno plačilo dela po cele dneve, zato je veliko bolje – če le 
imaš voljo in nekaj strank – s poslom začeti na svoje,« razmišlja Žan 
Novak, ki je tako v spodnjih prostorih domače hiše v Velesovem pred 
tremi meseci uredil svoje Slaščičarstvo Lev, poimenovano po njegovem 
horoskopskem znamenju, 29. novembra pa je sledilo še uradno odprtje 
domače trgovinice, kjer je torte, piškote, minjone in drugo pecivo mogo-
če kupiti in naročiti. Prav torte so tisto, po čemer je Žan že znan. Doslej 
je največjo izdelal za sto ljudi, po naročilu pa se loti prav vsakršne. 
December je mesec, ko mu veliko časa vzame tudi peka piškotov, saj vse 
izdeluje ročno, loti pa se tudi kakšne praznične potice. Številne recepte 
je predelal po svojem okusu, saj vseskozi teži k najboljšemu, vse pa tudi 
vestno zapisuje. Domačini so se na novo slaščičarno že navadili, Žan pa 
si želi, da bi mu pridno delo in veliko volje prineslo še več stalnih strank.

Jasna Paladin, foto: Gorazd Kavčič

Po torte v Velesovo
Žan Novak, 20-letni živilski tehnik iz Velesovega, 

 se je poslovno usodo odločil vzeti v svoje roke.   
Postal je samostojni podjetnik in ob pomoči staršev 

doma uredil svojo slaščičarno.

Žan Novak je pri svojih dvajsetih letih že znan po odličnih tortah.

V podružnični cerkvi sv. Florijana v Lahovčah smo blagoslovili 
obnovitvena dela v notranjosti cerkve. Slovesno mašo je daroval 
prelat Anton Slabe skupaj z župnikom Stanetom Gradiškom in 
prelatom Stanislavom Zidarjem. Sveto mašo so obogatili mladi 
pritrkovalci in narodne noše, ki so prišle tudi iz okoliških krajev. 
Na koru je ubrano prepeval domači pevski zbor pod vodstvom orga-
nista Mitja Žiberta. G. prelat Zidar se je zahvalil vsem vaščanom za 
velikodušno pomoč, pridne gospodinje so pred cerkvijo pripravile 
pogostitev. Cerkev je bila v prvotni obliki postavljena leta 1698 in 
obnovljena leta 1830, o čemer pričata plošči, vzidani ob glavnem 
vhodu v cerkev. Domačini smo s podporo g. prelata Zidarja, ki 
zadnja leta vodi podružnico, najprej obnovili elektrifikacijo, polo-
žili novi tlak in prepleskali notranjost cerkve. Oltarje so obnovili 
restav ratorji iz Maribora. Veliko razumevanja je pokazala tudi 
Občina Cerklje, ki je z denarnim prispevkom pomagala pri obno-
vi, saj so celotna dela kar velik finančni zalogaj. Silva Globočnik

Obnovljeni oltarji v Lahovčah
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Šola

Konec avgusta 2014 smo sode
lovali na Mednarodnem likovnem 
natečaju v organizaciji fundacije 
Promotion of Young Artists Foun
dation iz Hong Konga. To pomeni, 
da smo na Kitajsko poslali okrog 40 
slik in grafik na temo festival. Temo 
je predpisal organizator. Naši učen
ci so pod vodstvom likovne peda
goginje Maje Zajc Sobočan upo
dobili kurente in kurentovanje, ki 
je slovenski tradicionalni festival. 
Poslana likovna kolekcija je očitno 
prepričala mednarodno komisijo, 
ta je našo šolo uvrstila na seznam 
dvajsetih najboljših. Konkurenca je 
bila velika, saj je na natečaj prispelo 
kar 11600 likovnih del iz 53 držav 
sveta. Sodelovalo pa je čez 500 šol 
in zavodov. 

Nagrada, ki jo je prejelo le dvaj
set najboljših šol, je bila udeležba 
na Mednarodni likovni koloniji 
v Hong Kongu za tri učence in 
mentorico. Ravnateljica šole je 
odobrila predlog mentorice, da na 
Kitajsko konec avgusta odpotuje
jo trije devetošolci: Anja Jerina, 
Pia Letnar in Marcel Kepic, ki 
so se pred potovanjem temeljito 
pripravili za delo v koloniji, ki 
je bila pravzaprav nekakšno tek
movanje v likovnem ustvarjanju. 
Del počitnic so namenili urjenju v 
perspektivi, risanju arhitekture in 
slikanju krajine v tehniki oljnega 

pastela. Vadili so kar pri mentorici 
na domu. Ves trud, ki ga je »ekipa« 
vložila v priprave, je bil poplačan, 
saj so učenci na Kitajskem več 
kot odlično zastopali našo šolo in 
barve naše države. Na koloniji so 
sodelovali tudi učenci iz Rusije, 
Malezije, Koreje, Tajske, Kitaj
ske, Indije, Bangladeša, Litve, 
Turčije, Bolgarije, Poljske, Češke, 
Romunije, Ukrajine, Makedonije 
in Madžarske. Iz nekaterih držav 
sta bili po dve šoli oz. ekipi. Skupaj 
je bilo dvajset ekip oz. šol.

Delovni dan je bil naporen, začel 
se je že zelo zgodaj in končal po
zno. Časa za sproščeno druženje 
med mladimi ustvarjalci je bilo 
žal zelo malo. Tudi delo na samem 
terenu je bilo naporno, saj so bile 
temperature okrog 38 stopinj, vla
žnost zraka pa tudi zelo visoka, a 
ni bilo časa za pritoževanje, ker je 
bilo potrebno slike končati do toč
no določene ure. Delati so morali 
hitro, zbrano in pozorno, pravila 
so bila zelo striktna. Dvanajstčlan
ska mednarodna likovna komisija 
je vsak dan pregledala vsa likovna 
dela in izbrala najboljša. 

Zadnji večer smo imeli slavnos
tno večerjo v narodnih nošah. 
Mladi so predstavljali vsak svojo 
državo. Naši trije učenci so se pri 
promociji Slovenije odlično odre
zali, bili so pravi mladi ambasa

dorji. Svojo nalogo so opravili 
odgovorno in z odliko. Narodne 
noše, ki smo jih nosili na predsta
vitvi, so nam posodili naši znanci, 
za Marcela se je pa dovolj velika 
narodna noša s škornji vred našla 
pri Folklorni skupini Iskraeme
co. Vsem se za izposojo še enkrat 
zahvaljujemo.

Naj ob koncu pripomnimo, da je 
stroške potovanja in bivanja pokril 
organizator, to je za vsako izmed 
štiričlanskih ekip znašalo 12 tisoč 
evrov, kar je za naše razmere pre

cej velika vsota. Seveda pa nas 
je pri odločitvi za sodelovanje na 
likovni koloniji v Hong Kongu 
podprla tudi šola. Prispevala je 
darila, s katerimi smo predstavi
li Slovenijo, likovni material za 
ustvarjanje, stroške dnevnic in 
delo mentorice pri pripravi učen
cev. Največjo vrednost pa ima 
za vse tri mlade umetnike prav 
izkušnja ustvarjanja in druženja 
s svetovno elito mladih likovnih 
umetnikov in njihovih mentorjev. 

Maja Zajc Sobočan

Na likovni koloniji v Hong Kongu
Trije učenci OŠ Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem – Anja Jerina, Pia Letnar in Marcel Kepic –  

so se s svojo mentorico Majo Zajc Sobočan udeležili likovne kolonije na Kitajskem,  
kjer so šolo in državo več kot odlično zastopali.

Davorinu Jenku v spomin so učenci cer
kljanske šole v Petrovčevi hiši pripravili raz
stavo keramike. »Učenci pri oblikovanju z 
glino uživamo. Zelo radi obiskujemo krožek 
keramika, ki ga na naši šoli že vrsto let vodi 
mentorica Maja Zajc Sobočan. Vzdušje med 
delom je sproščeno, a umirjeno. Spoznali 
smo že celo vrsto tehnik oblikovanja gline, 
predvsem pa nas navdušujejo različni načini 
obdelave površine, kot so glaziranje, engo
biranje, zanimive krasilne tehnike s podgla
zurnimi barvami. Najbolj smo vznemirjeni, 
ko polni pričakovanja odpiramo peč. Kakšni 
bodo naši izdelki? Kako so prestali peko? 
Velikokrat smo prijetno presenečeni in 
zadovoljni z izidom. Svoje izdelke odnese
mo domov, včasih jih tudi komu podarimo,« 
pravijo mladi umetniki, ki so obiskovalcem 
razstave dokazali, da jim gre oblikovanje 
gline res dobro od rok. J. P.

Razstava keramike  
v Petrovčevi hiši

V Petrovčevi hiši so bili na ogled najrazličnejši izdelki iz gline, ki so nastali na krožku keramika. 
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Pia, Anja in Marcel z mentorico Majo Zajc Sobočan v narodnih nošah 
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V sredo, 12. novembra, smo v sodelovanju z OŠ Orehek Kranj in OŠ 
Tržič že sedmo leto zapored gostili srednje šole, ki so se predstavile 
devetošolcem. Učenci iz Cerkelj, Orehka in Tržiča so glede na zani-
manje izbrali in se udeležili petih različnih predstavitev srednjih šol. 
Izbirali so lahko med 28 srednjimi šolami, ki so predstavljaje splošne 
in strokovne gimnazijske programe ter programe srednjega poklicnega 
in strokovnega izobraževanja. K sodelovanju smo povabili bližnje šole 
iz gorenjske in osrednjeslovenske regije ter tudi bolj oddaljene šole iz 
Postojne, Rogaške Slatine in Pirana. Učencem smo namreč želeli pri-
bližati tudi srednje šole, ki edine v Sloveniji izobražujejo za določene 
poklice (tehnik steklarstva, tehnik optik, ladijski strojni tehnik, plovbni 
tehnik, gozdar). Našemu povabilu se so znova z veseljem odzvali tudi 
predstavniki Višje šole St. Peter iz Avstrije, ki so opisali značilnosti 
njihovega sistema izobraževanja. 

Devetošolce so predstavitve srednjih šol zanimale in izkoristili so pri-
ložnost, da zberejo čim več informacij, ki so jih posredovali profesorji. 
Še posebej pa so se jim zdele zanimive in dragocene izkušnje dijakov, saj 
so bili mnogi med njimi naši bivši učenci. Večina udeleženih devetošol-
cev je izrazila mnenje, da se bodo na podlagi informacij lažje odločili, 
na katero srednjo šolo se bodo vpisali. 

Dopoldne je potekalo v prijetnem vzdušju, druženju učencev, dijakov 
in strokovnih delavcev. Pozitivni odzivi devetošolcev in predstavnikov 
srednjih šol so nam v spodbudo, da bomo dejavnost izvedli tudi naslednje 
šolsko leto, na OŠ Tržič. Erika Jensterle, svetovalna delavka 

Srednje šole se predstavijo
Devetošolci se nahajajo pred eno najpomembnejših odločitev v življenju – izbiro srednje šole in poklica.  

Da bi mladim olajšali odločitev, na Osnovni šoli (OŠ) Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem izvajamo različne  
aktivnosti na področju poklicne orientacije. 

Učenci so lahko izbirali med 28 srednjimi šolami, ki so predstavljaje splošne 
in strokovne gimnazijske programe ter programe srednjega poklicnega in 
strokovnega izobraževanja.

Letošnje šolsko leto smo se tudi v Osnovni 
šoli Davorina Jenka iz Cerkelj na Gorenj-
skem pridružili projektu Moder stol, ki že 
petnajsto leto poteka pod okriljem UNE-
SCA. Vse skupaj naj bi se začelo v Piranu 
v eni izmed knjigarn na Tartinijevem trgu, 
kjer je potekalo srečanje Unescovih šol. V 
gneči se je znašla tudi neka starka, ki je zara-
di utrujenosti prosila za stol, ki pa ga ni bilo. 
Dogodek je bil povod za projekt, imenovan 
Moder stol – nekdo misli nate. Gre za zbira-
nje starih stolov, ki jih učenci že petnajst let 
barvajo z modro, nato pa poslikajo z rumeno 

barvo. Stoli so postavljeni na javnih mestih, 
da se mimoidoči v primeru, da potrebujejo 
počitek, nanje lahko usedejo. Stol so na OŠ 
Davorina Jenka pobarvali modro predstav-
niki šolske skupnosti. Postavljen je na spod-
njem hodniku in čaka na učence, starše in 
mimoidoče, ki so pripravljeni na listu papirja 
zaupati kakšno pohvalo ali predlog za izbo-
ljšanje življenja in dela na šoli ter ga pustiti v 
nabiralniku, ki se nahaja poleg stola, ali pa 
na stolu samo posedeti, se odpočiti in opa-
zovati vrvež radovednih in razigranih otrok. 

Katja Sodnik, mentorica

Moder stol – Nekdo misli nate

Moder stol je zdaj tudi v OŠ Davorina Jenka Cerklje.

Naš vrtec Murenčki pri OŠ Davorina 
Jenka, enota Zalog, že nekaj let izkorišča 
lepoto jeseni za druženje otrok in staršev. 
Narava oktobra hiti pripovedovati zgod-
bo jeseni, nam daje sadove. Vsako leto 
nas obišče »teta Jesen«, ki privihra preko 
zaloških polj s pisano paleto barv in pri-
delki. Otroci ji zapojejo pesmice, »tetka« 
nam pomaha in odhiti v gozd, da obarva še 
listje. S pridelki se posladkamo, kar nam 
ostane, pa na naši tržnici prodamo za gum-
be. Da res doživimo lepoto narave jeseni, 
smo se otroci, starši in strokovni delavci 
vrtca odpravili na Mengeško kočo. Otroci 
so nestrpno čakali starše, da so prišli po 
njih v vrtec, toda namesto domov smo sku-
paj odšli na pohod. Pot ni bila prezahtevna, 
nekateri otroci so vmes izvajali še vaje na 
trim stezi. S seboj smo odnesli malico, ki 
nam je teknila, ko smo prišli na cilj. Na 
igralih in ob opazovanju živali smo prijet-
no klepetali o otrocih, vsakdanjih skrbeh, 
izmenjali izkušnje in se kar prehitro odpra-
vili nazaj v dolino. Med potjo smo posluša-
li veter, ki je šumel med drevesi. Doumeli 
smo, da je narava ena sama in jo je treba 
varovati. Ida Vadnov, vzgojiteljica

Jesensko druženje  
staršev in otrok

www.gorenjskiglas.si
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Pred osrednjim dogodkom, predstavitvijo že 
njene desete knjige Obstaja pot, smo si skupaj 
ogledali prostore DMC-ja, nato pa je sledila 
predstavitev vseh aktivnosti, ki se izvajajo v 
okviru centra. Vodja centra je prestavila delo-
vanje centra, področja, na katerih smo aktivni, 
in celotno skupino vseh prostovoljcev, ki sous-
tvarjajo center. Gospa Vlasta in tudi državna 
sekretarka varuhinje človekovih pravic Bojana 
Kvas nista mogli skriti navdušenja nad vsemi 
dejavnostmi, ki jih izvajamo, in to s tako omeje-
nim proračunom. Gostji sta bili navdušeni nad 
številom prostovoljcev, ki so vedno pripravlje-
ni priskočiti na pomoč sočloveku. Resnično 
smo lahko prav vsi občani ponosni na vse, ki 
kakorkoli pomagajo, kajti prostovoljci so srce 
centra. Po ogledu DMC-ja je sledila predsta-
vitev knjige Obstaja pot, ki je med obiskoval-
ci požela veliko zanimanja. V knjigi avtorica 
opisuje številne življenjske izkušnje, zgodbe. 
Predstavitev knjige smo zaključili ob sprošče-
nem pogovoru z avtorico.

Mladi so se septembra udeležili festivala 
mladih Stična 2014, letos pod geslom Blagor 
ubogim v duhu, kajti njihovo je nebeško kra-
ljestvo (Mt 5,3). Meseca oktobra naš center 
praznuje rojstni dan. Letos smo upihnili že 
deveto svečko. Hvala vsem, ki nam stojite ob 
strani, nas podpirate in soustvarjate dogajanje 
na centru. Za nami so tudi že prve šolske počit-

nice v novem šolskem letu, zato je tudi čas za 
učno pomoč. Za vse informacije se starši lah-
ko obrnete na vodjo centra Natašo Hanuna, 
tel. številka 041 945 604. S prostovoljci smo 
se med jesenskimi počitnicami odpravili v 
Portorož, si nabirali novih moči na toplih son-
čnih žarkih in imeli zanimive pogovore na 
temo družine. Mladi so tudi letos priskočili na 
pomoč pri izvedbi prireditve A prideš na naj 
… Naj pridelek 2014. V mesecu novembru smo 
izdelovali adventne venčke. Hvala vsem, ki ste 
sodelovali pri izdelavi, in tudi tistim, ki ste jih 
kupili. S tem dejanjem nas podpirate, da lahko 
obstajamo.

Mladi ste vabljeni, da se nam pridružite ob 
petkovih in sobotnih večerih, ko je čas za 
večerna druženja, vsakič ob drugi tematiki; 
od filmskih večerov, delavnice s čokolado, do 
palačinka partijev, iger biljarda, pogovorov 
… Letos smo začeli tudi s tečajem italijanšči-
ne, ponedeljki so rezervirani za angleščino, v 
decembru se naši najmlajši srečujejo na igral-
nih uricah ob petkih, dobrodošli vsak petek 
ob 10. uri. V osnovni šoli izvajamo vrstniško 
mediacijo, ker pa v prenatrpanem urniku osno-

vnošolcev nismo mogli najti za vse ugodnega 
termina, se z eno skupino ob sredah popoldne 
dobivamo na centru. Če še koga zanima, se nam 
lahko pridruži. Četrtki so ustvarjalni, družimo 
se na četrtkovih ustvarjalnicah z Jeleno. Vab-
ljeni vsi otroci, da se nam pridružite vsak četr-
tek ob 16. uri.

Letošnji teden Karitas je potekal pod geslom 
V družini sem doma. Naj vam ob bližajočih se 
praznikih podarimo misel papeža Frančiška: 
»Če je ljubezen odnos, potem se gradi kakor 
hiša. Ne želite je graditi na pesku čustev, ki pri-
dejo in grejo, temveč na skali resnične ljubezni, 
ljubezni, ki prihaja od Boga. Družina se rodi iz 
tega projekta ljubezni, ki hoče rasti tako, kot 
se gradi hiša: naj bo kraj naklonjenosti, pomo-
či, upanja.« Srečno v novem letu, prav vsi ste 
vabljeni, da nas pridete pogledat, veseli bomo 
vašega obiska. Se vidimo na centru. Lahko nam 
pomagate s tem, da del dohodnine namenite 
nam. Za več informacij pa obiščite našo splet-
no stran www.dmc-cerklje.si ali pa FB stran. 
Lahko pa nam tudi pišete na mc.cerklje@gma-
il.com, veseli bomo vaših predlogov, pobud in 
pohval. Nina Veselinović

Mladi

Sajenju drevesa miru so se letos znova pri-
družili tudi prvošolci podružnične šole v 
Zalogu. Skupaj z mentorico Lilijano Skubic, 
skrbnikom drevesa, čebelarjem Francem 
Strupijem in županom so posadili bukev, ob 
tem pa z napisi ENO prižgali svečke miru in 
si zaželeli, da bi svetu vladal mir. »Program 
se je odvijal po načrtu, le da nismo obkrožili 
ENO parka dreves miru, ker je bil teren pre-
moker. Smo pa imeli neverjetno srečo z vre-
menom, saj se je ravno ob našem sajenju dež 

umaknil soncu. Naš tulipanovec iz leta 2008 
pred šolo je tako zrasel, da si komaj predstav-
ljamo, da je star komaj sedem let. Ambro-
vec, ki smo ga sadili kot prijateljsko drevo 
iz Malezije v letu 2010 pa je v letošnjem letu 
zrasel za skoraj en meter,« nam je o šolskem 
parku dreves povedala Lilijana Skubic in 
dodala, da je bilo prvošolcem najbolj všeč, 
da sta jih obiskala župan in gospod Strupi ter 
da je to drevo zdaj njihovo, zato bodo zanj 
lepo skrbeli. J. P.

ENO dan sajenja drevesa miru v Zalogu

Sajenje drevesa v Zalogu / Foto: Lilijana Skubic

Šolsko tekmovanje iz znanja logike je 
potekalo 25. septembra na Osnovni šoli 
Davorina Jenka Cerklje. Tekmovalo je 
158 učencev od 2. do 9. razreda. Na razre-
dni stopnji je 72 učencev prejelo bronasto 
priznanje, na predmetni pa 37. Učenci 7., 
8. in 9. razreda, ki so dosegli največ točk 
na šolskem tekmovanju, so se uvrstili tudi 
na državno tekmovanje. Državno tekmo-
vanje je potekalo 18. oktobra na OŠ Želez-
niki. Učenci so dosegli izjemne rezultate. 
Zlato priznanje so prejeli: Klarisa Kepic in 
Živa Marinšek (7. razred) ter Jan Krajnik 
(9. razred). Srebrno priznanje pa so pre-
jeli: Manca Vidmar, Silva Verbič in Luka 
Jerina (7. razred) ter Hana Lebar in Aleš 
Čebulj (8. razred).

Andreja Jamnik Klopčič  
in Teja Rozman, mentorici

Izjemni rezultati na 
tekmovanju iz logike

Upihnili še deveto svečko
Za nami je pestro dogajanje. Konec septembra nas je obiskala Vlasta Nusdorfer, državna tožilka, žena, mati, 

babica, predavateljica, publicistka, pisateljica in humanitarka in ne nazadnje varuhinja človekovih pravic.
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Brušenje stekla, fazetiranje stekla in ogledal,  
peskanje stekla, izdelava izolacijskega termopan stekla, 

kaljeno steklo, ornamentno steklo, ogledala,  
izdelava vitražev v tiffany tehniki, izdelava taljenega  

stekla z vzorci (fusing tehnika),  
suho cvetje med stekli, poslikava stekla 

Martin PERNUŠ, s.p.
Zg. Brnik 32, 4207 Cerklje
Tel.: 04/25 26 580, faks: 04/25 26 581

Tradicionalna prireditev, ki v organizaciji 
Občine Cerklje, zadnja leta pa tudi Družinske-
ga in mladinskega centra Cerklje, kmetovalce 
in vrtičkarje privablja že dolgih petindvajset 
let, se je začela z uradnim tehtanjem in mer-
jenjem v preddverju športne dvorane, kjer je 
pridelke skrbno popisala tričlanska komisija, 
ki so jo tudi letos sestavljali Robert Golc, Peter 
Polajnar in Nataša Hanuna.

Po tehtanju se je prireditev, ki jo je že 21. leto 
odlično vodil Jože Jerič, nadaljevala v Kul-
turnem hramu Ignacija Borštnika, kjer so ob 
bogatem kulturnem programu organizatorjev 
podelili praktične nagrade najboljšim v deset-
ih kategorijah. Najtežje zelje (6,73 kg) je letos 
pridelala Špela Sušnik s Suhe, najtežjo rdečo 
peso (3,14 kg) Ana Žlebir iz Poženika, najte-
žji krompir (1,24 kg) Maja Kuralt iz Cerkelj, 
najtežjo krmilno peso (11,57 kg) Katarina Jen-
ko iz Praprotne Police, najtežje korenje (1,10 
kg) Mitja Verbič iz Grada, najtežji nadzemno 
(2,58) in podzemno kolerabo (4,43 kg) Janez 
Starman z Godešiča, najtežjo repo (3,19 kg) 
Urša Sušnik s Suhe in najtežjo bučo (205,7 kg) 
Jože Kosem iz Češnjevka. Ker se narava vsako 
leto rada poigra tudi s posebnimi dolžinami ali 
oblikami pridelkov, so tudi letos podelili nekaj 

posebnih nagrad. David Košnik iz Dvorij je pri-
delal 1,3 kg težek por, Bojan Čehovin iz Kranja 
zelje posebne oblike, Mari Lamberšek iz Pod-
gorja je pridelala posebno velik česen, Cvetka 
Tušek je znova navdušila z debelimi kokošjimi 
jajci, Boštjana Bajc Kosem iz Češnjevka je pri-
nesla arašide in mini orehe, Urša Cerar z Brega 
krompir v obliki srčkov, Tajdi Verbič iz Grada 
je zrasel velik peteršilj, Mateji Maleš iz Pože-
nika pa debela čebula.

Jasna Paladin, foto: Gorazd Kavčič

Jubilejni Naj pridelek
Prireditev Naj pridelek je že šesto leto zapored minila brez rekordov, a 

velikih, nenavadnih ali posebej majhnih pridelkov tudi letos ni manjkalo.

Boštjana in Jože Kosem iz Češnjevka z bučami 
navdušita vsako leto in tudi letos sta domov odnesla 
nagrado za najtežjo.

Občina Cerklje je tudi letos podelila 
priznanja najlepše urejenim vasem, uli-
cam in objektom. Letošnje ocenjevanje 
v okviru turistične akcije Moja dežela – 
lepa in gostoljubna je tričlanska komisija, 
ki so jo sestavljali Anton Kopitar, Alojzija 
Korbar Tacar in Tanja Malovrh, opravila 
julija in avgusta, priznanja prvim trem v 
vsaki kategoriji pa so oktobra podarili na 
prireditvi Naj pridelek. Priznanje za naj-
lepšo ulico so prejeli krajani Trga Davo-
rina Jenka v Cerkljah, za najlepšo vas 
je bila letos oklicana Praprotna Polica, 
najlepši stanovanjski objekt ima Renata 
Smolnikar na Šenturški Gori, najlepši 
turistični objekt je Čebelarsko-kmečki 
muzej Francija Strupija na Spodnjem 
Brniku, najbolj urejen poslovni objekt je 
stavba podjetja Badrs v Poženiku, najlep-
ši kmetijski objekt je kmetija Pr' taspo-
dnem Tramučnek Frančiške Čebašek iz 
Velesovega, priznanje za najlepši vikend 
pa je prejel Božidar Lotrič z Ambroža. 
Podelili so tudi dve posebni priznanji, 
in sicer Metodu Dobravcu iz Grada za 
obnovljeni kozolec in Francetu Čarmanu 
za  lepo urejeno cvetje ob cesti med Cer-
kljami in Vašco.

Jasna Paladin

Priznanja najbolj urejenim 
vasem, ulicam in objektom
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Društva

Prijatelji Spominskega parka tovarištva 
Davovec, člani – partizani Kulturno zgodovin-
skega društva Triglav in OO Združenja borcev 
za vrednote NOB so 19. aprila ob 70. obletnici 
požiga Davovčeve domačije uredili okolico 
in na ruševine domačije pritrdili znamenje 
v opomin in spomin. Domačijo so 17. aprila 
1944 Nemci požgali zato, ker so se na področju 
Davovca pogosto zadrževali partizani in teren-
ci. Požig in vlogo domačih je orisal tovariš Ivan 
Krivec, izvedli so kratek kulturni program.

S pohodom 14. avgusta po Poti spomina in tova-
rištva smo se spomnili na padle borce 2. grupe 
odredov in Kokrškega odreda – Krvavške čete. 
Na Pečeh smo na grobu 14. avgusta 1942 padlega 
neznanega partizana prižgali svečo in pot nada-
ljevali do Spominskega parka tovarištva Davovec. 
Namen parka in poimenovanje je orisal tov. Ivan 
Krivec. Po 30 minutah hoje smo prišli do spome-
nika – grobišča padlih borcev 2. grupe odredov in 
Krvavške čete. 13. avgusta 1942 je grupa osemde-
setih nemških vojakov in dvajsetih raztrgancev v 
zasedi pričakala in napadla partizane. V nepriča-
kovanem napadu je bilo ubitih 16 borcev, od tega 
13 borcev 2. grupe odredov in trije borci – vodiči 
Krvavške čete. Predsednik tovariš Božo Janež je 
orisal dogodek, tovariš Ciril Mrgole je recitiral 
Franca Ankersta Peterokraka rdeča zvezda in vsi 
udeleženci spominske slovesnosti so zapeli pesmi 
Počiva jezero v tihoti in Hej brigade. Ob vrača-
nju na izhodiščno mesto smo se ustavili še pri od 
Nemcev leta 1944 požgani domačiji na Davovcu. 
Tovariško srečanje s pogostitvijo so v Lovski koči 
pripravili člani naše OO, ki niso mogli na pohod.

Slovesnost tudi na Jezercih
Na pohodu 2. grupe odredov z Dolenjske na 

Štajersko je 13. avgusta 1942 nad Davovcem v 
boju z nemškimi policisti in raztrganci padlo 

16 borcev te enote in Kokrškega odreda. Do 
20. avgusta pa v okolici Jezerc in drugod pod 
Krvavcem osem borcev obeh enot. V spomin 
na te dogodke smo na planini Jezerca v soboto, 
6. septembra, pripravili slovesnost. Krvavška 
četa je izgubila borce domačine: Miha Dobov-
ška ml., Jerneja Laniška, Toneta Vrhovnika, 
Joža Grilca, Janeza Koselja, Janeza Martinjaka 
in Ivana Bodlaja. Žrtev nemške ofenzive pa je 
tudi civilist – kmet Peter Martinjak. 

V kulturnem programu so sodelovali MePZ 
Kokrški odred iz Preddvora, avtor in recitator 
Franc Ankerst - Frona, slavnostni govornik 
pa je bil predsednik OO Združenja borcev za 
vrednote NOB Cerklje na Gorenjskem Božo 
Janež. Pohodniki in partizani KUD Triglav so 
v deževnem vremenu prišli na spominsko slo-
vesnost in udeleženci so jih pozdravili z aplav-
zom. Po končani slovesnosti smo se družili na 
tovariškem srečanju pri Prgoznikovi planšariji.

Spomin na poboj Dobovškovih 
Šlandrova brigada se je pred 70 leti 3. oktobra 

1944 ustavila na območju od Zakala do Šentur-
ške Gore, kar je bilo za te kraje dolgo pričako-
vani dogodek. Šlandrova brigada je štela 620 
borcev in bila dobro oborožena. Načrtovali so 
napad na domobranski postojanki v Cerkljah in 
Lahovčah ter policijsko postojanko na Brniku 
za 4. oktober ob 22. uri. Sovražne postojanke so 
se v zadnjem času močno okrepile, Šlandrovci 
pa o teh okrepitvah niso bili obveščeni, niti o 
tem, da so zvečer 3. oktobra v Zalog prišli čet-
niki. Štab se je naselil v Bolkovi gostilni, četni-
ki Gorenjskega in Dolenjskega odreda pa so se 
prikrili v gozdu med Zalogom in Lahovčami. 
Da se nahaja na tem območju tako številna par-
tizanska enota, tudi belogardisti niso vedeli. Iz 
cerkljanske postojanke so se odpravili na lov 

za aktivisti, simpatizerji, kurirji in partizani.
Kurirji postaje G-21 so odšli v Sidraž, bilo 

jih je sedem, ena skupina je odšla k Avžekar-
ju, druga pa k Jeranu. Dvajset belogardistov iz 
Cerkelj je obkolilo Avžekarjevo hišo. Prvi je 
bil zadet Franc Goričnik - Gustelj, ki je kasne-
je kljub zdravniški pomoči Šlandrove brigade 
umrl. Ustreljen je bil komandir kurirske posta-
je Franc Šular - Toš in domači sin Francelj. V 
sobi v postelji pa je bil umorjen gospodar oče 
Mihael. Z ustrelitvijo so grozili mami Katarini 
in dekletoma Franci in Micki ter petnajstletne-
mu Martinu. Streljanje in klice na pomoč sta 
slišala kurirja, ki sta se ustavila pri Jeranu, pri-
čela sta streljati in ker so belogardisti mislili, da 
prihaja partizanska pomoč, so se s kraja morije 
hitro umaknili. V Bolkovi hiši je prišlo do spo-
pada med Šlandrovci in četniki. Bolkovo hišo 
so zaminirali in predhodno iz hiše rešili Bol-
kovo družino – očeta, mamo, hčeri in sina ter 
mrtvega Juda, ki so ga pokopali na Šenturški 
Gori. Spopad s četniki v Zalogu je preprečil, 
da bi padle postojanke v Lahovčah, na Brniku 
in v Cerkljah. Borci Šlandrovci so bili zaradi 
nedokončanega napada nejevoljni, vendar ko 
so izvedeli, da so povsem slučajno uničili štab 
četnikov za Gorenjsko, so se jim lica zjasnila.

Na spominski slovesnosti 4. oktobra pri 
Dobovškovih v Sidražu so bili prisotni prapor-
ščaki s prapori Združenja borcev za vrednote 
NOB in Policijsko veteranskega društva Sever. 
Slavnostni govornik je bil župan Franc Čebulj. 
V kulturnem programu so sodelovali Šenturški 
oktet, recitatorja Joža Bohinc in Ciril Mrgole in 
harmonikarja Duo sekunda. Delegaciji Zdru-
ženja borcev za vrednote NOB in partizani 
KUD Triglav so v Zalogu pri Rckovih položili 
venec v spomin na ustreljenega Franca Lebana 
- Juda. 

Božo Janež

Resnica, ali se te bojimo
V letu 2014 so člani OO Združenja borcev za vrednote NOB Cerklje na Gorenjskem pripravili vrsto srečanj, s 

katerimi so počastili spomin na dogodke iz 2. svetovne vojne.

Z vsakoletno samostojno razstavo Lastov-
ke, ki združujejo štiriintrideset klekljaric iz 
občine Cerklje in številnih okoliških krajev, 
pokažejo, kaj so v minulem letu ustvarile. 
Letošnja razstava je nosila naslov Čipke in 
les, vsi razstavljeni izdelki pa so bili na ogled 
prvič.

Čipke so letos povezale z lesom in tako 
ustvarile ter razstavile 206 različnih izdelkov 
od prtov, zaves, nakita, slik z različnimi moti-
vi ter vse do jaslic. Razstava je bila zelo dobro 
obiskana, zanimanja za klekljanje pa je tudi v 
Cerkljah vedno več. Klekljarice se srečujejo 
vsak ponedeljek med 18. in 20. uro v prosto-
rih OŠ Davorina Jenka Cerklje, ustvarjajo pa 

pod mentorstvom Lojzke Mrgole. »Prav vse 
se veselimo naših srečanj, ki nam predstavlja-
jo možnost učenja izdelave novih klekljanih 
mojstrovin, obenem pa še prijetno druženje 
in sproščen klepet. Letošnje leto je bilo za nas 
zelo dejavno, lahko bi ga poimenovale kar 
leto cerkvenih prtov. Lahovške klekljarice so 
namreč izdelale prte za njihovo domačo cer-
kev, največji izziv pa je bilo sodelovanje pri 
izdelavi klekljarskega prta za oltar v Marijini 
baziliki na Brezjah. Sodelovale smo tudi na 
razstavi Turističnega društva Kanja Trzin, 
pri projektu cerkljanske osnovne šole Dan 
za spremembe, na spomladanski velikonoč-
ni razstavi v Cerkljah, na Semnju na rokovo 

in na vsegorenjski razstavi Srečna čipka v 
Mestni hiši v Kranju,« je aktivnosti Lastovk 
predstavila Anka Vidmar, ki je tudi povezo-
vala program na odprtju razstave. V kultur-
nem programu so sodelovali pevci Moškega 
komornega zbora Šenčur ter recitatorki Ada 
Lovše Mušič in Marija Kern. Jasna Paladin

Čipke so povezale z lesom
V Petrovčevi hiši je bila v začetku oktobra na ogled že peta razstava 

klekljarske skupine Lastovke.

Obiskovalce so navdušile tudi jaslice s kombinacijo 
čipk in lesa.



27

Društva

NOVICE IZPOD KRVAVCA

Gasilska zveza Cerklje je v soboto, 18. okto-
bra, organizirala v prostorih gasilskega druš-
tva Cerklje kviz gasilske mladine. Sodelovalo 
je 42 tričlanskih ekip iz sedmih prostovoljnih 
gasilskih društev. Mladi gasilci so zelo uspe-
šno odgovarjali na vprašanja iz prve pomoči, 
preventive, taktike in poznavanja gasilskega 
orodja in opreme. Med pionirkami so bile naj-
boljše ekipe Cerklje 1, Šenturška Gora in Cer-
klje 3, med pionirji pa Cerklje 1 in Cerklje 2 ter 
Lahovče. Pri mladinkah je bila najboljša ekipa 
Cerkelj pred Zalogom in Zgornjim Brnikom 3, 
pri mladincih pa Cerklje 1 pred Lahovčami in 
Šenturško Goro. Med pripravnicami je nasto-
pila samo ekipa Cerkelj, med pripravniki pa so 
bile najboljše Cerklje pred Lahovčami in Šte-
fanjo Goro. Najboljši dve ekipi med pionirji, 
mladinci in pripravniki so se uvrstile na regij-
sko tekmovanje v Stražišče pri Kranju. S pri-
kazanim znanjem posameznih ekip je bil zado-
voljen tudi predsednik mladinske komisije pri 
GZ Cerklje Marjan Polajnar mlajši. Medalje sta 
najboljšim ekipam podelila predsednik Gasil-
ske zveze Cerklje Jože Žlebir in poveljnik Blaž 
Kaplenik.

Janez Kuhar

Tekmovalo dvainštirideset ekip

Na regijsko tekmovanje v Stražišče se je uvrstilo šest ekip Gasilske zveze Cerklje.

Kljub zimi nogometna žoga ne miruje. 
Treniramo v športni dvorani v Cerkljah, 
ker pa v njej ni dovolj terminov za vse, 
mlajši trenirajo v majhni šolski dvorani 
v Zalogu, najemamo dvorane v drugih 
občinah, najbolj vztrajni pa tudi čez 
zimo trenirajo zunaj. Za nami je napor-
ni jesenski del sezone, v teku pa je že 
zimska liga, ki poteka v okviru MNZ 
Gorenjske na umetni travi v Šenčurju. 
Najmlajši nastopajo v okviru projekta 
Rad igram nogomet, sodelujemo pa tudi 
na turnirjih v bližnji in tudi nekoliko bolj 
oddaljeni okolici. Najmlajše nogometa-
še pred božičnimi prazniki obišče Boži-
ček in jim prinese kakšno malenkost za 
še bolj zavzeto treniranje. Takoj v janu-
arju organiziramo dobro obiskani dvo-
dnevni turnir mlajših selekcij v športni 
dvorani v Cerkljah, ki ga organiziramo 
s pomočjo trenerjev in staršev, ki skr-
bijo, da vse poteka brezhibno. V marcu 
klub organizira priprave v Rovinju, ki 
se jih vsako leto udeležijo vse selekcije 
razen najmlajših in predstavljajo odlič-
no osnovo za uspešno nadaljevanje v 
spomladanskem delu tekmovanj. Vsem 
občankam in občanom želimo vesele 
božične praznike ter veliko sreče, zdra-
vja in golov v novem letu! »Dejmo Vels!«

NK Velesovo

Nogometaši kljub 
zimi ne počivamoPet prostovoljnih gasilskih društev je bilo v 

petek, 3. oktobra, nadvse veseli novih gasil-
skih črpalk oznake Johstadt ZL 1500, ki jih 
je Gasilska zveza Cerklje kupila z zbranimi 
dobrodelnimi sredstvi. Pomoč je stekla takoj 
po žledolomu, ko so bili številni prostovolj-
ni gasilci iz vasi pod Krvavcem teden dni na 
terenu in odpravljali posledice žledoloma. 
Sredstva so začeli zbirati z dobrodelno pred-
stavo klovnese Eve Škofič Maurer, ko je v 
Kulturnem hramu Ignacija Borštnika v Cer-
kljah uprizorila predstavo Moja nit je rdeča. 
Sredstva za nabavo črpalk so prispevali Obči-
na Cerklje in sponzorji, 25 odstotkov pa posa-
mezna društva. Celoten nakup je bil vreden 
54 tisoč evrov. Občini Cerklje, županu Francu 
Čebulju, Evi Škofic Mauer ter vsem daroval-
cem sta se zahvalila predsednik GZ Cerklje 
Jože Žlebir in poveljnik zveze Blaž Kaplenik, 
ki je predstavil tudi delovanje in zmogljivosti 
novih črpalk ter servisiranje. Nove črpalke 
lahko prečrpajo 1500 litrov vode v minuti pri 
tlaku desetih barov. Lažje bo tudi vzdrževa-
nje teh črpalk in uporaba na terenu. Gasilci 
upajo, da jih bodo čim večkrat uporabljali na 
gasilskih vajah in čim manjkrat ob požarih. 

Nove črpalke so prejela gasilska društva Cer-
klje na Gorenjskem, Štefanja Gora, Spodnji 
Brnik-Vopovlje, Zalog in Šenturška Gora.

Janez Kuhar

Veseli novih črpalk

Prvi so črpalke preizkusili gasilci petih društev.

V Cerkljah je novembra potekala slove-
snost OZ Rdečega križa Kranj s podelitvi-
jo priznanj krvodajalcem in prostovoljcem. 
Med tistimi, ki so kri darovali največkrat, sta 
bila tudi Ivan Kern in Viktor Erzar za 80-, 

oz. 100-krat darovano kri. Vseh nagrajencev 
iz Cerkelj je bilo sicer 65. Med prostovoljci 
so bronasti znak RKS prejeli Simona Dela-
vec, Anica Janežič, Marinka Prestor in Ante 
Atlija. J. P.

Priznanja krvodajalcem in prostovoljcem
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Šport

Najuspešnejši so člani ekipe Krvavec Meteor, 
ki so na vseh štirih tekmah zmagali; premaga-
li so Gorenjo vas 72:66, Kranjsko Goro 74:66, 
Komendo 73:61 in Žiri 70:57 ter so trenutno 
vodilni v svoji skupini 4. SKL. 

Mlajši pionirji ekipe Krvavec Tonač so na 
prvem turnirju v Portorožu dosegli dve lepi 
zmagi. Premagali so tako Cerknico 29:19 kot 
tudi Portorož 45:21. Zelo dobro igrajo tudi 
pionirji Europcar Krvavec; premagali so eki-
pe Mesarija Prunk Sežana 56:50, Kolpa iz 
Črnomlja 55:42, v zadnjem kolu pa še Šenčur 
Gorenjsko gradbena družbo 76:74. Uspešno 
nastopajo tudi kadeti ekipe Krvavec Botana, 
saj so v zadnjem krogu visoko premagali sicer 

vodilno ekipo Ajdovščine 86:42, pred tem pa 
Cerknico 71:61. Tudi mladinci ekipe Ambrož 
Krvavec, so začeli zelo uspešno, saj so v prvi 
domači tekmi premagali LTH Casting iz Ško-
fje Loke 57:40.

Konec oktobra smo ob finančni pomoči 
pokroviteljice Občine Cerklje v Cerkljah orga-
nizirali 1. mednarodni turnir za kadete, na 
katerem so sodelovale ekipe iz Irske in Litve ter 
slovenske Triglav Elektro Gorenjska prodaja iz 
Kranja in domači Krvavec.

Štiri naše najmlajše, pionirske ekipe se bodo 
tudi letos udeležile Sončkovega dneva v Novi 
Gorici, kjer sodeluje 140 ekip iz 10 držav. Dve 
ekipi, U-14 in U-12, pa z novim letom začenjata 

nastopati v ligi Alpe-Adria, v kateri sodelujejo 
po dve ekipi iz Hrvaške, Avstrije in Slovenije. 
Na povabilo direktorja šolske košarkarske lige 
Litve se bomo s tremi ekipami, U-15, U-12 in 
U-18, tudi letos udeležili božičnih turnirjev 
v deželi košarke Litvi. Na teh turnirjih igrajo 
tudi največje evropske ekipe iz Rusije, Latvije, 
Ukrajine, Belorusije, Finske, Nemčije, Poljske 
in Litve.                 

Ob koncu uspešnega leta se vsi člani ŠD 
Krvavec zahvaljujemo posebno županu in 
Občini Cerklje ter vsem našim zvestim spon-
zorjem in donatorjem, brez katerih zagotovo ne 
bi odigrali toliko tekem in doživeli veliko lepih 
trenutkov. Damjan Korošec

Uspešna sezona za košarkarje
Košarkarske ekipe ŠD Krvavec zelo uspešno zaključujejo nastope v letošnjem letu.

Košarkarji vseh starostnih kategorij ŠD Krvavec

Tekmovanja se je udeležilo več kot 100 najboljših tekmovalk in 
tekmovalcev iz devetih slovenskih sankukai karate klubov, ki so se 
tja uvrstili po predhodnih kvalifikacijah. Pomerili so se v športnih 
borbah, katah in ippon kumiteju. Na tekmovanju, ki se je odvijalo 
pod okriljem Sankukai karate zveze Slovenije, so bili številni gledalci 
priča veliko zanimivih karate tehnik. 

Na prvenstvo, ki se je odvijalo, 16. novembra, se je uvrstilo tudi pet 
članov Karate kluba Cerklje: Mark Valjavec, Tajda Arh, Saša Černe 
Klavs, Krištof Grilc in Lenart Kokalj. Med njimi je najvišjo uvrstitev 
dosegel Mark Valjavec, ki se je v kategoriji kadeti 45–50 kg povzpel 
na stopničke z doseženim 3.–4. mestom v športnih borbah. Tajdi Arh 
pa se je odličje za las izmaknilo, saj je v kategoriji starejših deklic kate 
absolutno osvojila 4. mesto. Tekmovalci Karate kluba Cerklje so se v 
sklepnem delu tekmovanja uspešno predstavili tudi z demonstracijo 
padcev.

Trenutno v klubu potekajo intenzivne priprave na januarske izpite 
za višje pasove. Mladi karateisti pa se poleg treniranja tudi zabavajo. 
V predprazničnem času so se sprostili in poveselili na prednovoletni 
zabavi za otroke v Karate centru v Ljubljani. 

V januarju 2015 bo v klubu potekal vpis novih članov tako v skupino 
cicibanov (5–7 let) kot tudi v skupino dečkov in deklic začetnikov 

(7–14 let). V tem času bo tudi možen preizkus treninga. Dodatne infor-
macije dobite na spletni strani www.sankukai.org ter na telefonski šte-
vilki 031 361 305 (Blaž Filipič, trener). Ob tej priložnosti vam želimo 
vesele praznike in srečno ter uspešno leto 2015! Blaž Filipič

Karateisti na državnem prvenstvu
Člani Karate kluba Cerklje so se udeležili državnega prvenstva v sankukai karateju za dečke in deklice ter 

kadete in kadetinje, ki so ga gostili v Kočevju.

Skupinska fotografija predstavnikov Karate kluba Cerklje po koncu državnega 
prvenstva
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PRODAJA NOVIH IN 
RABLJENIH VOZIL

POOBLAŠČENI SERVIS ZA FIAT

POPRAVILO VOZIL VSEH ZNAMK

KLEPARSTVO, LIČARSTVO, MEHANIKA, POLNJENJE 

KLIM, OPTIKA, AVTOVLEKA, VuLKANIZERSTVO

POGODBENO SODELOVANJE  
Z VSEMI ZAVAROVALNICAMI

- SKLEPANJE AVTOMOBILSKIH ZAVAROVANJ

- CENITVE AVTOMOBILSKIH ŠKOD

 Andrej Ambrož, s. p.,  
Lahovče 40, 4207 Cerklje 

t: 04 252 90 50, 
e: info@ambroz.si 

www.ambroz.si

Želimo vam vesele božične 
in novoletne praznike!

Prvo soboto v oktobru se je poln avtobus 
dobro razpoloženih jubilantov Rdečega križa 
Cerklje popeljal proti Mariboru. Točneje, k 
reki Dravi. Tam so nas pričakali dravski spla-
varji s kruhom in soljo. Po toplem pozdravu je 
sledil program, s katerim splavarji zabavajo 
svoje goste. Predstavili so nam tudi zgodovino 
splavarjenja. Ob dobrem vzdušju, ki ga pripra-
vijo domačini na splavu, je sledil splavarski 
krst. Splavarska ekipa pa s svojim programom 
ne poskrbi le za smejalne gubice, temveč tudi 
za to, da želodček ni lačen. Postregli so nas z 
dobrim golažem in polento. V muzeju smo si 
ogledali slike s splavarjenja ter skromno bivali-
šče in se ob tem še bolje seznanili, kako težko je 

bilo splavarsko delo. Nadaljevali smo v gostin-
skih prostorih, kjer smo se ob dobri glasbi, s 
katero so nadaljevali kar mojstri s splava, tudi 
zavrteli. Predsednik Vid Močnik pa je imel še 
prijetno nalogo, da je vsem jubilantom pode-
lil priznanja za število darovanih odvzemov 
krvi. Letošnjih prejemnikov priznanj je kar 
63. Največje priznanje sta prejela Ivan Kern za 
80-kratni odvzem in Viktor Erzar za 100-krat-
ni odvzem krvi. Vsi navdušeni smo ju počastili 
s krepkim aplavzom. Predsednik je povedal, 
da število krvodajalcev v naši občini narašča. 
S ponosom pa je dejal, da se veča tudi število 
mladih darovalcev.

Breda Žargaj

Jesenski izlet jubilantov

Krvodajalci smo se tokrat odpravili na izlet proti Mariboru.

Člani Krajevne organizacije Rdečega kri-
ža Cerklje so septembra gasilcem PGD Šen-
turška Gora in vsem krajanom tamkajšnjih 
vasi predali avtomatski eksterni defibrilator 
(AED). »Lansko leto so ga dobili na Štefa-
nji Gori, mi pa smo ga letos kupili še kraja-
nom Šenturške Gore, saj so ti zaselki precej 
oddaljeni od nujne medicinske pomoči,« je 
povedal predsednik Krajevne organizacije 
Rdečega križa Cerklje Vid Močnik, ki je 
AED predal predsedniku PGD Šenturška 
Gora Boštjanu Dolžanu. Zbrane je nago-
voril predsednik Območnega združenja 
Rdečega križa Kranj Marjan Gantar, ki je 
napravo predstavil in poudaril pomen hitre-
ga posredovanja. »To je prenosna elektron-
ska naprava, ki je sposobna zaznati zastoj 
srca pri človeku. S pomočjo električnega 
sunka lahko srce ponovno požene in s tem 
reši življenje. Naprave so izdelane tako, da 
jih lahko učinkovito uporablja vsak izmed 
nas. Zelo pomembno je, da človeku, ki mu 
je zastalo srce, nudimo pomoč čim prej, če 
je le možno v prvih desetih minutah. Vsaka 
naslednja zamujena minuta zmanjša preži-
vetja za 10 odstotkov,« je povedal Gantar. 

Defibrilator bo na Šenturški Gori nameščen 
v prostorih gasilskega doma, ker pa sam po 
sebi ne pomaga, če ga gasilci in krajani ne 
znajo uporabljati, so ob predaji AED zbra-
nim predstavili tudi njegovo delovanje.

Jasna Paladin

Defibrilator tudi na Šenturški Gori

Vid Močnik in Boštjan Dolžan

Za prave smučarje!Obiščite nas v PE Britof 240
ali na spletuwww.bucan.sikupon za 10% popust
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Športno dvorano v Cerkljah so napolnili 
najmlajši rokometaši in rokometašice RK 
Cerklje iz Preddvora, Zaloga pri Cerkljah, 
Vodic in Cerkelj. Nekateri otroci se z igro 
rokometa srečujejo prvič v tej sezoni, dru
gim pa je po dveh igralnih sezonah že malce 
bolj domača.

Pobudnik in idejni vodja Miklavževega 
turnirja v mini rokometu Jože Cuderman 
(vodja in trener mlajših selekcij) s pomočjo 
sodelavcev, trenerja Matija Mušiča in Klem
na Arha, uspešno dosega zastavljene cilje 
v selekciji mini rokometa RK Cerklje. Prvi 
koraki v rokometni igri so bili s strani otrok 
več kot odlično prikazani. Na igrišču se je 
začutilo pravo ekipno vzdušje, medsebojna 
povezanost otrok in trenerjev, s tribun pa 
je bilo slišati športno spodbujanje staršev. 
Namen RK Cerklje in trenerjev je približati 
igro rokometa čim več otrokom, jih vpeljati v 
svet športa, ki v ospredje postavlja zdrav raz
voj otroka, timsko delo in povezanost tako 
otrok in trenerjev, kot tudi staršev. Da je RK 

Cerklje na pravi poti, je dokaz tudi odlično 
izpeljan II. Miklavžev turnir v mini rokome
tu, ki so se ga udeležili skoraj vsi najmlajši 
rokometaši in rokometašice ter njihovi starši 
in sorodniki. Vsekakor pa ne smemo pozabiti 
tudi na določene starše in sponzorje, ki so 
veliko pripomogli k organizaciji in izvedbi 
turnirja. 

Miklavžev turnir v mini rokometu pa ne bi 
opravičil svojega imena, če ne bi na obisk pri
šel tudi sam Sv. Miklavž, ki je otroke obdaril 
in jim zaželel še veliko športnih uspehov in 
prijetnih druženj. In ko se v mislih naših naj
mlajših rokometašev in rokometašic preple
tajo slike odigranega Miklavževega turnirja 
v mini rokometu, se v RK Cerklje že priprav
ljamo na tradicionalni Pustni turnir v mini 
rokometu, ko se bodo naši mini rokometa
ši in rokometašice spremenili v edinstvene 
like risanih filmov, video igric in pravljičnih 
zgodb. To bo pravo pustno – rokometno raja
nje!

Jurka Blažko

Miklavžev turnir v mini rokometu
Več kot šestdeset otrok se je zbralo na II. Miklavževem turnirju  

v mini rokometu RK Cerklje.

»Belo nebo, bela preproga in različno okrasje pripomorejo k praznične
mu vzdušju, a če ga ni v srcu, nimajo prave moči. S srcem moramo gle
dati, če hočemo videti, kajti bistvo je očem nevidno,« je zbranim dejala 
Ana Jagodic, povezovalka Novoletnega koncerta Ignacija Borštnika, ki 
sta ga Policijska uprava RS in Policijska postaja Kranj pripravili skupaj 
s cerkljansko občino.

Kot se spodobi za zadnji mesec v letu, je bila glasbena prireditev praz
nično obarvana, saj je povezovalka programa postopoma predstavila 
praznične običaje evropskih narodov, katerih skladbe so zazvenele iz 
inštrumentov Policijskega orkestra, ki se mu je na odru pridružila tudi 
solistka Eva Černe. Poslušalci so tako lahko uživali ob zvokih klasične, 
operne in popularne glasbe, kot so dela Josepha Haydna, Johanna Strau

ssa mlajšega in drugih skladateljskih mojstrov, arija O mio babbino caro 
ter popevki Čudeži smehljaja in Belo nebo.

In kako je sploh prišlo do sodelovanja med občino in policisti? »Poli
cijska uprava RS in kranjska Policijska postaja sta nas zaradi finančnih 
težav prosili za pomoč pri organizaciji novoletnega koncerta, ki je bil 
nazadnje izveden pred štirimi leti. V sodelovanje smo privolili, proda
li pa smo tudi nekaj vstopnic, s čimer bomo delno pokrili stroške,« je 
pojasnil župan Franc Čebulj, ki je bil s prireditvijo kar zadovoljen, želel 
bi si le, da bi Eva Černe zapela kakšno pesem več in da bi svoje pevske 
sposobnosti pokazal še kdo iz Policijskega orkestra. Glasbeno doživetje 
pa ni pustilo ravnodušnih niti obiskovalcev, ki upajo, da bo ta glasbeni 
dogodek postal del občinske tradicije.

Nastja Bojić, foto: Primož Pičulin

Policisti in Eva na skupnem odru
Kulturni hram Ignacija Borštnika je drugi decembrski četrtek gostil občinski novoletni koncert,  

na katerem sta skupaj nastopila Policijski orkester in solistka Eva Černe.

Policijski orkester z dirigentom Nejcem Bečanom in solistko Evo Černe Župan Franc Čebulj s članom orkestra Matjažem Mrakom 

Miklavžev sejem  
na osnovni šoli

Učenci in delavci OŠ Davorina Jenka Cerklje so 
tudi letos, tokrat v četrtek, 4. decembra, pripravili 
tradicionalni Miklavžev sejem. Na stojnicah so 
takole ponujali različne izdelke, ki so jih izdelali sami. 
Zbrana sredstva bodo namenili za šolski sklad. Že 
dva dni pred tem so Miklavžev sejem s podobnim 
namenom pripravili tudi na podružnični šoli v Zalogu.  
J. P., foto: Gorazd Kavčič
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PRALNICAPERILA
PavecSlavka,s.p.

Ul.4.oktobra4,4207CerkljenaGorenjskem
GSM:041603082

Sprejemamooblačilazakemičnočiščenje.
Peremotudiodeje,gostinskoperiloinvsevrstezaves.

Pranjeterlikanjesrajcinbluzza1EUR.

Odprtovsakdanod7.do23.ure,občetrtkihod7.do12.ure.

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

Tel.:++386(0)42529130

FRanšiznaSkUPina

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

Vse dobro v letu 2015

MirjamGrilcsŠenturškeGorejetudiletos,žetretjeletozapored,pri
založbiKmečkiglasizdalasvojKoledarzavsakdan.Grezaknjižico,
kjervsaktedenpolegklasičnegakoledarjazavpisovanjednevnihopra-
vilalidoživetijspremljalepafotografijainpabesedilo,kijevezano
naprostičas,zdravoprehrano,negoalidom.»Kersemsisamaželela
koledar,kibimespomnilnalepestvari,praznike,midalkakoidejo
aliopozorilnakakšnozanimivosti,kismojožepozabili,semzaložbi
Kmečkiglaspredstavilaidejo.Nasrečosomidalipriložnost.Žeprvo
letojebilodličnosprejetintakosmopritretjem.Gledenato,dav
koledarpišemopredvsemobveznosti,jeenastranmesecanamenjena
sprostitviinboljkvalitetnemuživljenju,«namjepovedalaMirjamin
dodala,dapravvse,očemurpiše,preizkušatudisamaintakotudi
samaskoziletosledisvojimtedenskimnamigom.Vsakmesecspremlja
enaodmodrihmisliBenjaminaFranklina,tedenskestranipasopolne
namigovzarekreacijo,preprostihkuharskihreceptov,navodilzapri-
pravodomačekozmetike,celošalinugankterzanimivosti,vezanih
naposameznoobdobjevletu.Januarjameddrugimlahkoberemoo
krpljanju,februarjaselahkolotimoreceptapecivazazaljubljene,mar-
casonavrstinasvetizačiščenje,aprilaMirjampodanekajnasvetovza
rastlinskebarve,skaterimilahkopobarvamopirhe,alipakakoseubra-
nitiklopov…Najdemotudinasveteotem,kakopregnatispomladan-
skoutrujenost,katerezdravilnelastnostiimajoposameznarastlinska
olja,alipakdajjenajboljšičaszanabiranjezdravilnihzelišč.Pakatere
knjigesoodličnezabranjenaplaži,kateremetuljelahkopoletiopazu-
jemonanašihtravnikih...Mirjamzapišetudireceptzavloženekisle
kumarice,ptičjopogačoincitrusovliker.Intakoskozivseh53tednov
leta2015.InkateritedenjenajboljprisrcuMirjamGrilc?»Mordabi
izbraladecember,ajetežko.Kokoledarprelistam,jevvsakislikinekaj
spominov,«šepravi.Jasna Paladin

Koledar za vsak dan

SamoGolob(23let)izCerkeljsezavtomobilskimdirkanjem
ukvarjatretjeleto.Dolanskegajeletaosvojilenotretjemesto
naSlovaškem,vtemčasupajeopravilnekajtestiranjpriklubu
LemaRacing,kiorganizirakrožnohitrostnodirkanjepoevrop-
skihdirkališčihzrenaultomcliomCUPinfiatomgrandepuntom
CUP.Takosijezagotovilmestovdirkalnempuntuzaletošnje
leto,kjer je tekmovalodevet tekmovalcevzaslovensko inšti-
rinajstzaevropskoterčeškoprvenstvo.Prvodirkosoimeliv
Avstrijinadirkališčuformule1RedBullRing,kjerjeSamodose-
gelprvozmagointakodobilzagonzacelosezono.Žalseježe
naslednjodirkonaSalzburgRinguzalomilo,sajmujeodpovedal
menjalnik.SledilajedirkanačeškemdirkališčuMost,kjerjespet
osvojiltretjemesto.NadirkiSlovakiaRingjezmagalspuntom,s
cliomCUPpadosegeldrugomestonadirkiEndurance.Takosta
sklubskimkolegomTomažemTrčkom(klubAutosportJazon)
predzadnjodirkopostala izenačenavbojuzaprvaka.Zadnji
spopadsoimelinačeškemdirkališčuBrno.Nakvalifikacijahje
postavilnajboljšičasintakoštartalsprvegamesta,vendarzaradi
dežja inposledičnomanjšega izleta sprogepristalna tretjem
mestu.Kljubvsemujenakoncupostalslovenskidržavnipod-
prvakterčeškiprvak.SamosezauspehzahvaljujeekipiLema
Racing,staršemainsponzorjem,kisomupomagalizaključiti
sezono.Janez Kuhar

Samo Golob češki prvak  

PodjetnikPeterSlatnarizCerkeljjenaSlovenskemforumuinova-
cijsredinovembraprejelplaketozačastnegačlanazdruženjaAktiv-
nislovenskiinovatorjiASI.Slatnarjeznankotinovatorvizdelo-
vanjuvezizaskakalnesmuči.NjegovopodjetjeSlatnarCarbonse
ukvarjazizdelovanjemsmučarskeskakalneopremeinopremeza
ostalevrhunskešporte.VzdruženjuASIsopovedali,daSlatnarni
leuspešenpodjetnikininovator,ampaktudizelodoberčlovek,saj
jeenemuodnjihovihčlanovpomagalpriizdelaviprototipa.J. P.

Peter Slatnar častni član združenja ASI



IZ NAŠEGA PROGRAMA:

PROGRAM ZA KMETIJSTVO 
 Odkup in prodaja mleka  Odkup in prodaja živine  

 Odkup in prodaja poljščin  Krmila  Gnojila  Kmetijska 
semena  Program za varstvo rastlin

PROGRAM ZA DOM IN VRT 
 Sadike  Lončnice  Gnojila  Program za varstvo rastlin  

 Orodje za dom in vrt  Hrana in oprema za male živali  
 Gradbeni program   

 Program zdrave domače hrane s slovenskih kmetij

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

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

Skrbi za računovodstvo in davke preložite na naša 
ramena, saj vodimo poslovne knjige in davčno 

svetujemo samostojnim podjetnikom, zasebnikom,  
d. o. o.-jem, društvom, zavodom, političnim 

strankam, zadrugam, ustanovam, kmetom in 
drugim davčnim zavezancem.

AKCIJA ZA NOVE KLIENTE
BREZPLAČNO uvodno izobraževanje

BREZPLAČNI prevzem računovodstva
BREZPLAČNO oglaševanje na spletni strani

Spremljajte nas na www.vencelj.si.
»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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SREČNO 2015

www.presa.si

PREŠA CERKLJE
SLOVENSKA CESTA 51

HIŠA ZAUPANJA

 PRODAJA NOVIH VOZIL RENAULT

 POOBLAŠČENI SERVIS ZA VOZILA 
RENAULT IN DACIA

 NADOMESTNO VOZILO

 RENAULT POMOČ NON-STOP

 AVTOLIČARSKE IN 
AVTOKLEPARSKE STORITVE
ZA VOZILA VSEH ZNAMK

 POOBLAŠČENO CENILNO MESTO 
ZA ZAVAROVALNICE

www.rpresa.si

Podjetje Pekarna Umnik Šenčur se ponaša s 67-letno družinsko 
tradicijo peke pravega domačega kruha in peciva. Različne vrste 

kruha ter pekovskega peciva, skupaj s sladkim pecivom, slano pecivo, 
krofi, sendviči, burek, unikatne mlečne pletenice ter rezanci so izdelki, 
izdelani povsem ročno iz najboljših, skrbno izbranih surovin. Ponosni 
so na svojo obrtno proizvodnjo, v kateri z majhnimi serijami izdelkov 
želijo slediti čim širšemu krogu kupcev, ki tak način proizvodnje v teh 
časih znajo ceniti in spoštovati. V teh dneh sta še posebej aktualni 
orehova ali potratna domača potica in velika izbira praznično 
poslikanih unikatnih medenih in navadnih piškotov. 
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BUTIK KRUHA IN KAVARNICA CERKLJE
Ulica Franca Barleta 23
Tel: (04) 25 29 270 
Odprto:  pon–pet: 6.30 do 14.30,  

sob: 6.30 do 12.00

E-pošta: pekarna.umnik@siol.net

VABLJENI, dA JIH OBIščETE V NJIHOVIH POSLOVALNICAH  
V šENčURJU, KRANJU IN V CERKLJAH.

Pekarna Umnik šenčur od leta 1947
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