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Kakovostno  
in ugodno  

poskrbimo za  
pranje in likanje  

sobnega in  
gostinskega  

perila.

35 letna tradicija

Nudimo  
izredno ugodno  

pranje odej,  
posteljnih  

nadvložkov in 
 vzglavnikov.

Ugodno  
pranje in  

likanje srajc  
ter delovnih  

oblek.

Ul. 4 oktobra 4, 4207 Cerklje na Gorenjskem

041 358 772, 041 603 082
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Spremljajte naše aktivnosti tudi na naši Facebook strani 

V CVETLIČARNI NUDIMO:
LONČNICE
ŠOPKE
REZANO CVETJE
POROČNE ARANŽMAJE
ARANŽIRANJE
ŽALNI PROGRAM

SEMENSKI KROMPIR  
ZA VRTIČKARJE IN  
VEČJE PRIDELOVALCE -15 %  

NA IZBRANE SORTE
SEMENSKEGA  

KROMPIRJA

KMETIJSKA ZADRUGA CERKLJE, Z.O.O. 
Slovenska cesta 2, 4207 Cerklje
Tel.: 04/252 90 10
info@kzcerklje.si , http://www.kzcerklje.si
CERKLJE, Slovenska cesta 2, tel.: 04/252 90 20

VOKLO, Voklo 98, tel.: 04/251 91 41
MORAVČE, Vegova ulica 7, tel.: 01/834 56 84
ŠENČUR, Kranjska cesta 2, tel.: 04/251 91 40
KOMENDA, Zadružna cesta 2, tel.: 01/834 56 80
BLAGOVICA, Blagovica 10, tel.: 041/370 437

TRŽNICA 
na dvorišču ZADRUGE Cerklje

VSAKO 1. IN 3. SOBOTO V MESECU, 
OD 9. DO 12. URE*

Suhe mesnine, mesni in mlečni 
izdelki, sveža jajca, domače testenine, 
sadje, sadni sokovi, sveža zelenjava, …

Vabljeni!

                                              SADIKE ZELENJAVE, SADNE SADIKE, TRAJNICE,  
OKRASNO DREVJE IN GRMOVNICE, SEMENA, ZEMLJA ZA PRESAJANJE, 
GNOJILA, VRTNO ORODJE, ZAŠČITNE KOPRENE, FOLIJE …

VSE ZA 
VRTIČKARJE:  
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IZ VSEBINE

STRAN 6

Za krvavški vodovod 
odobrena tudi sredstva EU

STRAN 8 

Minister za kmetijstvo  
tudi na Brniku

STRAN 13

Po Prešernovih stopinjah

STRAN 16

Dobra arhitektura ni nujno 
tudi prestižna

STRAN 18

Velikonočne butarice 
izdeluje že od otroških let

STRAN 20

Naravoslovec, jamar in 
gornik

STRAN 27 

Ritmična gimnastika tudi  
v Cerkljah

STRAN 28

Smučarske skoke ima v srcu

STRAN 29

Moj Camino

STRAN 30

Eni razvažajo, drugi ostajajo 
zaprti

KOLOFON
CERKLJE POD KRVAVCEM 
Cerklje pod Krvavcem 
(ISSN 2670-7934) je priloga za  
občino Cerklje na Gorenjskem. 

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

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

Urednik: 
Aleš Senožetnik

Odgovorna urednica: 
Marija Volčjak

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

Oblikovna zasnova: 
Matjaž Švab

Tehnični urednik: 
Grega Flajnik

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

Naklada: 19.000 izvodov 

Občina Cerklje na Gorenjskem,  
Trg Davorina Jenka 13,  
4207 Cerklje na Gorenjskem 
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Na naslovnici: Pomlad kliče h 
kmečkim in drugim opravilom. 
Foto: Gorazd Kavčič
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• Minilo je leto dni od začetka epi-
demije covida-19. Kako ste se s spre-
menjenimi razmerami spopadli v 
Cerkljah?
Res je. Že dobro leto je, odkar smo v 
naši občini zabeležili prvi primer 
okužbe. Že v prvem valu smo se od-
zvali zelo aktivno in k problematiki 
resno pristopili. Takoj smo sklicali 
predstavnike ključnih tvorcev javnega 
življenja na področju občine, od Civil-
ne zaščite, policije, gasilcev, osnovne 
šole, patronažne medicinske oskrbe 
do duhovnikov, Karitas in drugih pro-
stovoljcev. Organizirali smo raznos 
zaščitnih mask med občani, saj vemo, 
da je te opreme takrat primanjkovalo. 
Do oktobra smo se držali zelo dobro, 
saj smo imeli le tri okužene, a drugi 
val je bil precej silovitejši. Na vrhun-
cu smo imeli tudi po 25 okuženih ob-
čanov. Po novem letu pa se je začela 
epidemija vendarle umirjati. V zad-
njih dneh imamo kakšen dan tudi 
brez okužbe, sicer pa od ene do največ 
štirih. Mislim, da tretji val, ki je pred 
nami, ni zadnji, prepričan sem, da 
bomo okužbe tudi v prihodnje še do-
življali, čeprav bo verjetno vsak nas-
lednji val blažji. Se bomo pa morali 
naučiti živeti z virusom in tudi cep-
ljenje bo verjetno potrebno vsako leto. 
• Kako je epidemija vplivala na delo 
v občinski upravi?
Tudi v občinski upravi se nismo mogli 
izogniti epidemiji. Nekateri uradniki 
so zboleli, delo smo morali organizi-
rati na daljavo in izvajati vse potrebne 
ukrepe za zamejitev virusa. Zagotovo 
je tudi to vplivalo na naše delo, a mo-
ram reči, da smo bili ne glede na raz-
mere zelo učinkoviti, čeprav smo ne-
kateri delali tudi po 15 ur na dan. Ne 
nazadnje smo v preteklem letu kljub 
epidemiji odprli nov zdravstveni dom, 
uredili središče Cerkelj vključno s ka-

nalizacijo, ureditvijo parkirnih pro-
storov, okrasnega drevja in klopmi. 
Obnovili in povečali smo poslovilno 
vežico ob cerkljanskem pokopališču, 
postavili smo več igral na območju 
občine. Zaključili smo dvoletno inve-
sticijo v vasi Zalog, kjer smo v celoti 
zgradili kanalizacijo ter obnovili ce-
lotno komunalno infrastrukturo. Pod-
jetje Hidrotehnik, d. d., iz Ljubljane je 
uredilo hudournik Trskovc v sever-
nem delu naselja Velesovo. Veliko je 
bilo še manjših projektov, ki pa prav 
tako vzamejo čas in zahtevajo anga-
žma. 
• Od Službe vlade RS za razvoj in 
evropsko kohezijsko politiko pa ste 
prejeli tudi novico o odobritvi evrop-
skih in državnih sredstev za sofi-
nanciranje krvavškega vodovoda, in 
sicer v višini 7,2 milijona evrov. 
Ne morem povedati, kako sem vesel, 
da je končno prišlo do tega. Zadnjih 
dvajset let sem se zavzemal za ta pro-
jekt, ki je nujno potreben za trideset 
tisoč občanov petih občin, ki bodo po 
zaslugi obnove vodovodnega sistema 
v svoje domove dobivali boljšo, kvali-

tetnejšo pitno vodo. Upam še, da bodo 
sedaj, ko so tudi nepovratna sredstva 
zagotovljena, tudi preostale občine, ki 
doslej niso plačevale svojih finančnih 
obveznosti (izjema je Mestna občina 
Kranj), sprevidele svojo zmoto in za-
čele izpolnjevati svoje obveznosti. 
• Kot ste povedali zadnjič na seji ob-
činskega sveta, bo v okviru projekta 
potekala tudi zahtevna gradnja vo-
dohrana nad Domom Taber v Šmar-
tnem. Ste že našli ustrezno rešitev?
Kot je znano, bo gradnja zahtevna 
predvsem zaradi sestave tal, poleg 
tega pa gre za relativno velik vodoh-
ran v velikosti okoli devetsto kubič-
nih metrov. Zagotovo ga moramo 
zgraditi v bližini Doma Taber, na 
ustrezni višini, da lahko zagotovimo 
zadosten pritisk. Izvajajo se še geolo-
ške raziskave tal. 
• Gradnja krvavškega vodovoda si-
cer predstavlja precejšen zalogaj. 
Občina bo prispevala dobre tri mi-
lijone evrov lastnih sredstev. Ali bo 
potrebno zadolževanje?
Upam, da ne. Verjetno pa bomo diha-
li na škrge, kot rečemo. Projektov je 
namreč še veliko, tudi manjših. Med 
drugim bi radi zgradili pločnike v Za-
logu, v Adergasu pa razmišljamo o 
ureditvi parka pred samostanom. 
• Kateri projekti so sicer še v teku?
Dela potekajo na različnih deloviščih 
v občini. Tako poteka še gradnja ko-
munalne infrastrukture na Pšati, Po-
ženiku in Šmartnem, nadaljujejo se 
tudi dela v Pšenični Polici. Kot je zna-
no, delamo tudi krožišče na Trati, s či-
mer bomo zagotovili večjo prometno 
varnost na tem nevarnem odseku. Po-
leg tega začenjamo tudi izgradnjo ka-
nalizacije in ostale komunalne infra-
strukture na severnem in zahodnem 
delu Dvorij ter v osrednjem delu proti 
Gradu. Nadaljujemo tudi s postopkom 
spremembe OPN za umestitev obvo-
zne ceste letališče–Vašca. 

O epidemiji, Tabru, novi trgovini ...
Cerkljanski župan Franc Čebulj je tokrat spregovoril o več projektih, ki jih v občini 
načrtujejo v prihodnje.

Franc Čebulj / Foto: osebni arhiv

teujtgrigu
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Sicer pa pripravljamo projektno do-
kumentacijo za še en zelo pomemben 
projekt – izgradnjo kanalizacije na 
hribovitem območju pod Krvavcem 
in Štefanji Gori. Tudi pri tem projek-
tu pričakujemo nepovratna sredstva 
in sredstva iz strukturnih skladov oz. 
kohezijskega sklada. Predvidevamo, 
da bomo lahko jeseni že oddali vlogo 
za pridobitev gradbenega dovoljenja, 
seveda če bomo v tem času pridobi-
li vse potrebne služnostne pravice. S 
tem imamo namreč kar nekaj težav. 
Ljudje se očitno ne zavedajo, da gre za 
njihovo dobro predvsem v delu ureje-
nih odpadnih voda. Na tem območju 
je namreč več zaščitenih vodnih ob-
močij, zato je ureditev kanalizacije 
nujna. Tega se ne zavedajo predvsem 
tisti, ki imajo na tem območju viken-
de in niso naši občani. 
• Večje spremembe pa so v načrtu 
tudi v Domu Taber, kjer namerava-
te zgraditi dodaten oddelek za oskr-
bovance z demenco, zraven pa tudi 
varovana stanovanja. Lahko poveste 
kaj več o tem?
Kot smo seznanjeni, je na ministr-
stvu za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti v pripravi razpis 
za podelitev koncesij, na katerega bi 
se prijavil tudi naš Dom Taber, ki bi 
potreboval zgolj razširitev koncesije. 
V lanskem letu smo v okviru občin-
skega proračuna že zasnovali idejne 
rešitve za območje doma. Načrtuje-
mo torej oddelek za od 48 do 52 oskr-
bovancev z demenco. Vemo namreč, 
da prostora v domovih za starejše 
primanjkuje, največje pa so potrebe 
prav po oddelkih za osebe z demenco. 
Zemljišče, na katerem bi Dom Taber 
zgradil prizidek, je v lasti občine. Dom 
Taber ima nekaj sredstev, saj solidno 
posluje, in bo odkupil zemljišče od ob-
čine. Tudi sicer sem zelo zadovoljen z 
vodenjem doma v Šmartnem, saj tudi 
v času epidemije sprejemajo zelo dob-
re odločitve in ves čas postavljajo sta-
novalce na prvo mesto, tako da so se 
izognili množičnim okužbam. 
Že pred časom pa smo družbi Prva 
hiša prodali del zemljišča, na katerem 
bomo zgradili med šestdeset in se-
demdeset oskrbovanih stanovanj. Kot 
vemo, so varovana stanovanja name-

njena starejšim osebam, ki sicer še 
lahko živijo samostojno, a potrebujejo 
določeno oskrbo. To jim pa lahko v ce-
loti priskrbijo v Domu Taber. Torej od 
zdravstvene nege, prehrane, čiščenja 
in druge oskrbe. Mislim, da bi lahko 
že letos pridobili gradbeno dovoljenje.
Poleg tega bomo uredili tudi okolico 
objekta, park in dodatna parkirišča 
za obiskovalce, v bližini doma pa bo 
manjši objekt namenjen zobozdra-
vstveni ambulanti. 
• Kot je slišati, pa v Cerklje prihaja 
nov trgovec. Trgovino bo gradil Spar.
Res je, na južnem delu Cerkelj, v bli-
žini bencinskega servisa, namerava 
Spar graditi manjši trgovski objekt v 
tlorisni površini 1150 kvadratnih me-
trov. Odkupili so dobrih štiri tisoč kva-
dratnih metrov zemljišča. Velika želja 
občanov je bila, da bi občina dobila še 
kakšnega izmed večjih trgovcev. Ne-
kaj občanov se je obrnilo name, da bi 
občina zgradila trgovino, a žal neka-
teri občani ne vedo, da občina sama 
trgovine ne more zgraditi. Lahko pa 
nudi pomoč pri prostorskem načrto-
vanju oziroma pomoč pri pridobiva-
nju vse potrebne dokumentacije. Zdaj 
pa je interes izkazal Spar in mislim, 
da bo s tem ustregel številnim našim 
občanom. Če bo vse po sreči, bodo pri-
hodnje leto začeli graditi.
• Kako je z odkupom Hribarjeve 
vile?
Občina je petdeset odstotkov investici-
je že poplačala, preostalo polovico pa 
bomo jeseni. Bo pa potrebno še veliko 
razmisleka o tem, kako bomo za ta 
objekt zagotavljali vsebino. Za zdaj je 
najbolj gotovo to, da bomo v vili uredi-
li muzej. Vsekakor pa bo vsebine treba 
zagotavljati v sodelovanju z našimi 
društvi in seveda tudi Zavodom za 
varstvo kulturne dediščine Sloveni-
je, ki je že zdaj aktivno sodeloval pri 
tem projektu. Nekatere prostore bomo 
verjetno tudi oddali. Gorenjska banka, 
ki ima v vili poslovalnico, pa se seli v 
prostore nekdanje lekarne. 
• Iščete tudi novega direktorja za-
voda za turizem.
Zdajšnji direktor je dal odpoved, tako da 
zavod za zdaj kot v. d. direktorice vodi 
Nina J. Janežič, ki je zaposlena v občin-
ski upravi. V prihodnje bomo pripravili 

razpis in upam, da bo vodenje prevzel 
nekdo, ki prihaja iz tega okolja ter poz-
na občino in tukajšnja društva. Bistve-
no bolj se bo namreč treba posvetiti 
povezovanju vseh društev in drugih or-
ganizacij, ki delujejo na tem področju. 
Upam torej, da bomo našli nekoga z vi-
zijo, potem pa bodo prišli tudi rezultati. 
• Pomlad je tradicionalno čas či-
stilnih akcij. Jo boste izvedli tudi v 
Cerkljah?
Zaradi ukrepov, povezanih z epide-
mijo, je za zdaj še nismo. Upam, da 
jo bomo lahko izvedli konec aprila. 
Čistilna akcija bo nujno potrebna, saj 
opažamo, da je vse več odpadkov v 
naravi, ob poljskih in gozdnih poteh 
ter izletniških točkah. Ljudje se očitno 
vse manj zavedajo, da s tem povzroča-
jo škodo naravi in tudi sebi. 
• Na Osnovni šoli Davorina Jenka 
pa se obetajo dodatne učilnice in ka-
bineti.
V izdelavi je projekt za ureditev 
treh učilnic in dveh kabinetov na 
podstrešju matične šole v Cerkljah. S 
tem bomo zagotovili dovolj prostora 
za osnovnošolce in lažji potek pouka. 
Sicer pa bi se morala z ravnateljem 
začeti pogovarjati o podružnični šoli 
v Zalogu. Prej ali slej bo treba nare-
diti jasno idejno zasnovo za celostno 
ureditev podružnične šole v Zalogu. 
Sam se nagibam k novogradnji, saj 
je zdajšnja šola neprimerna. S tem 
bi lahko nekaj več prostora namenili 
vrtcu, saj to ne stane veliko. Dražje je, 
če morajo starši otroke voziti v vrtce v 
druge občine. Sicer pa tam potrebuje-
mo tudi kulturno-športno dvorano, če 
bo možno, pa tudi nov gasilski dom. 
Nekateri gasilski domovi nimajo 
ustreznih gradbenih dovoljenj. Bo 
občina sodelovala pri legalizaciji?
Občina je pristopila k legalizaciji gasil-
skega in vaškega doma na Šenturški 
Gori, ki ni bil v celoti legaliziran, ter 
vaškega doma v Praprotni Polici. Za 
vse druge gasilske domove, ki nimajo 
uporabnega oz. gradbenega dovolje-
nja, pa se bo to urejalo prek gasilske 
zveze, ki bo za izdelavo projektov tudi 
dobila denar in bo lahko sofinancira-
la vsako posamezno društvo. V občini 
imata potrebna dovoljenja gasilska 
domova Cerklje in Zgornji Brnik.
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Nedavno je Služba Vlade RS za razvoj 
in evropsko kohezijsko politiko izdala 
odločitev o finančni podpori za pro-
jekt Oskrba s pitno vodo na območju 
Zgornje Save – 1. sklop oz. t. i. krvavški 
vodovod. Skupna višina sredstev za 
izvedbo projekta po podatkih Služ-
be znaša 14,6 milijona evrov (z DDV), 
od tega bo Kohezijski sklad prispeval 
dobrih 6,1 milijona evrov. Skupaj s pri-
spevkom države pa višina odobrenih 
sredstev znaša nekaj več kot 7,2 mili-
jona evrov. 
Gradnja vodovoda je skupni projekt 
petih občin, ki ga cerkljanski župan 
Franc Čebulj označuje kar za stoletni 
projekt. Prvi, ki je začel izkoriščati 
gospodarski potencial vodnih virov 
izpod Krvavca, je bil Ivan Čimžar, po 
domače Beleharjev iz Pšenične Police, 
ki je po prihodu iz ZDA v kanjonu reke 
Reke začel leta 1924 graditi elektrar-
no. Delo je nadaljevala njegova žena, 
ki je začela graditi železni cevovod, 
dokončal pa ga je kasneje Elektro Go-
renjska. To so bili tudi začetki kasnej-
šega krvavškega vodovoda, ki je poleg 
Cerkelj napajal tudi Šenčur, Srednjo 
vas in Luže. Leta 1959 pa je bilo izda-
no gradbeno dovoljenje za izgradnjo 
vodovoda, kot ga poznamo danes. Do-
končan je bila leta 1964 z odprtjem v 
Mengšu, ki je bil takrat tudi del siste-
ma. Ker je sistem dotrajan in potre-
ben obnove, si v Cerkljah že več let pri-
zadevajo za njegovo obnovo. Kot nam 
je povedal cerkljanski župan Franc Če-
bulj, je bilo o obnovi veliko govora že v 
devetdesetih letih, a do realizacije ni 
prišlo. Interes je bil znova večji v letih 
1997 in 1998, ko sta takratni državni 
sekretar na ministrstvu za okolje in 
prostor Radovan Tavzes in direktor 
komunalnega podjetja Prodnik Jože 
Duhovnik župane povabila na sesta-

nek z namenom, da pripravijo idejni 
projekt. »Dogovori so se spremenili po 
lokalnih volitvah leta 1998, ki jih je v 
Mengšu dobil Tomaž Štebe, v novou-
stanovljeni Komendi pa Tomaž Drolc. 
V Komendi so se nato odločili del obči-
ne povezati s kamniškim vodovodom, 
v Mengšu pa so začeli proučevati mož-
nost vodooskrbe z vrtinami na men-
geškem polju,« je povedal Čebulj, ki 
kot nov mejnik poudarja leto 2007, ko 
so takratni župani Mengša, Komende, 
Šenčurja, Kranja in Cerkelj razdeli-
li vodne deleže in pričeli pripravljati 
dokumentacijo. Sledil je izstop Občine 
Mengeš iz sistema, zaradi česar je bilo 
projekt treba preprojektirati. Lotili so 
se racionalizacije in leta 2018 dobili 
gradbeno dovoljenje, sledila pa je še 
zagotovitev evropskih sredstev.
Vodilna Občina Cerklje prevzema naj-
večji vodni delež – 43 odstotkov. Delež 
Občine Šenčur znaša 16 odstotkov, 
Komende in Vodic po 15 odstotkov, 
Mestne občine Kranj pa 11 odstotkov. 

Občina Cerklje nosi tudi največji de-
lež investicije. Prispevala bo 3,1 mili-
jona lastnih sredstev ter dodatnih 1,9 
milijona evrov nepovratnih sredstev. 
Občini Vodice in Komenda bosta pre-
jeli 1,27 milijona evrov nepovratnih 
sredstev, iz lastnih proračunov pa bos-
ta prispevali vsaka po 542 tisoč evrov. 
Mestna občina Kranj bo prejela dober 
milijon nepovratnih sredstev in pri-
spevala še nekaj manj kot tristo tisoč 
evrov lastnih sredstev, Občina Šenčur 
pa bo ob 1,7 milijona evrov odobrenih 
nepovratnih sredstvih iz svojega pro-
računa dodala 240 tisoč evrov.
Projekt zajema gradnjo dobrih 24 ki-
lometrov cevovodov, ureditev zajetij z 
vodohranom in objektom za pripravo 
pitne vode, rekonstrukcijo vodohrana 
Grad ter gradnjo vodohrana Taber in 
deset vodovodnih vozlišč. Dela pote-
kajo po načrtih in bodo zaključena v 
roku, torej do marca prihodnjega leta. 
S tem pa bo približno trideset tisoč lju-
di dobilo kvalitetnejšo pitno vodo.

Za krvavški vodovod odobrena tudi sredstva EU
Za krvavški vodovod, ki ga gradijo občine Cerklje, Vodice, Komenda, Šenčur 
in Kranj, je odobrenih 7,2 milijona evrov nepovratnih sredstev evropskega 
Kohezijskega sklada in države.

Gradnja krvavškega vodovoda je v polnem teku. / Foto: Gorazd Kavčič
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ALEŠ SENOŽETNIK

Skupaj z izgradnjo krvavškega vodo-
voda na tem delu občine na Trati v teh 
dneh potekajo tudi dela za preuredi-
tev križišča med cestami Češnjevek–
Velesovo in Praprotna Polica–Ader-
gas. Na tem delu, ki velja za enega 
najnevarnejših odsekov v celotni ob-
čini, bo odslej krožišče. S tem bodo v 

Cerkljah poskrbeli za večjo varnost v 
prometu v tem delu občine. Kot pra-
vi Cerkljanski župan Franc Čebulj,  
bo krožišče podobno tistemu v 
Cerkljah, le da bo nekoliko manjše. 
Dela izvajajo delavci Gorenjske grad-
bene družbe, ki bodo hkrati z izgra-
dnjo krožišča uredili tudi pripadajočo 

komunalno infrastrukturo, vključno s 
pločniki in javno razsvetljavo, na tem 
delu pa bo urejeno tudi optično in ele-
ktrifikacijsko omrežje. Poleg tega bodo 
na novo zgradili tudi cevni most, saj je 
bil dosedanji močno dotrajan, zaradi 
česar se je na cestišče ob nalivih ste-
kala meteorna voda.

Na Trati  
nastaja  
krožišče
Križišče na Trati 
preurejajo v krožišče, s 
čimer bo poskrbljeno za 
večjo varnost  
v prometu na enem od 
najnevarnejših odsekov v 
občini.

Gradnja krožišča na Trati / Foto: Gorazd Kavčič

POLONA SAMEC

V letošnjem letu smo v Zavetišču Horjul že sprejeli prve zavrže-
ne sesne mačje mladiče brez mame, prav tako je v zavetišču že 
kotila sprejeta visoko breja mačka. Razlogi za to se skrivajo v 
neodgovornem skrbništvu, ljudje še vedno ne poskrbijo za svo-
je živali s sterilizacijo/kastracijo, kljub temu da je ta dosegljiva 
tudi s finančnega vidika – veliko je akcij in društev, ki lastnikom 
pomagajo pri plačilu posega. Pogosto je še vedno prepričanje, 
da zaradi posega mačka ne bo več lovila, kar ne drži. Problem 
predstavlja tudi zgolj hranjenje prostoživečih divjih mačk, s 
čimer jim ljudje omogočajo dobre pogoje za nekontrolirano 
razmnoževanje, hkrati pa lokacije ne sporočijo zavetišču. Tako 
iz ene ali dveh mačk kmalu nastane večje število in večji pro-
blem, ki pa predstavlja za lokalne skupnosti tudi velik strošek. 
V praksi se izkazuje, da sterilizacije in kastracije omogočajo 
nadzorovanje populacije – zmanjša se število zavrženih mačjih 
mladičev, preprečuje širjenje bolezni (mačji AIDS in levkoza), s 
tem pa se zmanjšuje poraba proračunskih sredstev občine in 
prihrani nepotrebno trpljenje zunanjim prostoživečim mačkam. 
Zato prosimo vse občane, da poskrbijo za svoje živali, zavetišču 
pa sporočajo le najdbe nikogaršnjih.

Poskrbimo za hišne ljubljenčke
ALEŠ SENOŽETNIK

Marca je minilo leto dni od prvih okužb s koronavirusom tudi 
na območju občine Cerklje. Po podatkih Covid-19 Sledilnika so 
do začetka tega tedna v občini s 7.800 prebivalci potrdili 948 
okužb, umrle so tri osebe. V začetku tedna je bilo v občini 31 
aktivnih primerov okužbe, dnevno pa so vsak dan potrdili od 
enega do štiri pozitivne izvide. Na Nacionalnem inštitutu za 
javno zdravje poudarjajo, da je najboljša zaščita za prepreče-
vanje širjenja virusa, poleg upoštevanja vseh znanih zaščitnih 
ukrepov, cepljenje. Ob tem dodajajo, da je skrb glede varnosti 
in učinkovitosti cepiv odveč, saj so bili izvedeni vsi postopki 
testiranja in ocenjevanja, kjer se preverja njihova učinkovitost 
in varnost. Osnovno zdravstvo Gorenjske tako še naprej zbira 
prijave za cepljenje s spletnim obrazcem na cepljenje.ozg.si, v 
primeru, da to ni mogoče, pa po telefonu na številko Zdravstve-
nega doma Kranj 040 807 672 (ob delavnikih med 8. in 13. uro). 
V prostorih nekdanje lekarne v Cerkljah (pritličje občinske stav-
be na Trgu Davorina Jenka) pa za občane še vedno poteka tudi 
brezplačno testiranje s hitrimi antigenskimi testi na okužbo s 
koronavirusom, in sicer vsak četrtek od. 8. do 12. ure. Naslednja 
testiranja bodo tako 15., 22. in 29. aprila.

Leto dni epidemije tudi v Cerkljah
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JANEZ KUHAR

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano dr. Jože Podgoršek se je 
v petek, 5. marca, mudil na delov-
nem obisku na Gorenjskem. Obiskal 
je pet kmetij: kmetijo Francija Fona 
na Spodnjem Brniku, kmetijo Franca 
Kuralta na Zgornjem Brniku, kmetijo 
Lepnar v Goričah, kmetijo Legat v Hra-
šah pri Lescah ter kmetijo Pri Anžon 
v Stražišču. Podrobneje se je sezna-
nil s stanjem v panogah, predvsem v 
luči posledic epidemije covida-19 ter 
načrtovanja novega programskega 
obdobja Skupne kmetijske politike in 
morebitnih novih pomoči za lajšanje 
posledic epidemije. 
Najprej si je minister v petek zgodaj 
dopoldne ob navzočnosti cerkljan-
skega župana Franca Čebulja ogledal 
urejeno kmetijo Francija Fona na Spo-
dnjem Brniku, kjer se ukvarjajo z ži-
vinorejo in pridelavo mleka, dodatna 
dejavnost na kmetiji pa so storitve s 

kmetijsko mehanizacijo. V hlevu ima-
jo okrog šestdeset krav, molzejo pa jih 
petdeset. Sicer pa Fonovi redijo sku-
paj s telicami in telički 110 glav živi-
ne. Njihova kmetija stoji ob cesti proti 

Vodicam in blizu podružnične cerkve 
sv. Simona in Juda Tadeja, stara kme-
tija pa je v središču vasi. Na kmetiji 
živi z ženo Metodo, hčerkama Glorijo 
in Mašo ter mamo Marijo. Je tretji 
gospodar, odkar imajo kmetijo, njeni 
začetki pa segajo v leto 1935. Skupaj 
obdelujejo okoli štirideset hektarjev 
zemlje, od tega sedem lastne. 
Minister dr. Jože Podgoršek je ob robu 
terenskega obiska poudaril: »Ključna 
današnja vprašanja na terenu so se po 
pričakovanjih nanašala na pripravo 
nove Skupne kmetijske politike, torej 
novega programskega obdobja. Obi-
skali smo kmetije, ki so že same po 
sebi razvojno usmerjene, skupaj smo 
iskali vizionarske rešitve za naprej. Po 
drugi strani pa me zanimajo tudi re-
šitve zaradi epidemije covida-19, torej 
kako lahko pomagamo kmetijskim 
gospodarstvom na tem področju. 
Prepričan sem, da bo tudi ta terenski 
obisk pripomogel k še boljšemu načr-
tovanju novega programskega obdob-
ja v kmetijski politiki in morebitnim 
novim pomočem za lajšanje posledic 
epidemije.«

Minister za kmetijstvo tudi na Brniku 
Minister je obiskal kmetiji Francija Fona na Spodnjem Brniku in Franca Kuralta 
na Zgornjem Brniku.

Kmetijski minister dr. Jože Podgoršek na obisku kmetije Francija Fona na Spodnjem 
Brniku 

Obvestilo za uporabnike Prostoferja
Prostofer je namenjen vsem tistim starejšim, ki ne vozijo sami ali jim tega ne 
dopušča zdravstveno stanje ali res nimajo bližnjih, ki bi jim lahko zagotovili pre-
voz, ali imajo slabše povezave z javnimi prevoznimi sredstvi. 
Prostofer omogoča lažjo dostopnost predvsem do zdravniške oskrbe.
Prevozi se izvajajo praviloma na relacijah v občini in njeni bližnji okolici, izjema 
so zdravstvene ustanove (npr. zdravstvena obravnava v Bolnišnici Golnik, SB 
Jesenice, UKC Ljubljana ipd.).

Kako deluje PROSTOFER 
Uporabnik, ki potrebuje prevoz, pokliče v klicni center na brezplačno številko 
080 10 10. 
V komunikacijskem centru nato zabeležijo njegove podatke in lokacijo prevoza. 
Po najavi prevoza klicni center obvesti prostovoljnega voznika o prevozu in to 
sporoči uporabniku, za katerega se opravi prevoz. 
Klicni center je na voljo za rezervacije prevozov vsak delavnik med 8. in 18. uro, 
rezervacijo prevoza pa je treba opraviti vsaj tri dni pred izvedbo storitve. 
Vozniki prostovoljci iz Društva upokojencev Cerklje prevoze občanov občine 
Cerklje na Gorenjskem opravljajo praviloma od ponedeljka do petka med 8. in 
16. uro, izjemoma (v nujnih primerih) pa se lahko dnevi in ure tudi prilagodijo 
potrebam.



OBČINSKE NOVICE |  9 

April 2021 / številka 1

OBČINA  CERKLJE NA GORENJSKEM
Trg Davorina Jenka 13
4207 Cerklje na Gorenjskem
tel.: 04/28 15 800
e-pošta: obcinacerklje@siol.net 
spletni naslov: www.cerklje.si

Na podlagi 4., 5., 7., 8., 9. in 10. člena Odloka o podeljeva-
nju priznanj Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik 
Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 3/2016) Komisija za na-
grade in priznanja objavlja

RAZPIS
ZBIRANJA PREDLOGOV ZA PODELITEV PRIZNANJ
OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM V LETU 2021

Občina Cerklje na Gorenjskem po določilih Odloka o pode-
ljevanju priznanj Občine Cerklje na Gorenjskem podeljuje 
priznanja občanom pa tudi drugim osebam in organizaci-
jam ter pomembnim gostom občine, ki so s svojim delom v 
občini ali izven nje pomembno prispevali k razvoju in ugle-
du Občine Cerklje na Gorenjskem. 

Priznanja Občine Cerklje na Gorenjskem se podeljujejo pra-
viloma na osrednji slovesnosti ob občinskem prazniku Ob-
čine Cerklje na Gorenjskem, 23. septembra.

Uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisa-
ni v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za 
ženski in moški spol. 

Nagrada Občine Cerklje na Gorenjskem se podeli:
Občanom, skupinam občanov, društvom ter drugim organi-
zacijam in skupnostim, ki v občini zaslužijo splošno prizna-
nje in odlike za izredne uspehe pri delu, za zgledna dejanja 
ter dosežke, ki imajo poseben pomen za razvoj občine kot 
aktualen odziv na dosežke in uspehe na posameznih pod-
ročjih dela in ustvarjanja. 

Sredstva za izplačilo dodeljene nagrade so zagotovljena v 
proračunu Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 1/2021).

Velika plaketa Občine Cerklje na Gorenjskem se podeli:
Posameznikom, podjetjem, zavodom, organizacijam in 
skupnostim ter društvom za dolgoletno uspešno in ustvar-
jalno delo, izredno življenjsko delo, za vrhunske uspehe ter 
vidne dosežke trajnejšega pomena, ki so pomembni za ra-
zvoj in ugled Občine Cerklje na Gorenjskem ter so s poseb-
nimi delovnimi prizadevanji v daljšem časovnem obdobju 
pomembno prispevali h kakovostnejšemu življenju, blagi-
nji, ugledu in razvoju Občine Cerklje. 

Mala plaketa Občine Cerklje na Gorenjskem se podeli:
Posameznikom, podjetjem, zavodom, organizacijam in 
skupnostim ter društvom za prizadevanje in požrtvovalnost 
pri razvijanju in utrjevanju ugleda in razvoja občine Cerklje 
na Gorenjskem ter za  pomembne dosežke in uspehe v zad-
njem obdobju in kot spodbuda za nadaljnje ustvarjalno 
delo.

Priznanje Občine Cerklje na Gorenjskem se podeli:
Občanom, skupinam občanov, zavodom, društvom in dru-
gim pravnim osebam za dosežene uspehe v korist družbene 
skupnosti na posameznih področjih dela in ustvarjanja, za 
ravnanja in dejanja, ki so z gospodarskega, družbenega, 
kulturnega in socialno humanitarnega vidika ocenjeni kot 
pozitivni dosežki. 
Priznanje Občine Cerklje na Gorenjskem je lahko podeljeno 
tudi posmrtno. Posmrtno priznanje se vroči družinskemu čla-
nu po vrstnem redu: zakonec, potomci oziroma posvojenci in 
njihovi potomci, starši oziroma posvojitelji, bratje in sestre.

Pobudniki oziroma predlagatelji za podelitev občinskih pri-
znanj Občine Cerklje na Gorenjskem so lahko občani, poli-
tične stranke, podjetja, zavodi, društva ter druge organiza-
cije in skupnosti z območja občine Cerklje na Gorenjskem.

Predlog oz. pobuda za podelitev nagrade in priznanj 
mora vsebovati:
•  ime in priimek oz. naziv ter naslov pobudnika oziroma 

predlagatelja
•  ime in priimek oz. naziv ter naslov predlaganega 

prejemnika priznanja 
•  obrazložitev predloga oz. pobude 
•  morebitna dokazila, ki potrjujejo dejstva v dani 

obrazložitvi 

Rok za oddajo predloga: 9. junij 2021 

Izpolnjen in podpisan obrazec s pripisom »Priznanja 2021« 
posredujte na naslov: 
Občina Cerklje na Gorenjskem, Komisija za nagrade in 
priznanja,  Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Go-
renjskem in  v obliki Word dokumenta po elektronski pošti 
na naslov: obcinacerklje@siol.net. 

Številka: 032-13/2018-48
Datum: 9. 4. 2021

Predsednik komisije
JOŽE IPAVEC, l. r.

Priloga:
    1. Predlog za podelitev priznanja – Obrazec

Javni razpis je objavljen na spletni strani www.cerklje.si v 
rubriki »Novice in objave / Javni razpisi, natečaji …«
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BERNARDA MELINC

Najprej smo se seznanili z ukrepi za 
preprečevanje širjenja okužb. Pridno 
si razkužujemo roke, družimo se v 
okviru razreda, nosimo maske in se 
veliko gibamo na svežem zraku. 
Med šolanjem na daljavo se je nabra-
lo veliko starega papirja in pridružili 
smo se zbiralni akciji. 
Kulturni praznik smo letos obeležili 
po razredih. Prvošolci so narisali por-
trete. Drugošolci so oblikovali portret 
v glini in izdelki krasijo stopnišče v 
šoli. Prešernovo rojstno hišo pa so 
slikali tretješolci in petošolci. Na 
temo kulturnega dne so učenci reše-
vali kvize. 
Pustovanju se v času epidemije nismo 
odpovedali. Učenci so se našemili v 

pustne šeme in se predstavili drug dru-
gemu v razredu, zaplesali so ob veseli 
glasbi in se imeli prav lepo. Drugi ra-
zred je šel na pustni sprehod po Zalogu. 
Prav posebno smo se pripravljali na 
materinski dan. Po razredih smo iz-
delali darilca, oblikovali cvetje iz pa-

pirja, pesnili pesmi za mamice. Pred 
nami so velikonočni prazniki, naredi-
li smo različne izdelke, ki nam bodo 
krasili dom med prazniki. Žal pa se 
pripravljamo tudi na vrnitev v šolo na 
daljavo z upanjem, da bo trajalo kra-
tek čas in se bomo hitro vrnili v šolo.

Nov začetek
Za nekaj časa so se tudi 
zaloški učenci vrnili v 
šolske klopi.

Pustovanje v zaloški šoli

EVA PETEK

Osnovna šola Davorina Jenka v Cerkljah na Gorenjskem so-
deluje v projektu Trajnostna mobilnost pod vodenjem koordi-
natorja Boštjana Gorzettija, profesorja za šport. S projektom 
želimo mladi generaciji pokazati, kako lahko spremenimo po-
tovalne navade učencev v smeri trajnostne mobilnosti, kako 
lahko zmanjšamo motoriziran promet v okolici šole, kako lahko 
zmanjšamo okoljske obremenitve, kako lahko spodbudimo gi-
banje otrok in s tem okrepimo njihovo zdravje, kako lahko pove-
čamo prihod otrok v šolo na trajnostni način. Mladi so dejansko 
ena izmed najbolj mobilnih skupin prebivalstva, saj se poleg 
vsakodnevnih poti v šolo in domov sami ali v spremstvu svo-
jih staršev vsako popoldne odpravljajo na različne dejavnosti, 
krožke ali pa preprosto na obisk k prijatelju. Zato že blage fizič-
no aktivne oblike prihoda v šolo, kot sta pešačenje in kolesar-
jenje, bistveno pripomorejo k zdravju mladih. Na Osnovni šoli 
Davorina Jenka bomo učence pritegnili z zanimivimi in pestrimi 
vsebinami, konkretnimi akcijami, ozaveščanjem, delavnicami, 
vključevanjem v projekte. Trudili se bomo, da bodo učenci spoz-
nali, da ljudje s svojim vsakodnevnim delovanjem in odločitva-
mi vplivamo na naravno in družbeno okolje. 

Trajnostna mobilnost med šolarji
ORGANIZACIJSKI ODBOR PRIREDITVE

Lani nam zaradi epidemije covida-19 in z njo povezanih 
zaščitnih ukrepov ni uspelo izpeljati jubilejnega dobrodelne-
ga koncerta Podarim ti pesem. Ker pa tudi letos situacija ni nič 
boljša, smo se odločili, da organiziramo koncert kot posneto 
video oddajo. Glasbene posnetke bomo skupaj z govornimi 
komentarji in video predstavitvijo zgodovine te tradicionalne 
dobrodelne prireditve povezali v filmsko oddajo in jo predva-
jali na točno določen dan (ali dva) nekje proti koncu šolskega 
leta. Kot običajno bo za ogled šolarjev namenjen čas med po-
ukom, večerni termin pa za starše in vse druge, ki bi si prire-
ditev radi ogledali. Prenos bo potekal po spletu, ponujena bo 
tudi priložnost za dobrodelno darovanje denarnih prispevkov 
za šolski sklad. Učenci so svojo pevsko, inštrumentalno ali 
plesno točko (solo ali v manjši skupini) posneli doma s telefo-
nom in posnetek poslali na avdicijo do 6. aprila. Pripravljalni 
odbor bo izbral okrog dvajset najboljših točk, ki jih bomo nato 
povezali v zanimiv spored. Izbrani nastopajoči bodo nato po-
vabljeni, da pridejo posnet svojo točko v šolo, kjer jim bo na 
voljo vsa profesionalna odrska oprema. Vsi že z nestrpnostjo 
čakamo na nastope naših učencev!

Podarim ti pesem
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AJA LOVREC

Osnovna šola Davorina Jenka se je 
vključila v mednarodni  Erasmus+ pro-
jekt Green Friends, v katerem se bomo 
naslednji dve leti skupaj s šolami iz 
Španije, Italije in Nemčije posvečali 
okoljski problematiki in trajnostnemu 

razvoju. Prva od aktivnosti, ki smo jih 
izvedli, je bila izbira logotipa. Akcija, ki 
jo trenutno izvajamo, pa je, da učenci 
na sprehodu fotografirajo okolico (ne-
pravilno odložene odpadke, onesnaže-
nost tudi s hrupom) in opozarjajo na 
tovrstne prekrške. Poskrbimo torej, da 
bo občina zelena!

Zeleni prijatelji
Učenci, ki so se lotili čistilne akcije

Na javni razpis za vpis novincev v vrtce v 
občini Cerklje je prispelo 111 vlog. Trenu-
tno sta na voljo 102 prosti mesti. Staršem 
so bila izdana obvestila o sprejemu, zato 
v vrtcih čakajo na končne odločitve star-
šev o vpisu. Predvidoma bo prihodnje 
leto vrtce v občini obiskovalo 352 otrok. 

Dobrih sto mest  
za sprejem novincev

Oratorij v Cerkljah bo letos potekal od 28. 
junija do 3. julija. Čeprav je do poletja še 
daleč, pa mladi animatorji že pripravljajo 
vse potrebno za organizacijo enega najbolj 
težko pričakovanih dogodkov za mlade v 
občini. V ta namen so pred kratkim posneli 
tudi kratek promocijski film, s katerim va-
bijo mlade k udeležbi in ki so ga v duhu 
časa pospremili s ključnikom #okuženizo-
ratorijem. Ogledate si ga lahko na kanalu 
Oratorija Cerklje na Youtubu. 

Oratorij tudi letos bo
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franczorman@siol.net

 Jerovšek Primož, s. p. 

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

Podjetje Regia Group, d. d., poslovna 
enota Labore, kot vsako leto organizira 
tehnične preglede traktorjev in traktor-
skih priklopnikov za vaščane občine 
Cerklje. Pregledna mesta za izvajanje 
tehničnih pregledov so lastnikom trak-
torjev znana, letošnja novost pa je nova 
lokacija za lastnike, ki živijo v višje le-
žečih vaseh občine Cerklje. Tehnične 
preglede in registracijo vozila bodo na-
mreč 3. maja med 13. in 16. uro izvajali 
tudi na Ambrožu pod Krvavcem 7, pri go-
stilni Pr Ambružar. Tehnični pregledi pa 
bodo potekali tudi na drugih ustaljenih 
lokacijah v občini. Tako bo pri Gasilskem 
domu Cerklje pregled traktorja mogoč v 
torek, 4. maja, od 8. do 12. ure in od 13. 
do 17. ure; v sredo, 5. maja, in četrtek, 6. 
maja, pa od 8. do 12. ure in od 13. do 16. 
ure. Pri Gasilskem domu Spodnji Brnik v 
petek, 7. maja, od 8. do 12. ure in od 13. 
do 16. ure. Pri Športnem parku Velesovo 
v sredo, 12. maja, in četrtek, 13. maja, 
od 8. do 12. ure in od 13. do 16. ure, pri 
Zadružnem domu Zalog v ponedeljek, 31. 
maja, od 8. do 12. ure in od 13. do 16. ure 
ter v torek, 1. junija, od 8. do 10. ure (za 
Lahovče).

Tehnični pregledi 
traktorjevPohodniška sekcija Škrjančki Planin-

skega društva Komenda vsako leto 
na novega leta dan organizira tradi-
cionalni Mačkov pohod na Šenturško 
goro (667 m n. m.) in nazaj v dolino. 
Letošnji, 23. pohod je bil po udeležbi 
zaradi pandemije covida-19 zelo okr-
njen zaradi varnostnih razlogov. Ude-
ležilo se ga je deset pohodnikov, sicer 
pa se ga je do sedaj vsako leto udele-
žilo okoli štirideset. Vsi pohodniki so 

med pohodom nosili zaščitne maske, 
ki so jih sneli le za fotografiranje. Po-
hodniki so letos krenili iz Poženika po 
stari poti na Šenturško Goro, kjer so si 
ob poti ogledali tudi jaslice, ki so jih 
postavili pohodniki. Najstarejši poho-
dnik je bil letos 72-letni Štefan Kern, 
najmlajši pa 50-letni Andrej Lukan, 
štirje udeleženci – Franc Vidmar, Šte-
fan Kern ter Majda in Franc Drolec – 
pa so bili že na vseh 23. pohodih.

Mačkov pohod okrnjen

Skupina pohodnikov 23. Mačkovega pohoda na poti na Šenturško goro / Foto: Andrej 
Lukan
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DANIELA MOČNIK

Pesnik vere, upanja in ljubezni je dobr-
šen del svojega življenja preživel v Lju-
bljani. V dveh stoletjih, odkar je France 
Prešeren hodil po ljubljanskih ulicah, se 
je Ljubljana močno spremenila. Vendar 
so še ohranjene mnoge arhitektonske 
in druge znamenitosti, mimo kate-
rih mnogokrat hitimo. Tudi v dežju in 
snegu, vetru in mrazu, kot je zapisano 
v virih skoraj štiri desetletja živečega 
projekta po Prešernovih stopinjah v 
Ljubljani pod okriljem Zveze kulturnih 
društev Slovenije, so se pevci, recitatorji 
in obiskovalci poklonili pesnikovemu 
spominu na mestih ljubljanskih ulic z 
ohranjenimi znamenitostmi in s spo-
mini na čas, ko je velikan slovenske 
besede narod poklical z livad nejasne 
bodočnosti k izobraževanju v lastnem 
jeziku, sam pa program z neprecenlji-
vimi literarnimi oblikami udejanjil v 
Poezijah, ki obsegajo nad 3160 verzov. 
Ob letošnjem slovenskem kulturnem 
prazniku smo člani Bralnega študij-
skega krožka Glasba pripoveduje pri 
Klubu Liberius to pot 12. februarja 2021 
prehodili virtualno, obenem pa v teh 
zadnjih marčevskih dnevih pripravili 
tiskano predstavitev kot opomnik na 
pogostejše spominjanje naše snovne 
in nesnovne kulturne dediščine. 

»Celih trideset let je bila Ljubljana Pre-
šernu vse. Bila je priča njegovih najbolj 
srečnih ur; tu so živeli njegovi prijatelji, 
tu je doživljal svoje ustvarjalne zmage. 
Zdaj pa je zapuščal Ljubljano, ki jo je v 
najbolj prešernih urah imenoval »ljubi-
co nebes in sreče«, zapuščal je mesto, ki 
je zdaj hranilo zanj le še troje grobov – 
Čopovega, Smoletovega in Korytkovega; 
zapuščal je v tem mestu nezakonsko 
mater Ano Jelovškovo in dvoje drobnih, 
nepreskrbljenih otročičev. Ernestina in 
France sta izgubljala očeta …
Vendar pa so prav v teh urah grenkega 
slovesa v Blasnikovi tiskarni že tiskali 
prve pole Poezij! Ali je pesnik opazil, 
da so se mu vremena hotela zjasniti, 
da mu je življenje zdaj darovalo kar 
dvoje nasmehov hkrati: obet neodvi-
snosti in zmagovit izid knjige pesmi, 
posvečenih neuslišani ljubezni, stra-
hu in upu? Ali pa je morda prišel ta 
zasuk sreče krive že prepozno?
Svojemu prijatelju Stanku Vrazu je v 
pismu sedaj lahko sporočil, da je »po 
tolikih nezgodah in neprilikah« le us-
pel in da se je odpravil v Kranj »s tre-
buham za kruham«.
S kakšnimi čustvi se je spuščal Prešeren 
v novo obdobje svojega življenja? S pol-
nimi jadri gotovo ne, saj je bila v nje-
govih letih že jesen, z vsemi tegobami, 
brezupom in pastmi.« (Črtomir Zorec)

Z odstrtimi spomini na pesnika vere, 
upanja in ljubezni smo se poklonili 
muzealcu in snovalcu Po Prešernovih 
stopinjah v Kranju gospodu Črtomirju 
Zorcu (1907–1991) in drugemu ljubite-
lju poezije, raziskovalcu, skladatelju in 
zborovodji profesorju Janezu Močniku 
(1936–2016), ki je v istem času v beli Lju-
bljani, kjer je tudi sam domoval in kot 
pevec akademskega in radijskega zbo-
ra, dobro poznal mestne znamenitosti, 
začel udejanjati glasbeni projekt Po Pre-
šernovih stopinjah v Ljubljani … 
Virtualno pot smo prehodili Damjana 
Praprotnik s citrami in tenorist Da-
vid Jagodic; Renata Dobnikar in Moj-
ca Rozman, članici Ljudske univerze 
Kranj; Karmen Žura, Jan Prosen, Lona 
Viktoria in Daniela Močnik, člani Kluba 
Liberius Cerklje. Hvala vam, dragi prija-
telji.

Po Prešernovih stopinjah
Člani Bralnega študijskega krožka Glasba pripoveduje 
pri Klubu Liberius so izdali tiskano publikacijo Po 
Prešernovih stopinjah v Ljubljani. 

Naslovnica publikacije, ki so jo izdali člani 
društva 
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TRGOVINA
Z NOVIMI IN RABLJENIMI AVTODELI
AVTOKLEPARSTVO
 priprava vozila za tehnični pregled
 menjava olja

MILAN KRNIČAR s.p
Dvorje 93, 4207 CERKLJE
G: 041 331 396, T: 04 25 26 750
E: milan.krnicar@t-2.si, I: www.avtodeli-krnicar.si

Ugodno vam ponujamo:
 vse vrste zemeljskih izkopov

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

Gradbene storitve Jure Grilc, s. p.
Apno 70, Cerklje na Gorenjskem
T: 051/393 504  
E: jure.grilc@gmail.com
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Dragi Andrej, prijatelj kegljanja!
Andrej Ropret se je rodil 6. julija 1960 v 
Velesovem kot prvorojeni otrok kmeč-
ko-delavske družine. Že kot otrok je 
imel zdravstvene težave s pljuči, tako 
da je bil že v mladosti poseben. Ven-
dar ga bolezen ni ovirala, da ne bi op-
ravljal kmečkih del in se v šoli pridno 
učil. Tako se je izučil za orodjarja in 

začel delati v Iskri Kranj. Delovni staž pa ni trajal dolgo, 
saj se je zaradi bolezni moral zelo mlad invalidsko upo-
kojiti. Še naprej je delal na kmetiji in se povsem posvetil 
kegljaškemu športu. Svojo kegljaško pot je začel kot mla-
denič, ko je s prijatelji zahajal na kegljišča. Sprva gostil-
niška rekreacija je v njem prerasla v tekmovalne ambicije. 
Kegljaški šport ga je popolnoma prevzel in v njem je ostal 
do njegove smrti. 
Že po enem letu kegljanja se je prijavil na odprto prvenstvo 
Kranja za mladince in osvojil naslov prvaka. Kot perspek-
tivnega kegljača so ga opazili v klubu Krvavec Cerklje in ga 
povabili k sodelovanju. Tu se je uveljavil in napredoval ter 
stkal kar nekaj kegljaških prijateljstev. Ta šport ga je tako 
pritegnil, da je hodil gledat ligaške tekme in se učil keg-
ljaških vrlin pri velikanih tega športa, kot so Martelanc, 
Turk, Urbanc, Zvršen (ki ga je uspel celo pritegniti v klub) 
in drugi, ki so bili v takratni članski reprezentanci Jugo-
slavije. Kmalu je začel sanjati o svoji kegljaški ekipi, in ko 
je za to zamisel navdušil nekaj svojih kegljaških prijate-
ljev in zanesenjakov, so ustanovili Kegljaški klub Adergas. 
Predsednik Kegljaškega kluba Cerklje je ob tej novici izja-
vil: »Fantje, to bo kratkega daha.« 
Ampak ta kratki dah še kar traja in traja, predvsem po 
tvoji zaslugi, dragi Andrej. Klub je potreboval vodjo ekipe 
in tako si prevzel to funkcijo ter jo opravljal vse do svoje 
smrti. Soigralci so ti nadeli vzdevek Andro selektor, s ka-
terim si postal prepoznaven tako v občinski sferi kot širše 
in celo zunaj meja Slovenije. Za klub pa si postal deklica 
za vse.

Po nekaj okrepitvah si skupaj s klubskimi sotekmovalci 
začel tekmovati v takratni občinski ligi, ki je bila številčno 
in kvalitetno zelo močna, tako da se je klub prebijali iz 
C do A občinske lige in nato do gorenjske lige. Po nekaj-
letnem igranju in potovanju po Gorenjskem je klub doži-
vel nov vrhunec, saj je pod imenom Foto Bobnar Adergas 
osvojil gorenjsko ligo in si s tem priboril pravico igrati v 
kvalifikacijah za vstop v tretjo slovensko ligo, kar mu je po 
zmagah v kvalifikacijah tudi uspelo. Tako je vse do lanske 
sezone igral v tretji ligi – zahod, sedaj pa igra celo v drugi 
ligi – zahod. Ob teh uspehih si bil, Andro, najmočnejši člen 
in gonilna sila ekipe. Vendar te samo treningi in ligaška 
tekmovanja niso zadovoljili, saj si stremel k še boljšim re-
zultatom. Tako si se začel udeleževati kegljaških turnirjev 
tako v Sloveniji kot tujini. Nepozabna sta predvsem rezul-
tata s turnirja v Sarajevu, z doseženim drugim mestom 
(med vsemi kegljači nekdanje Jugoslavije in tujine) ter na 
turnirju na Ravnah na Koroškem, kjer ti je uspel neverjet-
ni dosežek s 662 podrtimi keglji (ta dosežek te uvršča med 
deseterico najboljših po podrtih kegljih v Sloveniji). 
Bil si tudi vedno pripravljen pomagati drugim. Tako si 
zadnja leta bogate kegljaške poti metal za KK Grintovec v 
občinski ligi. Zadnji dve leti, ko klubu nisi mogel poma-
gati na stezi, si vseeno prišel na vsako tekmo in ostal njen 
vodja kot Andro selektor in deklica za vse.
Andro, bil si človek na mestu. Spoštovan tako kot kegljaški 
prijatelj in kot nasprotnik. Vedno se te bomo spominjali, 
kako si vodil ekipo, saj nikoli nisi povzdignil glasu in ni-
koli, ampak res nikoli, nikogar obsojal za neuspeh. Vedno 
si samo hrabril in spodbujal, tako da so člani kluba ostali 
prijatelji in držali skupaj. Na tem mestu, dragi Andro, ti 
obljubljamo, da bomo ta tvoj pristop ohranjali še naprej.
Andro, še enkrat hvala za vse, kar si naredil v teh dol-
gih desetletjih za kegljanje, tako v občini Cerklje kot v slo-
venskem prostoru. Ter za vse lepe urice, ki smo jih prebili 
skupaj na kegljišču in zunaj njega.
Ohranili te bomo v lepem spominu. Počivaj v miru in naj 
ti bo lahka zemlja pri sveti Marjeti. 
To ti želimo člani 

KK Adergas, KK Grintovec in vsi prijatelji kegljanja.

V SPOMIN

Andrej Ropret (1960–2020)
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JANEZ KUHAR

V četrtek, 18. marca, so v Cerkljah tret-
jič obrezali Nacetovo trto, potomko 
najstarejše, vinske trte na svetu, stare 
450 let, sorte modre kavčine z mari-
borskega Lenta, ki je tudi uradno vpi-
sana v Guinnessovo knjigo rekordov 
kot najstarejša žlahtna trta na svetu. 
Cepič (trs) so slovesno posadili pred 
tremi leti na vrtu rojstne hiše prve-
ga slovenskega poklicnega šolanega 
igralca Ignacija Borštnik v Cerkljah, 
in sicer 1. julija, na njegov 160. rojstni 
dan. Trta dobro uspeva.
Trto z Lenta je obrezal Milan Kolenko 
ob navzočnosti gospodarja trte Dane-
ta Novaka, delo mu je šlo kar dobro 
od rok. Vsi so delali ob upoštevanju 
navodil NIJZ za preprečevanje širjenja 
okužb z novim koronavirusom.
Cehovsko društvo kovačev Slovenije je 
izdelalo ročno kovano ograjo in jo na 

posebni slovesnosti postavilo okrog 
trte z Lenta, ki lepo raste ob Borštni-
kovi domačiji. Po končanem rezu so 
nazdravili za njeno uspešno rast, za 

kar sta poskrbela gospodar trte Dane 
Novak in Mesarstvo Kmečki hram, za 
krajši kulturni program pa Cerkljan-
ski gavnarji.

Rez potomke najstarejše vinske trte
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Čeprav je najprej želel študirati in-
dustrijsko oblikovanje, je pristal na 
fakulteti za arhitekturo in takoj ugo-
tovil, da je to tisto, kar si želi početi 
v življenju. Po študiju je krajši čas de-
lal v Avstraliji, nato pa v biroju pro-
fesorja Vojteha Ravnikarja. Skupaj s 
takratnim sodelavcem Blažem Budjo 
sta nato osnovala lasten arhitekturni 
biro Jereb in Budja arhitekti.
• Kaj vam pomeni nagrada Prešer-
novega sklada?
Predvsem nas je zelo presenetila. Na-
grade, ki smo jih prejeli doslej, so pri-
hajale iz stroke, nagrada Prešernove-
ga sklada pa zajema celotno področje 
kulture, kar dojemamo kot veliko čast 
in priznanje našemu delu.
• Arhitekturni stroki je bilo na tok-
ratni podelitvi Prešernovih nagrad 
namenjene precej pozornosti, saj je 
Prešernovo nagrado za življenjsko 
delo prejel tudi arhitekt Marko Mu-
šič. Kakšno mesto ima sicer arhitek-
tura med Slovenci?

Mislim, da v Sloveniji arhitektura do-
življa vzpone in padce. Po vojni je bil 
arhitekt kot deležnik v oblikovanju 
prostora zelo cenjen, kasneje se je ar-
hitekturna stroka manj slišala. V zad-
njem obdobju pa arhitektura v očeh 
javnosti znova doživlja boljše čase, saj 
se ljudje bolj zavedajo, kakšen je njen 
doprinos. 
Sicer pa med ljudmi opažam velike 
razlike v dojemanju arhitekture, kar 
je precej odvisno tudi od okolja, v ka-
terem živimo. Moja generacija je ge-
neracija otrok, ki je živela ali še živi 
v hišah »samograditeljev« ali državno 
zgrajenih stanovanjskih blokih, ko 
je bil pristop do prostora precej dru-
gačen, kot je danes. Vsakega od nas 
zaznamuje prostor, in če leta in leta 
živimo v nespodbudnem okolju, se 
težko pripravimo, da v bivalnem am-
bientu iščemo kvaliteto. Kljub temu pa 
vsak človek takoj začuti, ko se znajde 
v kvalitetnem prostoru, saj smo zelo 
dojemljivi za dobro oblikovano okolje. 
Bolj težavno se mi zdi, da se mnogi 
še vedno ne zavedajo, da je arhitekt 

tisti, ki oblikuje prostor, in ga pove-
zujejo zgolj s pridobivanjem dovoljenj, 
čeprav je to najmanjši del snovanja 
objekta, le obvezen pravni postopek. 
Zato marsikdo naroča projekte za hiše 
preko poznanstev in po prijateljskih 
vezeh. A če imaš težave z zobmi, boš 
šel k zobozdravniku, nihče si namreč 
zob ne popravlja sam. Pri arhitekturi 
velikokrat še ni tako. V nekaterih slu-
čajih se arhitekt še vedno dojema kot 
nebodigatreba, čeprav je glavno, kar 
arhitekt da naročniku, boljši prostor. 
• Se prevečkrat zgodi, da zmanjka 
denarja za arhitekta?
Ravno to je napaka. Ker arhitekt nas-
topi delo na začetku, ko bi moralo biti 
denarja še dovolj. Arhitekt pomaga 
zasnovati prostor v skladu s potreba-
mi naročnika, tudi tistimi, ki se jih ta 
morda niti ne zaveda. Zasebni naroč-
niki nam velikokrat omenjajo, da pot-
rebujejo sobo, ki bo namenjena temu 
ali onemu, na koncu pa se izkaže, da 
ne potrebuješ veliko sob, če so zasno-
vane tako, da služijo več namenom in 
sledijo tvoji življenjski poti. Da so pro-
stori primerni, ko si mlad, ko imaš 
otroke in da ne ostaneš s kupom pra-
znih sob, ko otroci zrastejo in odidejo 
od doma. 
• Kakšno pa je zavedanje o pomenu 
arhitekture med odločevalci? V zad-
njem času ste arhitekti povzdignili 
glas ob predlogih sprememb gradbe-
ne zakonodaje, po katerih v določe-
nih primerih arhitekturni natečaji 
ne bi bili več obvezni. Se vam to zdi 
korak nazaj? 
Čutimo pritisk proti razmisleku o pro-
storu, kar se opazi predvsem v luči 
sprememb zakonodaje. Odkar sem 
arhitekt, mislim, da smo v Sloveniji 
štirikrat ali petkrat menjali krovno 
zakonodajo, kar gotovo ni dobro. Na-
tečaji so zelo dobrodošli spremljevalci 
razvoja okolja in stavb v Sloveniji – in 

Dobra arhitektura ni nujno tudi prestižna
Pogovarjali smo se Rokom Jerebom, arhitektom s Šenturške Gore, ki je ob 
letošnjem kulturnem prazniku skupaj s sodelavcema Blažem Budjo in Nino 
Majoranc prejel nagrado Prešernovega sklada.

Rok Jereb / Foto: Gorazd Kavčič
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to vseh, ne le tistih, ki so v javni rabi. 
Gre za edini postopek, s katerim lah-
ko naročnik z eno projektno nalogo, ki 
jo jasno izrazi, dobi veliko kvalitetnih 
rešitev. Na drugi strani pa je v razpisu 
edino merilo najnižja cena. A pomena 
arhitekturnega ustvarjanja se ne da 
izmeriti skozi ceno.
S spremembami v okolju zato ni dob-
ro hiteti. Poseg v okolje lahko izvede-
mo v letu ali dveh, odpraviti napake 
ali ponesrečene in nepotrebne posege 
pa je skoraj utopija. Prav tako so na-
tečaji lahko odlična odskočna deska 
za vse arhitekte, ki bi sicer leta in leta 
delali majhne naloge, čeprav so spo-
sobni tudi česa večjega.
• V obrazložitvi nagrade me je pri-
tegnil zapis, da vaša dela »dokazu-
jejo, da kakovostna arhitektura ni 
zgolj domena prestiža, privilegija in 
odrekanja, vrhunska arhitektura je 
lahko tudi socialna arhitektura – ar-
hitektura za ljudi«. Kako vi razume-
te to funkcijo arhitekture?
Že od nekdaj se zavedamo, da dob-
re arhitekturne rešitve ne pomenijo 
nujno dragih rešitev in da dobra ar-
hitektura ni nujno prestižna, po drugi 
strani pa poceni arhitektura ni nuj-
no cenena ali slaba. Dobro arhitek-
turo lahko najdemo na vseh nivojih 
posegov v prostor, od prizidka k hiši 
do iskanja nekih socialnih rešitev 
v prostoru. Mislim, da se tudi v Slo-
veniji, predvsem na ravni občin, vse 
bolj zavedamo, da morajo biti posegi 
arhitekturno in okoljsko dobro pre-
mišljeni in je šele drugi korak višina 
investicije. 
• Žirija Prešernovega sklada je pou-
darila dva projekta: Materinski dom 
Ljubljana in poslovna stavba TEM 
Čatež. Kaj vas je vodilo pri načrtova-
nju obeh projektov? 
Ne glede na to, da je TEM Čatež in-
dustrijski objekt, Materinski dom pa 
ima socialno funkcijo, je bil arhitek-
turni začetek v obeh primerih precej 
podoben. Najprej vedno opravimo 
valorizacijo okolja ter analizo in na 
osnovi tega izluščimo želje in ideje. V 
procesu snovanja objekta in vključe-
vanja naročnika pa gredo stvari nato 
svojo pot. Materinski dom ima zaradi 
svoje močne zgodbe kot institucija in 

socialna ustanova povsem drugačne 
zahteve od industrijskega objekta. 
Nuditi mora varnost in intimo doma. 
Objekt TEM Čatež pa mora biti prepo-
znaven, osmišljati mora povezanost 
ekipe in duha podjetja in temu pri-
merna mora biti tudi izvedba. V obeh 
primerih smo imeli srečo, da so bili 
investitorji izrazito socialno usmerje-
ni. Tudi v TEM Čatež se je čutila skrb 
za zaposlene pri vodstvu in vpetost 
podjetja v lokalno okolje. 
• Več uspešnih projektov ste izvedli 
tudi na Gorenjskem. Kateri vam je še 
posebno pri srcu?
Vsi projekti, ki se jih lotimo, so mi lju-
bi. Pred leti smo rasli skupaj z INCE 
Mengeš. Stavba danes živi svoje življe-
nje, z naročniki pa ostajamo v stiku. 
Trenutno pa mi je pri srcu priprava 
občinskega podrobnega prostorskega 
načrta kanjona Kokre v Kranju. Ima 
dolg rep, saj je bil natečaj izveden že 
leta 2008, zanimiv pa se mi zdi zato, 
ker je kanjon zaščiten kot naravna 
vrednota in smo morali pri delu so-
delovati z različnimi institucijami, 
interes javnosti pa je bil zelo velik. 
Tudi sam sem kot nekdanji Kranjčan 
v kanjonu preživel dobršen del svoje 
mladosti na poti v šolo in iz nje, zato 
sem vesel, da ima zdaj prostor mož-
nost razviti se v kaj več, kot je bil.
• Kakšno je zavedanje o pomenu 
arhitekture v vašem domačem oko-

lju in tudi sicer na Gorenjskem? Kaj 
se vam zdi dobro, kaj si želite, da bi 
bilo bolje? 
Zelo težko vprašanje. Kot opažam, 
imajo ljudje v Cerkljah zelo skrben od-
nos do okolice. Hiše in vrtovi so ure-
jeni, in tudi sicer je na Gorenjskem 
prisotna skrb za urejanje prostora. 
Morda bi si želel le to, da bi v prihod-
nje znali bolje razmisliti o pomenu, ki 
ga ima neka gradnja v prostoru, zakaj 
je nekaj tam, kjer je. Ampak to je splo-
šen pojav, ne le slovenski, tudi evrop-
ski. Tudi v tem primeru pa se mi zdi, 
da so ljudje v zadnjem času vse bolj 
dovzetni za tovrstna vprašanja.
• Z družino že več let živite na Šen-
turški Gori. Kako se počutite v pode-
želskem okolju?
Življenje je vedno splet naključij. Po 
zaključku študija sem začasno začel 
bivati tukaj in kasneje se je izkazalo, 
da to okolje ustreza tudi moji sopotni-
ci ter otrokom. Kar pa ne pomeni, da 
se nekoč to ne bo spremenilo. Mislim, 
da se moramo navaditi, da so danes 
naše življenjske zgodbe bolj dinamič-
ne kot nekoč, in se moramo naučiti, 
da najdemo dobro v vsakem okolju, v 
katerem smo. Sam na Šenturški Gori 
najdem mir, ki ga potrebujem, ko pri-
dem z dela iz Ljubljane. S tem ko za-
menjam okolje, lažje zamenjam tudi 
način razmišljanja in se »odklopim« 
od telefonov in računalnika.

Varstveno-delovni center INCE Mengeš / Foto: Blaž Budja
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Računovodske in  
knjigovodske storitve

Poslovno in  
davčno svetovanje

Mlakarjeva ulica 76, 4208 Šenčur
Tel.: 04/279 10 00, faks: 04/279 10 30, www.sconto.si
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ODKUP CELULOZNEGA IN POŠKODOVANEGA LESA  
ZA IZDELAVO SEKANCEV

UREJANJE VRTOV
Marko Andrej, s. p., Zgornji Brnik 125

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

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

 sajenje in obrezovanje grmičevja  
 strojno zračenje trate

 obrezovanje sadnega drevja 

JANEZ KUHAR

V Sloveniji ni kraja, kjer na cvetno nedeljo ne bi nosili k 
blagoslovu butaric ali spomladanskega zelenja. Cvetna ne-
delja je krščanski praznik v spomin Jezusovega slovesnega 
prihoda v Jeruzalem. Tradicija izdelovanja butaric se je oh-
ranila vse do danes. Včasih – in gotovo marsikje še danes 
– so fantje med seboj tekmovali, kdo bo na cvetno nedeljo 
k blagoslovu prinesel najlepšo in najvišjo butaro. Večja in 
lepša kot je bila, več pozornosti je užival njen lastnik. 
Ivan Kropivnik z Zgornjega Brnika izdeluje velikonočne 
butarice že od otroških let naprej, po starem načinu. V vsa-
ki butarici je sedem stvari, in sicer leskove palice, beka za 
vezavo palic, bršljan, pušpan, resje, brinje in oljka, včasih 
pa so nanjo navezali tudi jabolka in pomaranče. Letos je 
zaradi pandemije covida-19, ki mu je prekrižala številne 
načrte, izdelal le nekaj butaric in tudi raglje za sorodnike. 
Posebno sta se butaric razveselila pravnuk Leon in prav-
nukinja Žana. Z ragljami ragljajo otroci od velikega četrtka 
do velike sobote opoldne, ko so cerkveni zvonovi zavezani. 

Velikonočne butarice izdeluje že od otroških let
Ivan Kropivnik na Zgornjem Brniku izdeluje velikonočne butarice že od otroških 
let naprej – po starem načinu.

Ivan med izdelovanjem butaric
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USTNA HIGIENA 
JANA STRGAR S.P.

051 304 355
oralna.higiena@gmail.com

 Čiščenje zobnega kamna
 Peskanje
 Zdravljenje parodontalne bolezni
 Beljenje zob

V prostorih zobne ordinacije dr. Fabjan, 
Poslovna cona A 32, 4208 Šenčur.
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Pridne roke stanovalcev Doma Taber v Šmartnem so v četrtek, 
25. marca, tik pred cvetno nedeljo, na prostem pred domom 
izdelovali butarice in velikonočne šopke. Letos jih zaradi ukre-
pov za zajezitev širjenja novega koronavirusa ni bilo mogoče 
izdelovati v domu, zato so se odpravili na sonce in svež zrak. 
Pred Domom Taber v Šmartnem pri Cerkljah na Gorenjskem sta 
jim prostovoljca Darinka Kralj in Ivan Kropivnik, člana Društva 
likovnikov Cerklje, prikazala izdelovanje velikonočnih šopkov in 
butaric na način, kot so jih izdelovali nekoč pod Krvavcem. Zani-
manje med oskrbovanci doma je bilo nad pričakovanji, več kot 
štirideset stanovalcev se je vključilo v izdelovanje butaric, ki so 
jih lahko na koncu tudi obdržali. Prostovoljca Ivan Kropivnik in 
Darinka Kralj sta za izdelavo pripravila leskove enoletne palice, 
za povezovanje vrbo, za okrasitev pa bršljan, lovorikovec, rož-
marin in oljko. Dodala sta še pisane trakove in cvetove iz krep 
papirja, ki so jih izdelali prostovoljka Darinka in stanovalci na 
eni od delavnic.

Za praznično vzdušje

Člani Kulturnega društva Folklora Cerklje Cerkljanski gav-
narji so na pustni torek z glasbenim nastopom razveseli-
li stanovalce Doma Taber v Šmartnem. Ciril, Janez, Miro, 
Matija, Miha, Ivan, Milan, France ter Ava so pred Domom 
Taber zaigrali več znanih domačih viž in s tem marsikate-
remu stanovalcu polepšali dan ter morda pregnali kakšno 
skrb in težavo. Stanovalci doma so jih na balkonih priča-
kali v pustnih maskah, z Gavnarji pa so zapeli tudi pesmi, 
med njimi V dolini tihi je vasica mala in Kam le čas beži. 
Gavnarji so povedali, da so zimo že odgnali, tokrat pa od-
ganjajo koronavirus. Upajo, da bodo uspešni pri izganja-
nju. Nastopajočim se je v imenu stanovalcev in zaposlenih 
zahvalila direktorica Doma Taber Martina Martinčič, po 
nastopu pa je vse glasbenike povabila še na sveže pustne 
krofe.

Pustovanje v Tabru

Sredi marca pa so stanovalci pekli piškote v novi, mobil-
ni pečici. Na oddelku je lepo dišalo po piškotih, prvi, ki ga 
je pokusil, je bil slavljenec Gabriel Vende, ki je praznoval 
devetdeseti rojstni dan. Slovesnost je minila ob pesmi in 
številnih čestitkah. V Domu Taber so za dan žena stano-
valke prejele rožice, za štirideset mučencev pa so moške 
obdarili jabolkom in vanj zapičeno trnovo vejico. V četrtek, 
11. marca, so stanovalce Doma Taber obiskali Rdeči noski, 
v ponedeljek pa jih je pred domom z narodno-zabavno 
glasbo navdušil Trio Frenk. Sicer pa za prijetno vzdušje ob 
praznovanjih s svojo diatonično harmoniko vedno poskrbi 
stanovalec Srečo Vrtnik.

Cerkljanski gavnarji so stanovalcem polepšali pustni torek.
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Trg Da vo ri na Jen ka 9
4207 Cer klje, tel.: 04/252 13 21

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

ŠIVILJSKI SERVIS
ŠIVANJE PO MERI

GSM: 031 641 335

ponedeljek, sreda, petek

torek, četrtek

14h - 18h

9h - 14h

GRILC
ŠIVILJSTVOŠIVILJSTVO

ŠIVILJSKI SERVIS
ŠIVANJE PO MERI

GSM: 031 641 335

ponedeljek, sreda, petek

torek, četrtek

14h - 18h

9h - 14h

GRILC
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JANEZ KUHAR

Na Šenturški Gori je 7. marca 1897 
umrl župnijski upravitelj Simon Robič, 
ki je od leta 1874 služboval v tamkaj-
šnji župniji, kjer je tudi pokopan. Bil je 
prirodoslovec, biolog, botanik, jamar, 
mikolog, speleolog, zoolog, narodni 

buditelj, planinec in publicist. Rojen 
je bil v Kranjski Gori 11. februarja 1824. 
Že v gimnazijskih letih se je navdušil 
nad naravoslovjem, zlasti nad botani-
ko. Kljub temu je najprej dokončal štu-
dij filozofije, nato vstopil v bogoslovje. 
Robič se je izkazal tudi kot strasten 
zbiralec in popisovalec posameznih 
rastlinskih vrst. Zbiral je tudi mine-
rale, odkril je Mokriško jamo in v njej 
popolno okostje jamskega medveda, 
ki ga sedaj hranijo v Prirodoslovnem 
muzeju v Ljubljani. Nabiral je planin-
ske polže in med drugim odkril deset 
zanimivih originalov, od katerih jih je 
pet poimenovanih po njem. Njegova 
celotna zbira mehkužcev obsega več 
kot 10.700 primerkov. Njegovo gra-
divo v mnogih primerih predstavlja 
osnovo zbirk današnjega Slovenske-
ga prirodoslovnega muzeja v Ljublja-
ni. Zaradi njegove pionirske vloge pri 
raziskovanju jam na področju Domžal 
in Moravč se je domžalsko jamarsko 
društvo poimenovalo prav po Robiču. 
V njegov spomin so ob Jamarskem 
domu na Gorjuši pri Domžalah junija 
1974 postavili doprsni kip.

Naravoslovec, jamar in gornik
Na Šenturški Gori je pokopan duhovnik Simon Robič, 
ki je bil tudi strasten raziskovalec narave.

SERVISI CITROËN

ZANESLJIVO
SKRBNI

KONCESIONAR

IZBRANI 
ORIGINALNI
NADOMESTNI 
DELI DO

-35%
ČE SI ČLAN,
PLAČAŠ MANJ

Točnejšo ponudbo za vaše vozilo preverite pri pooblaščenih serviserjih Citroën. 
Več o splošnih pogojih članstva v klubu zvestobe MyCITROËN plus in pripadajočih 
ugodnostih vam je na voljo na www.citroen.si. Slika je simbolična. Citroën si pridržuje 
pravico do napak v vsebini in ponudbi.
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Naše prednosti:
  hitra odzivnost
  brezplačna dostava za količine nad 1000 litrov
   kakovostno kurilno olje  

v skladu z evropskimi standardi
  zelo ugodna cena

Poženik 35, 4207 Cerklje na Gorenjskem
T: 031 280 771
E: info@simon-oil.si
I: www.simon-oil.s

Hitra dostava kurilnega olja

Razvažamo po celi  
Gorenjski in Ljubljani.
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JANEZ KUHAR

Društvo ima 82 pridnih čebelarjev, ki čebelarijo z okoli de-
vetsto čebeljimi družinami na področju občine Cerklje, s 
čebelami pa se ukvarjajo predvsem ljubiteljsko. Čebelar-
ji še vedno sledijo razlogom in ciljem, zaradi katerih so 
njihovi predniki 29. januarja 1920 ustanovili Čebelarsko 
društvo, je povedal predsednik Miha Štular. Za prihodnost 
čebelarstva v vaseh pod Krvavcem ne gre skrbeti, saj je za-
nimanja med mladimi veliko. Na Osnovni šoli Davorina 
Jenka Cerklje pa deluje tudi čebelarski krožek pod mentor-
stvom Borisa Jereba, ki šteje šest mladih čebelarjev. Zaradi 
epidemije covida-19, so dejavnosti v društvu zelo omejili. 
Med cerkljanskimi čebelarji, ki vzorno skrbijo za čebele, je 
tudi Tone Slatnar iz Cerkelj, ki ima na treh lokacijah, tudi 
na Lenartu pod Krvavcem, skupaj 32 čebeljih družin. Kot 
nam je povedal, je bila lanska letina precej slabša kot pre-
tekla leta, največ pa je natočil cvetličnega medu. Društvo 
je aktivno povezano s Čebelarsko zvezo Slovenije ter od leta 
2002 dalje pa tudi s Čebelarsko zvezo Gorenjske.

Čebelarji med epidemijo
Dogajanje v Čebelarskem društvu Cerklje je pestro, čeprav so morali svoje 
delovanje zaradi epidemije covida-19 precej omejiti. 

Tone Slatnar pred svojim čebelnjakom v Cerkljah

V Apnu je na ogled »velikonočni« gaber, ki sta ga ob praznikih 
s pirhi okrasila Lojzka in Ciril Mrgole. Kot pravita, naj tudi zu-
nanja drevesa zadihajo v duhu praznika. Že tretje leto zapored 
sta zakonca Mrgole na drevo obesila okoli 350 raznobarvnih pir-
hov. Nekaj pirhov je izdelanih iz čipk, nekaj plastičnih pisanih 
jajc pa ima vgrajene lepo izdelane miniaturne zajčke in razno 
spomladansko cvetje. Kot pravi Lojzka, vsako leto doda okoli 
sto novih pirhov. Če vas bo pot zanesla v Apno, si drevo, polno 
pirhov, lahko ogledate vse do bele nedelje, torej do 11. aprila. 

Drevo s tristo petdesetimi pirhi

Tudi drevesa lahko zadihajo v duhu praznika.
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GSM: 031 760 594
www.sodnik.si

Zalog55,CerkljenaGorenjskem

75   LET
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ALEŠ SENOŽETNIK

Na Gorenjskem od leta 2015 potekajo prizadevanja za celos-
ten razvoj kolesarstva na regionalni ravni. Takrat je začel 
delovati Svetovalni organ gorenjske regije za razvoj kole-
sarstva (SORK) kot strokovno telo Odbora za okolje, prostor 
in infrastrukturo pri Razvojnem svetu gorenjske regije. 
Eden najpomembnejših rezultatov po petih letih delovanja 
je vzpostavitev gorenjskega kolesarskega omrežja. Gre za 
preplet 640 kilometrov državnih in lokalnih kolesarskih 
povezav, pri katerih so načrtovalci upoštevali mednarodne 
kriterije prometne varnosti, atraktivnosti pokrajine in do-
segljivosti gostinskih in servisnih storitev. 
Gorenjsko kolesarsko omrežje poteka tudi po občini Cerklje 
na Gorenjskem po trasi G7 Prebačevo–Cerklje na Gorenj-
skem–Kamnik. Kolesarska pot poteka od Prebačevega skozi 
Šenčur do občine Cerklje, v kateri trasa poteka mimo Vele-
sovega do Adergasa in Češnjevka. Nato pot pelje mimo gradu 
Strmol do TIC-a v Cerkljah. Iz Cerkelj pa naprej skozi naselja 
Pšata, Poženik, Šmartno, Glinje in Zalog pri Cerkljah v smeri 
proti Kamniku, kjer je zaključna točka omenjene trase.

Trasa je ravninska in s širokimi razgledi na okolico. Lah-
ko jo opredelimo tudi kot tematsko, saj ob njej naletimo 
na številne znamenitosti. Poteka skozi številna naselja in 
vasice, obdane s polji koruze, pšenice in krompirja. Kole-
sarjenje po odprtih trasah zna nemalokrat krojiti veter, ki 
je značilen za gorenjsko kotlino.
Glavni cilj projekta v letošnjem letu je na celotnem omrežju 
postaviti enotno prometno signalizacijo za kolesarje, posve-
tili pa se bodo tudi natančnemu digitalnemu prikazu obsto-
ječe kolesarske infrastrukture in evidentiranju črnih točk 
oz. odsekov. Projekt, ki ga ob podpori sodelujočih občin, tudi 
občine Cerklje, izvajata Razvojna agencija Zgornje Gorenjske 
in BSC Kranj, ima tudi svojo spletno stran z GPX-sledmi in 
petimi predlaganimi izleti.

Gorenjsko kolesarsko omrežje tudi skozi Cerklje
Gorenjsko kolesarsko omrežje, ki obsega 640 kilometrov kolesarskih povezav, 
poteka tudi skozi občino Cerklje.

Gorenjska kolesarska pot obsega 640 kilometrov. / Foto: arhiv 
projekta

Del poti, ki teče po območju občine Cerklje / Foto: arhiv projekta

BimLine
računovodska hiša

Boljši servis. Boljše storitve.

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

Ulica Ignaca Borštnika 15, 4207 Cerklje
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LOREM Terapije
  terapevtske/protibolečinske masaže

  športne in klasične/sprostitvene masaže,
  elektrostimulacija, kineziotaping,

  ročna limfna drenaža,   
  Bownove terapije, manipulacije,

  medicinska pedikura
  Access bars terapije.

 
LOREM Terapije, Velesovo 100

(pri nogometnem igrišču), 4207 Cerklje na Gorenjskem,  

www.terapije-lorem.si,  terapije lorem,  
T: 040 580 480, E: terapije.lorem@gmail.com

LOREM TERAPIJE
Ste preobremenjeni, razdraženi, ste obtičali in ne veste kako 
naprej? Se soočate s stresom ali pa preprosto potrebujete 
spremembo in sprostitev? - ACCESS BARS tretma, z nežnim 
dotikom na 32 točk po glavi, vam skozi točke požene energi-
jo in razelektri napetost, ki se tam nabira in vas omejuje pri 
mislih, idejah in razmišljanju. 

Imate težave z oteklino zaradi bolezenskih stanj ali poškod-
be? Ste zabuhli, imate težke, utrujene noge, slabo prekrvavi-
tev, želite izboljšati odpornost ali se znebiti celulita? - ROČNA 
LIMFNA DRENAŽA pospeši pretok limfe in krvnega obtoka 
po telesu, zato se odpadne snovi hitreje izločajo iz telesa. S 
tem odpravimo težave in izboljšamo počutje. 

MEDICINSKA PEDIKURA ni le lepotičenje, ampak je primer-
na za vse s težavami na stopalih, kot so razpokana in zadebe-
ljena koža. Borimo se z glivičnimi, zadebeljenimi in vraščeni-
mi nohti ter svetujemo pri deformacijah. Saniramo tudi kurja 
očesa, otiščance ali pa le nudimo pomoč tistim, ki za svoje 
noge že težko poskrbijo sami. 

Vsem z  bolečinami v sklepih, mišicah, vratu, hrbtenici, mra-
vljinčenju po rokah in nogah, ali zastarano poškodbo, pa pri-
poročamo MASAŽNO TERAPIJO, ki poleg protibolečinske 
masaže vključuje tudi elektrostimulacijo, capping in kinezio-
taping, ali MANIPULACIJO IN BOWNOVO Terapijo. 

Vse športne navdušence pa vabimo na močno ŠPORTNO 
MASAŽO, ki bo mišicam povrnila prožnost in pospešila rege-
neracijo za nadaljnje preizkušnje. 

Ste podjetnik in želite da bi vaši zaposleni delali z veseljem 
in brez težav? Po zakonu mora imeti vsako podjetje načrt za 
promocijo zdravja na delovnem mestu. V vašega lahko vklju-
čite tudi naše storitve, vzemite si čas in poskrbite za zdravje. 

Storitve se prilagojeno izvajajo tudi v domačem okolju in so 
primerne tudi za otroke. 

Če želite presenetiti bližnje, so rešitev tudi naši darilni boni.

Prid`te probat! Škod`vat vam ne more! 
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ODGOVARJA ODVETNICA BETKA VREČEK MOČNIK

Bralko zanima, kaj pomeni, da se neko kaznivo dejanje 
preganja na zasebno tožbo. Nedolgo nazaj je na policij-
ski postaji prijavila kaznivo dejanje, vendar policisti pri-
jave niso želeli sprejeti iz razloga, ker se kaznivo dejanje 
preganja na zasebno tožbo. Kaj to pomeni?
Kazniva dejanja se glede na način pregona v naši zakono-
daji delijo na kaznive dejanja, za katera se storilci prega-
njajo po uradni dolžnosti, kazniva dejanja, ki se preganjajo 
na predlog ter na kazniva dejanja, ki se preganjajo na za-
sebno tožbo.
Kazniva dejanja, ki se preganjajo po uradni dolžnosti, so 
tista, pri katerih postopek začne in vodi državni tožilec ne-
odvisno od volje osebe, ki je bila s kaznivim dejanjem oš-
kodovana. Taka je večina kaznivih dejanj. Kazniva dejanja, 
ki se preganjajo na predlog, so tista, pri katerih mora oško-
dovanec podati predlog za pregon. Ko je predlog za pregon 
podan, se pregon teh kaznivih dejanj nadaljuje po uradni 
dolžnosti, vendar pa lahko oškodovanec do konca glavne 
obravnave predlog za pregon umakne. Kazniva dejanja, 
ki se preganjajo na zasebno tožbo, pa so tista, pri katerih 
oškodovanec sam preganja storilca teh dejanj, sam nosi 
breme dokazovanja ter v primeru neuspeha tudi sam nosi 
stroške postopka. Oškodovanec je torej tisti, ki mora, če želi 
pregon, v določenem roku pred pristojnim sodiščem vložiti 
zasebno tožbo z vsemi sestavinami, ki jih določa Zakona 
o kazenskem postopku – ime in priimek obdolženca, opis 
kaznivega dejanja in njegovo pravno kvalifikacijo, predla-
gati mora dokaze, za katere želi, da se izvedejo na glavni 
obravnavi, predlagati, da se obdolženec spozna za krivega 
ter obsodi skladno z zakonom. Oškodovanec je torej tisti, ki 
mora v postopku dokazovati, da so izpolnjeni vsi elementi 
kaznivega dejanja in da je določena oseba storila kaznivo 
dejanje.
Zasebno tožbo je pri pristojnem sodišču treba vložiti v roku 
šestih mesecev od dneva, ko je oškodovanec izvedel za ka-
znivo dejanje in storilca. 
Kot primer kaznivih dejanj, ki se preganjajo na zasebno 
tožbo, naj navedem kaznivo dejanje razžalitve po 158. čle-
nu KZ-1, kaznivo dejanje obrekovanja po 159. členu KZ-1, 
kaznivo dejanje žaljive obdolžitve po 160. členu KZ-1. Od-
govor na to, ali se določeno kaznivo dejanje preganja po 
uradni dolžnosti, na predlog ali na zasebno tožbo, najdemo 
v posebnem delu Kazenskega zakonika (KZ-1), kjer so opisi 
posameznih kaznivih dejanj. 
Če torej oškodovanec meni, da je bilo proti njemu stor-
jeno kaznivo dejanje, ki se preganja na zasebno tožbo 
(tako kot v primeru bralke), ne more sprožiti kazenskega 
oziroma predkazenskega postopka s prijavo kaznivega 
dejanja na policiji, ampak mora sam vložiti tožbo na so-
dišče.

Pravni nasvet
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ALEŠ SENOŽETNIK

V času epidemije tudi lekarniški far-
macevti igrajo pomembno vlogo. So 
najlaže dostopni zdravstveni delavci, 
ki ljudem lahko pomagajo tudi z ve-
rodostojnimi informacijami. Da so 
se navade obiskovalcev lekarn v času 
epidemije spremenile, opaža vodja le-
karne v Cerkljah, magistra farmacije 
specialistka Barbara Koder. »Opaža-
mo, da ljudje bolj racionalno pristopa-
jo k izboru izdelkov v lekarni in v večji 
meri povprašujejo po zdravilih brez 
recepta z vplivom na imunski sistem 
ter prehranskih dopolnilih z vitamini 
in minerali.« Obiskovalci lekarn izra-
ziteje posegajo tudi po preventivnih 
sredstvih, kot so zaščitne maske in 
razkužila, nekoliko manj pozornosti 
pa v tem času namenjajo kozmetič-
nim izdelkom. »Opažamo tudi, da so 
ljudje bolj zaskrbljeni glede zdravstve-
nega stanja ter ob izdaji zdravil na re-
cept potrebujejo bolj poglobljene infor-
macije,« pravi Kodrova.
Nasvetom farmacevtov v lekarnah 
ljudje navadno precej zaupajo, v tre-
nutnih razmerah pa so še toliko po-
membnejši. »Naši obiskovalci do 
informacij velikokrat prihajajo na 
spletu in na druge načine. V teh pri-

merih gre velikokrat za nepreverjene 
ali celo napačne informacije, zato je 
naša vloga v tem času še toliko po-
membnejša. Trudimo se, da ob izdaji 
zdravila oziroma drugega izdelka po-

damo ustrezen in razumljiv nasvet. V 
to usmerjamo veliko energije,« pravi 
sogovornica, ki sicer opaža tudi, da 
se stranke večkrat organizirajo tako, 
da ne prevzemajo zdravil le zase in 
svoje domače, ampak tudi za sosede 
in sovaščane, ki so morda zboleli ali 
pa se ne želijo izpostavljati, in tako 
poskušajo zmanjšati število obiskov 
v lekarni in možnost prenosa okužbe. 
Pogosteje se nanje obračajo tudi po te-
lefonu. Med tistimi, ki pridejo v lekar-
no, pa opažajo veliko potrpežljivosti 

tudi med čakanjem v vrsti. Lekarna 
v Cerkljah od lanskega leta deluje v 
sodobno opremljenih prostorih v no-
vozgrajenem zdravstvenem domu in 
trenutno zaposluje šest farmacevt-

skih delavcev oziroma sodelavcev. Za-
četki lekarništva v kraju sicer segajo 
v leto 1961 s prvim depojem zdravil 
Lekarne Kranj pri takratnem zdravni-
ku. Dve leti kasneje se je depo preselil 
v zdravstveno postajo, od leta 1975 pa 
je bil v njem zaposlen en višji tehnik. 
Leta 1992 je lekarna dobila dodaten 
prostor in v njem uredila podružnico 
Lekarne Kranj. Od leta 2004 pa vse do 
izgradnje novega zdravstvenega doma 
je lekarna delovala v stavbi občinske 
uprave na Trgu Davorina Jenka.

Prihajajo tudi po strokovne nasvete 
V času epidemije se je vloga lekarniških farmacevtov izkazala kot še 
pomembnejša, pravi vodja lekarne v Cerkljah magistra farmacije specialistka 
Barbara Koder.

Vodja lekarne Barbara Koder / Foto: Gorazd Kavčič

V času epidemije ljudje bolj racionalno pristopajo k izboru 
izdelkov v lekarni in v večji meri povprašujejo po zdravilih brez 
recepta z vplivom na imunski sistem ter prehranskih dopolnilih 
z vitamini in minerali.
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Ulica Antona Kodra 8, 4207 Cerklje
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JANEZ KUHAR

V organizaciji kranjskega območne-
ga združenja Rdečega križa Slovenije, 
Komisije za krvodajalstvo ter prosto-
voljk in prostovoljcev KORK Cerklje, je 
bila v torek, 2. marca, v Športni dvo-
rani v Cerkljah prva letošnja tradici-
onalna terenska krvodajalska akcija, 
ki se je je udeležilo 119 krvodajalcev. 
Prostovoljci KORK Cerklje so se ponov-
no izkazali z odlično organizacijo in 
izvedbo ter pokazali vse svoje znanje 
ob takšnih organizacijsko zahtevnih 
terenskih akcijah, še posebej v času 
epidemije. Območno združenje Rde-
čega križa Slovenije (RKS) Kranj je v 
letošnjem letu uspešno organizira-
lo že pet krvodajalskih akcij, in sicer 
dve v Kranju, po eno pa v Preddvoru, 
Šenčurju in Cerkljah, ki se jih je ude-
ležilo 875 krvodajalcev. Naslednja 
krvodajalska akcija v občini Cerklje 
bo 30. septembra na isti lokaciji. Krvo-
dajalci so se morali v času epidemi-
oloških ukrepov držati vseh predpisa-
nih varnostnih navodil. Krvodajalce 

v Cerkljah je obiskal tudi predsednik 
RKS OZ Kranj mag. Janez Frelih ter se 
vsem zahvalil za udeležbo in uspešno 
izvedeno terensko krvodajalsko akci-

jo. Med prednostmi terenskih krvoda-
jalskih akcij omenimo, da ni čakalnih 
vrst in potekajo hitro in prijazno, saj 
za krvodajalce poskrbijo prostovoljci.

Uspešna krvodajalska akcija v Cerkljah
Spomladanske krvodajalske akcije v Cerkljah se je udeležilo 119 krvodajalcev. 
Naslednja bo na območju občine potekala 30. septembra.

Na Rdečem križu v Cerkljah so zadovoljni z odzivom krvodajalcev.
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MATJAŽ LJUBELJŠEK 

Veseli smo dejstva, da so po nekajmesečnem mirovanju 
znova oživela nogometna igrišča v našem nogometnem 
centru, čeprav trenutno samo v omejenem obsegu. Z me-
secem marcem so se po sprostitvi ukrepov vlade RS in od-
lokom Občine Cerklje ponovno pričele nogometne vadbe 
in priprave na spomladanski del tekmovanj vseh naših 
klubskih selekcij pod pogoji in standardi, ki jih določata 
NIJZ in Nogometna zveza Slovenije. Kljub bojazni, da bi po 
tako dolgi prekinitvi treningov nekateri otroci prenehali 
vaditi, smo bili po ponovnem zagonu vseh dejavnosti pri-
jetno presenečeni nad odzivnostjo in vpisom novih otrok v 
našo otroško nogometno šolo. Prav gotovo k takšnemu za-
nimanju za treniranje nogometa pripomore tudi dejstvo, 
da je nogomet športna dejavnost na prostem in zato vsi 
že komaj čakamo daljše dneve in spomladansko toplejše 
vreme, ki bo omogočalo vadbo na svežem zraku, kar je v 
teh koronskih časih najpomembnejši dejavnik za zdravje 
otrok. Če so otroci v zimskih mesecih zaradi zaprtja šol 
in popolne zaustavitve vseh dejavnosti bili primorani s 
svojimi trenerji vaditi s pomočjo spletnih treningov, pa se 
trenutno vsi naši mali nogometaši pod vodstvom izkuše-
ne trenerske ekipe že pridno pripravljajo na spomladanski 
del sezone. Se pa na žalost zaradi tako povečanega vpisa 
in zanimanja otrok za treniranje nogometa srečujemo z 
vse večjo prostorsko stisko in samo upamo lahko, da se ne 
bo uresničil črni scenarij, ko bomo morali zaradi pomanj-
kanja prostora in prostih terminov omejiti vpis in število 
otroških selekcij. Rešitev te težave je zagotovo obnova in 

preureditev pomožnega igrišča, ki bi ga lahko v tem pri-
meru celo leto poleg starejših uporabljale tudi vse mlajše 
selekcije.
Omeniti je treba tudi našo člansko ekipo, ki se je še dodat-
no okrepila tako v igralski zasedbi kot tudi na trenerskem 
položaju. Člansko ekipo bo namreč po novem vodil doseda-
nji vodja mladinskega pogona Jaka Kristan, ob tem pa smo 
v zimskem prestopnem roku v klub uspeli privabiti kar ne-
kaj odličnih igralcev, in če bo ekipa tudi v prihodnje ostala 
v tej zasedbi, bo zagotovo v naslednjih sezonah eden glav-
nih kandidatov za najvišja mesta v gorenjski ligi ter po-
sledično napredovanje na višji nivo tekmovanja. Predvsem 
pa je pomembno dejstvo, in tega smo še najbolj veseli, da 
bomo imeli v gorenjski ligi eno najmlajših ekip, kar samo 
pomeni, da ni bojazni za prihodnost članskega nogometa.
Tako mlajše selekcije kot tudi članska ekipa so zagotovo v po-
nos naši občini in ogledalo kluba, kar je plod odličnega dela 
in truda, ki ga v razvoj nogometa v naši občini vlagajo vsi, 
ki so tako ali drugače vključeni v delo kluba: igralci, trenerji, 
starši, člani organov kluba … 
Čeprav so se aprila zaradi velikonočnega zaprtja večine de-
javnosti za nekaj dni zopet prekinile tudi vse športne ak-
tivnosti pa kljub temu verjamemo, da je pred nami pestra 
nogometna pomlad in se že veselimo izzivov, ki nas čaka-
jo. Za konec želimo še enkrat lepo povabiti vse otroke od 
šestega leta dalje, ki bi se želeli vključiti v našo nogometno 
šolo, da se nam pridružijo pri vadbi. Vse informacije dobijo 
na naši spletni strani in FB-profilu, lahko pa nas obiščejo 
med tednom vsako popoldne v našem nogometnem cen-
tru v Velesovem.

Znova vrvež  
v nogometnem centru
Kljub prekinitvam treningov zaradi 
epidemije otroci niso pozabili na 
nogomet.
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TJAŠA DEMŠAR, TRENERKA RITMIČNE 
GIMNASTIKE V VRTCU MURENČKI

Leto 2021 predstavlja dvajseto leto de-
lovanja največjega kluba za rekreativ-
no ritmično ter estetsko gimnastiko 
v Sloveniji. Začetki kluba segajo v leto 
2001, ko sta se Nika Veger in Petra Ka-
menšek podali na neznano pot ustvar-
janja nečesa novega. Tako je nastala 
Bleščica. Klub s srcem, ki si prizadeva 
k zdravi ter vitalni mladi generaciji 
Slovenije. Prej nepovezane krožke, ki 
so delovali po osnovnih šolah, sta sku-
paj s Katro Žvab in Aleksandro Toure 
(prej Smrtnik), povezali v novo društvo. 
Danes Bleščica vadbe izvaja na več kot 70 
lokacijah, na katerih deluje 115 skupin, 
v katerih vadi 1300 deklet, z njimi pa se 
z veseljem ukvarja 50 vaditeljic. Poleg 
osnovnih in srednjih šol svoje treninge 
nudi tudi v več kot 60 vrtcih po vsej Slo-
veniji. Letošnje šolsko leto smo tako za-
čeli vadbe izvajati tudi v Vrtcu Murenčki 
v občini Cerklje na Gorenjskem.
Dekleta želijo postati »bleščice«, vadi-
teljice želijo ostati »bleščice«, šole nas 
podpirajo. Vadbo širimo geografsko, 
zunaj mestnih središč, kjer je dostopa 
do ženskega športa manj. Z leti se v 
skupinah spletejo iskrene mreže pri-
jateljstva, zato dekleta še posebej rada 
vztrajajo v tem športu. Pri nas trenira-
jo dekleta iz vrtcev, osnovnošolke, sre-
dnješolke, študentke pa tudi dekleta, 
ki so že v službah, ki so že mamice. V 
teh dvajsetih letih je klub razvil vadbo 
za vse starostne kategorije.
V času omejitvenih ukrepov se čla-
ni Bleščice povezujemo na spletu na 
brezplačnih spletnih vadbah. Te so or-
ganizirane tako, da so primerne za vse 
starostne skupine, ponujamo pa tudi 
sobotne ure vadbe v paru, ki so pose-
bej zanimive, saj dekleta lahko vadijo z 
mamico ali očkom. 
Ritmična gimnastika združuje prvine 
baleta, modernega plesa, akrobatike in 

Ritmična gimnastika tudi v Cerkljah
Športni klub Bleščica je z letošnjim šolskim letom začel vadbe ritmične  
gimnastike tudi v Vrtcu Murenčki.

Na reviji ritmične gimnastike / Foto: arhiv kluba

VABLJENI v trgovino AGROTEHNIKA v ŠENČURJU, Beleharjeva 6a.

 

                        KOSILNIC 
IN VRTNIH TRAKTORJEV

AKCIJA    

DELOVNI ČAS: pon.–pet.: od 8. do 16. ure, sob.: od 8. do 12. ure
TELEFON: 04/25 11 155, GSM: 064/19 14 22, E-pošta: info@agrotehnika.si

Prodaja vrtnih strojev 
različnih proizvajalcev,  

servis in popravilo  

Izposoja prezračevalnika za travo.

vseh vrtnih strojev na naši lokaciji!
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rokovanja z rekviziti – kolebnica, žoga, 
obroč, kij in trak. Ritmičarke odlikuje 
graciozni niz sposobnosti, ki si jih pri-
dobijo z vztrajno vadbo: gibčnost, moč, 
ravnotežje, smisel za ritem in glasbo, 
izraznost ter spretnost. Naš glavni na-
men je razvoj gibalnih in motoričnih 

sposobnosti pri vadečih dekletih, kre-
pitev samozavesti ter spodbujanje vse-
življenjskega ukvarjanja s športom. 
Trenerke upamo in si želimo, da bi se 
lahko čim prej vrnile v telovadnice in 
se z vami srečale na kakšnem nastopu 
ali tekmovanju.
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SAMO LESJAK

• Vlogo sodnika smučarskih skokov ste marljivo ter 
strokovno opravljali dolga desetletja, za svoj trud pa 
ste – tudi ob nedavnem osebnem jubileju – upravičeno 
prejeli mnoge čestitke. Kaj vas je pritegnilo prav k smu-
čarskim skokom?
Veselje do zimskih športov je bilo del mene že v rosnih letih, 
ko smo kot otroci uživali v skakanju ter drugih zimskih vra-
golijah na domačem hribu v Adergasu. Mladostni energiji, 
podkrepljeni z ljubeznijo do športa in narave, se je leta 1976 
pridružila iskra upanja, saj se je pojavil razpis za štiri sodnike 
smučarskih skokov, na katerega sem se nemudoma prijavil, 
pomembno vlogo pri tem pa je odigral tudi Miro Lipar.
• Kako dolgo ste opravljali vlogo skakalnega sodnika? 
To vlogo sem z velikim veseljem opravljal 44 let – z nekaj 
vmesnimi premori. Na začetku sem bil zadolžen za zimske 
tekme domačega državnega prvenstva, nato tudi poletne – 
tako sem sodeloval tudi na 13 tekmah v eni sezoni.
• Kakšni so strokovni kriteriji za dosego statusa sodni-
ka?
Najprej sem opravil tečaj v Kranju na Gorenji Savi, kjer je po-
tekal teoretični izpit, nato pa me je čakal še praktični del v 
Logatcu. Preko klubskega ter regijskega sodnika napreduješ 
v državnega, nato pa mednarodnega, za dosego tega statusa 
pa so kvote visoke. Sicer sodnike pri nas delegira strokovni 
vodja Boštjan Ahačič na vsakoletnem seminarju. Sam imam 
status državnega sodnika od leta 1994, med drugim pa sem 
opravljal tudi vlogo tehničnega delegata, ki je odgovoren za 
potek celotne tekme.
• Kolikšna je vloga sodnika pri smučarskih skokih in 
kaj vse ocenjujete pri letu skakalca?
Vloga sodnikov gotovo ni zanemarljiva, saj ocenjujemo 
tekmovalčev slog, ki je poleg daljave še kako pomemben. 
Ocena samega skoka je razdeljena na tri faze: ocenjujemo 
let, doskok ter vožnjo tekmovalca v iztek. Pri vsaki izmed 
teh faz sodniki ocenijo in določijo odbitek točk od najvišje 
ocene, ki znaša dvajset točk. Najtežje je prav gotovo oce-
njevanje skokov na manjših skakalnicah, saj se skok pred 
našimi očmi odvrti v nekaj sekundah, nakar je treba hitro 
oceniti. Prav zato je potrebna zbranost.
• Med ocenami sodnikov včasih prihaja tudi do velikih 
razlik. Zakaj?
Vsak skok ocenjuje pet sodnikov, ki so pozicionirani v po-
sebnih sodniških ložah, označenih od A do E. Vsak izmed 
sodnikov ima tako na skok malo drugačen pogled oziroma 
perspektivo od drugih, zato tudi prihaja do rahlih odsto-

panj med sodniškimi ocenami. Prav tako pri ocenjevanju 
skokov ni pomoči počasnih posnetkov ali VAR-a, s katerim 
si lahko pomagajo sodniki pri nekaterih drugih športih. 
No, na koncu se oceni dveh sodnikov, ki najbolj odstopata, 
izbrišeta, v skupnem rezultatu pa štejejo srednje tri ocene.
• Doživlja ocenjevanje skokov morda kakšne spremem-
be?
Kot vsi športi imajo tudi smučarski skoki svojo zgodovinsko 
pot, na kateri je prihajalo do različnih novih smeri ali slo-
gov, pogojenimi tudi s sodobnejšimi smučmi in opremo. 
Glede njihovega ocenjevanja pa v zadnjih nekaj desetletjih 
niti ni bistvenih sprememb, razen nekaterih fines. Več pou-
darka je na splošnem vtisu leta skakalca, bolj razčlenjen je 
tudi doskok, pomembnost telemarka je vse večja.
• Katere tekme so vam najbolj ostale v spominu?
Potrebnega je bilo sicer veliko odrekanja, pa vendar osta-
nejo čudoviti spomini, ki so tega vredni. Zagotovo ne bom 
pozabil že svoje prve tekme v sezoni 1976/77 v Logatcu, ko je 
zmagal Bogdan Norčič. V spominu ostaja tudi veteransko 
svetovno prvenstvo v Kranju pred dobrimi desetimi leti, 
tekma staršev mladih skakalcev – mnogi izmed njih so 
precenili težaven iztek na travo … (smeh) Na mladinskem 
svetovnem prvenstvu v Kranju pa sem sodeloval v vlogi 
strokovnega merilca, kar v sibirskem mrazu vsekakor ni 
bilo najbolj lahko opravilo. Čudovite spomine imam tudi 
na obiske tekem v smučarskih poletih v Oberstdorfu ali na 
Kulmu, kjer že sam pogled na veličastno letalnico človeku 
vzame sapo. Tudi v Planici smo lahko ponosni na novi No-
rdijski center, ki predstavlja izjemno pridobitev za športni 
razvoj v Sloveniji.

Smučarske skoke ima v srcu
Tekma državnega prvenstva v smučarskih skokih mladink in mladincev do 
dvajset let, ki je potekala v Kranju, je bila poslovilna v karieri priznanega 
državnega sodnika in tehničnega delegata Franca Podbregarja iz Adergasa.

Smučarski skoki ga spremljajo vse življenje: Franc Podbregar iz 
Adergasa / Foto: Gorazd Kavčič
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Mojca Kepic je sama prehodila Jakobovo pot po Španiji, 
El Camino del Norte – 840 kilometrov. Napisala je knjigo 
Moj Camino, vse je pot. Uspešno je zaključila izobraževa-
nja na ekonomski fakulteti, fakulteti za socialno delo in 
pedagoški fakulteti ter srednjo vzgojiteljsko šolo. Vrsto let 
je sanjala o svojem vrtcu. Vztrajnost in vera v cilj sta jo leta 
2015 nagradila s podjetjem v Cerkljah. Danes je vodja in 
vzgojiteljica v Zasebnem vrtcu Kepica Mojca. 
Zakaj na Camino? Mojca pove, da se je morala podati v 
samoto, stran od vrveža in pretiranih dnevnih obveznosti, 
kjer je lahko na samotnih poteh predelala občutke krivde. 
Ob tridesetih zaporednih dneh hoje je v njeni glavi in sko-
zi zapiske v dnevnik nastajala knjiga. O svoji poti je Moj-
ca napisala knjigo: Moj Camino, vse je pot. Kot pravi, ima 
vsak popotnik svoj Camino, svoje trpljenje, svojo pot in na 
koncu poti svoj rezultat, odrešenje, veselje, radost, solze, 
spremembo na sebi, pozabo, odpuščanje. Karkoli. In ta 
Camino je bil samo moje odrešenje, veselje, radost, solze, 
spremembo na sebi, pozaba, odpuščanje. Drugi del naslova 
pa zato, ker govorim o svoji poti skozi življenje. 
V tridesetih etapah hoje od Iruna do groba apostola Jako-
ba v Santiago de Compostela je na 374 straneh izpostavila 
trideset spoznanj. V pisanje je vključila popotnike z vsega 
sveta, ki so ji prišli na pot v pravem trenutku. Pravi, da je v 
knjigi nekaj smeha, solz, veliko življenja in cela ona.
Mojca je poudarila dva cilja knjige. »Prvotni cilj je osebni, 
da doživim pot kot zdravilno terapijo, prebolim stisko in 
najdem notranji mir skozi preizkušnje, vero, gradnjo vrtca, 
bolečino, solze, partnerstvo, starševstvo in bolezen. Drugi 

cilj pa je skozi knjigo nagovoriti bralce s stotimi predlogi za 
moralno življenje.« Pravi, da je na cilj dospela bolj ponižna, 
vztrajna, odločna, pozitivna, notranje svobodna, blagoslov-
ljena, notranje mirna in bolj usmerjena v prihodnost.
Kdaj se je našla priložnost za pisanje knjige? Mojca je knjigo 
pisala trideset noči v času koronavirusa, ko je bil zaprt tudi 
njen vrtec. Knjigo je izdala v samozaložbi. Preden je knjiga 
našla pot med bralce, je bila julija lani blagoslovljena v Izoli, 
v družinsko-skavtskem vzdušju. V njej je veliko poti vere, 
zato je čutila, da je začetna etapa knjige prav blagoslov. 
Bo nastala še kakšna knjiga? Lani julija se je zgodil sloven-
ski Camino po Šentjakobski poti – poti od Slovenske vasi 
do Trsta, dolgi 285 kilometrov. Napoveduje pa tudi že novo 
knjigo Moj slovenski Camino, pot vzgoje iz vrtca domov, ki 
bo ugledala luč sveta konec leta 2021. Želi si, da bi se našla 
volja in čas, da idejni projekt uresniči. Počakajmo, kajti vse 
je pot in vsaka pot je vredna. 

Moj Camino
Mojca Kepic je prehodila 
840-kilometrsko pot El Camino del 
Norte in svoje vtise zbrala v knjigi.

Ob prihodu v Santiago de Compostela / Foto: osebni arhiv

Mojca Kepic / Foto: osebni arhiv
Krvavška cesta 24a, 4207 Cerklje na Gorenjskem

www.gostilna-stalca.si
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ALENKA BRUN, FOTO: GORAZD KAVČIČ

Zanimalo nas je, kako so se v dani situaciji, ki jo povzroča 
prisotnost novega koronavirusa, odzvali domači gostinci. 
Naključno izbranim smo zastavili nekaj vprašanj na ome-
njeno temo in izvedeli, da v Gostilni Pod Krvavcem v Gradu 
letos ostajajo zaprti. Benjamin Rezar pravi, da čakajo, da se 
ukrepi sprostijo, da bodo lahko spet imeli poroke. Za oseb-
ni prevzem hrane se v tem času niso odločili, ravno tako 
ne za razvoz. V gostilni so znani po ribjih krožnikih in Re-
zar meni, da v primeru razvoza kvaliteta krožnika izjemno 
pade. »Riba na koncu ni več riba,« pravi gostinec, ki bo čas, 
ko so zaprti, izkoristil za določene stvari, ki bi jih pri gostilni 
sicer ravno tako moral postoriti, a jih bo sedaj lahko izpeljal 
brez hitenja. Prizna pa, da si ni misli, da se bo vse skupaj 
tako zavleklo. 
Kavarna Strmol v Dvorjah pa v teh dneh obratuje, pove 
Damir Tomić. Izvemo, da so se pravzaprav šele letos fe-
bruarja odločili za prevzemno okno, kjer lahko obiskovalci 
za s seboj dobijo kakšno sladico, tople in hladne napitke, 
vročo čokolado različnih okusov, kavo. Zamišljeno je tako, 
da prideš, vzameš na primer kavo in se odpraviš na krajši 
sprehod ... Ali pa obratno – po sprehodu si privoščiš še sla-
dico, ponazori sogovornik. Prilagodili so tudi delovnik, je 
pa ravno marca letos kavarna praznovala peti rojstni dan.
Nekaj besed smo spregovorili tudi z Metodom Šenkom iz pi-
cerije Pod Jenkovo lipo v Dvorjah. Poudari, da so se pri njih 
odločili za razvoz že takoj leto dni po odprtju picerije. Ponu-
jajo vse od pic do malic, kosil in različnih jedi po naročilu. 

Pravzaprav so v časih, ko ostajamo doma, samo nadaljevali 
razvoz. Ravno tako kroga razvoza niso širili, so pa že prej 
vozili izven občine, celo do Vodic, Preddvora, stranke imajo 
v Britofu pri Kranju, na primer. Če kdo želi, lahko hrano pri 
njih prevzame tudi osebno. Lani so se glede odprtja prilaga-
jali aktualnim ukrepom, a komaj čakajo, da se bodo lahko 
vrata picerije ponovno odprla. Je že res, da razvoz je, ven-
dar ta predstavlja komaj od 20 do 25 odstotkov prometa v 
primerjavi z obdobjem pred razglasitvijo epidemije, še doda 
Šenk.
Po malicah, picah, različnih ploščah, rižotah, solatnih krožni-
kih, testeninah, jedeh z žara ter na žlico in še in še ... – meni 
Picerije Štalca na Krvavški cesti je izjemno bogat – je precej 
povpraševanja. Nudijo možnost prevzema in razvoz. Ema Ile-
šič razloži, da je Štalca pravzaprav na novo startala lani konec 
oktobra, z novim najemnikom pa že mesec prej. Ko bodo lahko 
ponovno odprli, nameravajo razvoz obdržati. 
Iz Domačije Vodnik v Adergasu so sporočili, da imajo go-
stinske storitve zaprte v celoti, nekaj malega obratuje na-
menska oddaja sob za področje poslovnega ali profesio-
nalnega športnega turizma; v teh dneh pa je zaprta tudi 
Picerija in špageterija Botana v Lahovčah. Lani čez poletje 
so še obratovali, v skladu z aktualnimi ukrepi, sedaj so za-
prti in so se odločili za obnovitvena dela. Čakajo, da se vse 
odpre, potem pa bodo tudi oni odprli, pove Bojan Globoč-
nik.
Obrnili pa smo se tudi na Matevža Kuharja iz Brunari-
ce Sonček na Krvavcu, ki stoji v Gospinci, tako rekoč na 
smučišču. »Lanska sezona se je za nas končala 13. marca, 
letošnja zimska je pa sploh drugačna,« pove Kuhar. V bru-
narici imajo možnost izdajnega okna, tako da so bili ob 
koncih tedna že lani odprti, a so morali ponudbo precej 
prilagoditi. Razloži: »Ponudba je zelo okrnjena. Pač taka, 
da jo posameznik lahko vzame s seboj.« Kuhar pove še, da 
so bili pogoji za letošnjo smuko izjemni, da verjetno zad-
njih dvajset let ni bilo takšnih, a obisk – z njegovega vidika 
kot gostinca – pa je bil vsaj devetdeset odstotkov slabši od 
let pred epidemijo. Prizna tudi, da če bi vsako poletje obi-
skalo Krvavec toliko domačih gostov, kot ji je bilo lani, bi 
bilo vrhunsko. 
Sedaj je smučišče zaprto. Kuhar sicer upa, da zimska sezo-
na še ni končana, v vsakem primeru pa vas v nadaljevanju 
pričakujejo ob koncih tedna, ko vas bodo postregli na po-
doben način kot doslej – za s seboj. Kljub vsemu optimi-
stično zre v prihodnost, v poletno sezono.

Eni razvažajo, drugi ostajajo zaprti
Marca lani je slovenskim gostincem covid-19 zaprl vrata. Z razglasitvijo epidemije 
se je zanje začelo posebno obdobje, ki se še ni zaključilo. Eni so se sicer hitro 
znašli, začeli so izvajati dostavo hrane ali uvedli osebni prevzem – ali kar oboje, 
medtem ko drugi ostajajo zaprti.

Besede »gremo na kavo« izpodriva »kava za s seboj.«
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Najprej se je govorilo, da je v Slovenijo 
prispela znana igralka Scarlett Johan-
sson, a je kmalu prišlo do popravka. S 
filmsko ekipo naj bi na Krvavcu sne-
mala Naomi Watts, kar je sprožilo ve-
liko ugibanj in sklepanj. Kaj več smo 
izvedeli šele po končanem snemanju, 
je pa že med snemanjem nekaj fo-
tografij krvavških razgledov igralka 
sama delila s sledilci na svojem In-
stagramu. 
Kakšno podrobnost o filmarjih na 
Krvavcu so zapisali tudi v sporočilu za 
javnost pri RTC Krvavec. Seveda med 
prvimi, da je Naomi Watts z ekipo us-
pešno zaključila del snemanja filma 
Neskončno neurje. Smo pa kasne-
je izvedeli še, da se je snemalni dan 
začenjal v zgodnjih jutranjih urah in 
zaključeval precej pozno popoldne. 
Od RTC Krvavec je filmska ekipa že-

lela predvsem logistično podporo. Ti 
so jim pripravili dostope, na lokaciji 
utrdili podlago, pomagali z dostavo 
opreme kot tudi po potrebi prej zagna-

li žičniške naprave, da so jim omogo-
čili dostop do lokacije snemanja pred 
odprtjem smučišča. Ekipa namreč ni 
želela motiti obratovanja smučišča, 
poleg tega pa se je na ta način izogni-
la neželeni pozornosti obiskovalcev, 
saj je za uspešno snemanje izjemnega 
pomena, da ni zunanjih motenj. Sne-
mali so v okolici RTV-stolpa, deloma 
na Kriški planini in na Zvohu – upo-
števajoč vsa pravila in ukrepe za za-
jezitev širjenja novega koronavirusa.
Domačo ekipo, ki je filmarjem poma-
gala, sta igralkina preprostost in prav 
nič zvezdniški nastop očarala, Krva-
vec pa je Naomi Watts tako navdušil, 
da je sklenila, da se v Slovenijo še vrne 
– najverjetneje na dopust.
Izvedeli smo še, da je veliko zanima-
nja tujih medijskih hiš za Krvavec in 
Slovenijo nasploh kot lokacijo za sne-
manja, saj je spremenjena zakonoda-
ja temu bolj naklonjena.

Naomi Watts snemala na Krvavcu

Naomi Watts / Foto: RTC Krvavec

ŽE ZA 

15.590 €
Z BOGATO OPREMO*

Z UGODNOSTMI DO 2.700 €
*cena velja za model renault captur limited tce 90 in že vsebuje redni popust v višini 500 € ter dodatni popust v višini 800 €, ki velja 
ob nakupu z renault financiranjem. ostalih 1.400 € ugodnosti sestavljajo subvencionirano obvezno in osnovno kasko zavarovanje 
za 99 € v vrednosti 351 €, podaljšano jamstvo (5 let ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej) v vrednosti 500 € in vzdrževanje za motor 
tce 90 po polovični ceni (5 let ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej) v vrednosti 550 €. pogoj akcije je sklenitev finančne pogodbe z 
minimalno financirano vrednostjo 6.000 €, minimalnim trajanjem 36 mesecev z renault financiranjem. pridržujemo si pravico do 
napak. več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. poraba pri mešanem ciklu: 5,7−6,6 l/100 km. 
emisije co2: 129−145 g/km. emisijska stopnja: euro6dfull. emisija nox: 0,0214−0,0336 g/km. emisija trdnih delcev: 0,00022−0,00033 g/
km. število delcev (x1011): 0,4−0,55. vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo novemu standardu meritev wltp. ogljikov dioksid (co2) 
je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno 
prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, 
delcev pm10 in pm2,5 ter dušikovih oksidov. slika je simbolna. renault nissan slovenija d.o.o., dunajska 22, 1000 ljubljana.
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več na renault.si

avtohiša in njeno uradno ime
naslov trgovca
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Električna Kolesa NAJBOLJŠI MED PRVIMI

Vse cene so v EUR z vključenim 22% DDV-jem. Količine so omejene. Ponudba velja do odprodaje zalog. Slike so simbolične. www.a2u.si       www.a2u.si
ODLIČNA ZALOGA e - koles

A2U d.o.o. Šenčur 
Poslovna cona A53
4208 Šenčur
t: 04 29 27 200

A2U d.o.o. Ljubljana Vič
Tržaška cesta 133
1000 Ljubljana
t: 01 29 26 330

RAZPRODAJA akcija 2020
Otroško 9 let
LAPIERRE Overvolt HT 24
YAMAHA PW-TE KID
Yamaha 400Wh

2.199€

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

Cena: 2.999 €  akcija 2.400 €

Že Na Zalogi
NOVO 2 02 1

Že Na Zalogi

j

HAIBIKE AllMtn 3
Polno vzmeteno 29˝/27,5˝
Bosch CX Gen4 85Nm
Bosch 625Wh

Cena: 4.799 €

LAPIERRE Overvolt TR 5.6 Lady
Polno vzmeteno 27,5˝

Bosch CX Gen4 85Nm
Bosch 625Wh

Cena: 4.299 €

NOVO 2 02 1

NOVO 2 02 1

NOVO 2 02 1

Že Na Zalogi

Že Na Zalogi

LAPIERRE Overvolt Urban 4.4.
Mestno kolo
Bosch Active Line Plus 50Nm
Bosch 400Wh

Cena: 2.499 €
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